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Rozšíøená èást botanické zahrady 
byla slavnostnì otevøena FOTO: ARCHIV MMPV
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ZLATNICTVí KALáBOVá + K 
V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU 

ANI OBCHODNíM PARTNEREM

Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,

kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je od-

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

• Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou � nanční situaci, do-
mluvte si bezplatnou konzultaci.

• Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé 
dluhy z podnikání)

• Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv 
a návrhů (i na počkání).

Tomáš Novák Dr. H.C., Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192
návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. 

Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete splácet měsíčně jen 2000 Kč 

a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte 

jen 1000 Kč měsíčně, atd. Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

www.osobni-oddluzeni.eu
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Prostějovské radniční listy

Vzpomínka 
na Rudolfa Závodného

Motto: 
Až proměněn v  kapku vody
vytrvalé a čisté
hloubkami nocí šalebných
k  Slunci proteku 
/ Až do konce časů / 

Dne 7. listopadu uběhne již dva-
cet let od smrti Rudolfa Závodné-
ho, básníka, fotografa, pedagoga, 
vzácného člověka ryzího charak-
teru, člověka obdivuhodných du-
chovních rozměrů.

Narodil se v  roce 1931 v  Pustiměři, ale rodina se poměrně 
záhy přestěhovala do Prostějova, a jak napsal jeho přítel Vladi-
mír Justl, Závodný je až čítankově ,,roduvěrný“ Prostějovan. 
Tady vychodil základní školu na Husově náměstí, tady absolvo-
val Reálné gymnázium a odtud dojížděl na Filozofickou fakultu 
Univerzity Palackého do Olomouce, kde studoval obory češtinu 
a ruštinu. Na svou velkou lásku, latinu, musel rezignovat, vlád-
noucí režim klasické jazyky nepotřeboval. Vlastnímu studiu 
předcházela účast na stavbě mládeže ve Vratimově. A právě zde 
se zrodilo celoživotní přátelství Rudolfa Závodného a Vladimíra 
Justla. Bylo toho hodně , co oba mladé vysokoškoláky spojova-
lo, snad ale nejvíce obdiv a láska k  k  dílu Vladimíra Holana. / 
Justlova zásadní edice Holanových spisů čítá jedenáct svazků ! /

V  roce 1957 se Závodný oženil se svou celoživotní láskou Jitkou 
Klinkovou, která byla jeho skutečnou oporou v  časech dobrých i 
zlých. Paní Jitka Závodná se také stará o Závodného literární od-
kaz. Vždy doprovázela svého manžela, např. při návštěvách olo-
mouckého světícího biskupa mons. Josefa Hrdličky. Biskup Hrdlič-
ka, sám básník a překladatel, cenil si díla Rudolfa Závodného velmi 
vysoko a podpořil i vydání sbírky Veliká noc / v  redakci Ivy Kotrlé 
vyšla v  Moravském nakladatelství Rozrazil v  roce 1995/ .

Po studiích nastoupil Rudolf Závodný kantorskou dráhu. Po 
dvouletém působení v  Kopřivnici přešel do Prostějova, působil i na 
tehdejší jedenáctiletce a zakotvil na Střední zdravotnické škole, na 
níž setrval až do předčasného odchodu do důchodu v  roce 1989.

Až do devadesátých let publikoval Závodný velmi sporadicky. 
Po sametové revoluci však nastává pozitivní obrat. Po již zmíně-
né Veliké noci vychází v  roce 1998 v   Karmelitánském naklada-
telství v  Kostelním  Vydří sbírka Až do konce časů. Básně vybral 
a k  tisku připravil Mojmír Trávníček, velmi fundovaný a osobně 
pojatý doslov napsal Vladimír Justl.

Sbírka shrnuje především texty, které autor vytvořil v  posled-
ních letech svého života, kdy jeho tvorba vrcholila a básník v  před-
tuše smrti chtěl vydat svědectví o svých duchovních zkušenostech, 
o své víře v  Boha a o vztahu k  nejbližším lidem kolem něho. Činí 
tak velmi úspornou formou, někdy až epigramatickou zkratkou, s  
velmi přesným viděním, které nezapře svébytného fotografa, jímž 
také Závodný byl. Ostatně výstavy jeho fotografií byly vždy kultur-
ní událostí. V  jednom článku bylo v  této souvislosti napsáno, že 
pohled básníkův míří dál, za horizont viditelného světa.

O básníkovi Rudolfu Závodném by bylo možno povědět 
ještě mnohem více. Máme již k  dispozici zasvěcenou a poctivě 
zpracovanou monografii o básníkovi a fotografovi z  pera Dity 
Hamplové-Krpcové s   názvem Portrét Rudolfa Závodného. 
Knihu vydala Městská knihovna v  Prostějově za podpory města 
Prostějova v  roce 2001.

V  rukopise však čekají na vydání  další Závodného sbírky. Snad 
se splní přání paní Jitky Závodné a celé dílo bude postupně vydáno. 
Čtenáři, ctitelé poezie,  by tak dostali do rukou velký dar , dostali by 
do rukou průvodce  při objevování těch nejzákladnějších hodnot 
lidského života na cestě ke skutečnému světlu. Václav Kolář
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Ve støedu 17. záøí 2014 byla slavnostnì otevøena rozšíøená èást botanické zahrady. Pásku pøestøi-
hl jednatel spoleènosti .A.S.A. TS Ing. Tomáš Fajkus, primátor mìsta Miroslav Pišśák a pøedseda 
komise životního prostøedí a radní Ing. Bedøich Grulich.
Zahrada byla rozšíøena nákladem 4 miliony korun, z  toho 1 milion èinila dotace. V  souèasné dobì 
je zde návštìvníkùm k dispozici nový prostor s  palisádou a rozárium.

Periodický tisk – Prostějovské rad-
niční listy vydává Statutární město 
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V případě problémů s doručováním Radničních listů
je možno volat paní Piňosové Marii - 731 132 452,

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Prostějovská radnice opět začíná pátrat po vánočním stro-
mu, který bude hlavní dominantou vánoční výzdoby na nám. 
T. G. Masaryka.  Pokud máte na svém pozemku vhodný smrk  
o výšce cca 20m, ozvěte se do 31.10.2014. 

Město zajistí příslušné povolení včetně kácení a  transportu. 
Své nabídky zasílejte na adresu: Odbor správy a údržby majetku 
města, Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 
796 01 Prostějov, nebo natel.:582 329 554, 582 329 327, případně 
na e-mail: ludmila.horakova@prostejov.eu,   jaroslav.chromek@
prostejov.eu

Zastupitelstvo města Prostějova má 35 členů, 
což znamená, že na svých hlasovacích lístcích 
můžete zaškrtnout maximálně 35 kandidátů. 
Do svých schránek obdržíte 1 hlasovací lístek, 
na němž budou ve vylosovaném pořadí uve-
deny všechny strany a politická hnutí, která 
ve městě kandidují. Máte několik možností, 
jakým způsobem volit své zástupce do zastupi-
telstva:

Zaškrtnete 1 velký křížek pro 1 politickou stranu 
či hnutí 

NEBO
Vyberete si napříč politickými stranami a hnutími 

maximálně 35 kandidátů a před jejich jmény za-
škrtnete malý křížek

NEBO
Zaškrtnete 1 velký křížek pro 1 politickou 

stranu či hnutí a několik malých křížků u jmen 

kandidátů jiných politických stran či hnutí. 
V takovém případě se u kandidátů strany či hnutí 
označeného velkým křížkem odečítají odzadu hla-
sy jednotlivým kandidátům s výjimkou preferenč-
ních hlasů.

Společně s  hlasovacím lístkem vám do schránek 
přijde i informační leták s podrobným návodem, jak 
volit, případě nejasností vám poradí členové volební 
komise přímo ve volební místnosti.

Víte, jakým zpùsobem volit 
do Zastupitelstva mìsta Prostìjova?

Hlasování do pøenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o  to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a  to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V  takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V případě zájmu o přenosnou volební schránku můžete kon-
taktovat pověřené zaměstnance:

 Ing. Petra Galetková - tel. 582 329 760
Žaneta Urbanovská – tel. 582 329 706

Jana Chytilová – tel. 582 329 178
Mgr. Marie Javůrková - tel. 582 329 144

Alena Veverková - tel.  582 329 778
PhDr. Olga Vysloužilová - tel. 582 329 129

OZNÁMENÍ Magistrátu Mìsta Prostìjova
Obyvatelùm Okružní ulice v Prostìjovì 

Oznamujeme vám, že 24.9.2014 
byla zahájena práce na akci: „Vněj-
ší okruh Anglická - Brněnská, 
Prostějov“.

 Stavební práce budou realizo-
vány na základě vydaného povo-
lení. Jedná se o propojení vnějšího 
okruhu od ulice V Polích po ulici  
Anenskou. V  rámci stavebních 
prací bude uzavřena křižovatka 
Krasická - V Polích bez možnosti 
průjezdu automobilovou dopra-
vou. 

Lhůta výstavby je 10 týdnů.
Stavební úpravy obsahují prá-

ce na chodnících, nově budova-
né cyklostezce, komunikacích, 
inženýrských sítích a zpevně-
ných plochách v  okolí vašich 
domů.

Rekonstrukci provádí firma 
Skanska a.s.

Za Magistrát města  Prostějova 
bude provádět stavební dozor pra-
covník Odboru rozvoje a investic 
Ing. Petr Brückner.

Lze očekávat, že v průběhu prací 
může být omezen jak příjezd, tak i 
přístup k  jednotlivým nemovi-
tostem na těchto ulicích. Žádáme 
Vás tímto o vstřícnost při řešení 
problémů s  přístupem k Vašim 
nemovitostem. 

Předpokládáme, že práce bu-
dou dokončeny nejpozději do po-
loviny měsíce prosince 2014. 

 Ing. Antonín Zajíček
 vedoucí Odboru rozvoje 
 a investic                                                                              

Mìsto Prostìjov opìt Mìsto Prostìjov opìt Mìsto Prostìjov opìt 
hledá vánoèní stromhledá vánoèní stromhledá vánoèní strom

Èeská pošta pøijme doruèovatele
Česká pošta s.p., dodejna Prostějov, Janáčkova 4, 796 00, při-

jme pracovníky na pozici doručovatele ADS –doručování tisku 
a letáku ve vašem okolí. Smlouva formou DPČ.

Informace na tel. č. 731  132  452, 730  188  644
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INZERCE

Zastupitelstvo města Prostějo-
va schválilo na svém jednání dne 
23. září 2014 prodej pozemků
o výměře 57.171 m2 a o výměře 
15.700 m2 společnosti MUBEA.

„Ta hodlá zásadním způsobem 
rozšířit své investice v Prostějově 

a  vytvořit zde výrobní centrum 
světového významu. К součas-
ným 932 zaměstnancům tak 
přibude dalších pět set. Začátek 
výstavby nového výrobního are-
álu je v plánu během roku 2015 
a uvedení do provozu se předpo-
kládá v průběhu roku 2017,“ shr-
nul výsledek jednání 1. náměstek 
primátora Jiří Pospíšil.

Společnost MUBEA patří 
k  celosvětovým leaderům v  ob-
lasti odlehčených konstrukcí 
pro automobily, jméno společ-
nosti je synonymem pro  špič-
kovou  kvalitu  a  mezi její zá-
kazníky patří všichni významní 
světoví výrobci automobilů. 
Společnost MUBEA  má po světě 
28 závodů a po realizaci investice 

bude Prostějov největším celosvě-
tovým závodem s  výzkumným 
a vývojovým pracovištěm. V sou-
časné době má Mubea v Prostějo-
vě ve stipendijním programu 89 
učňů a  středoškolských studentů 
a v rámci spolupráce s univerzita-
mi 8 vysokoškolských studentů. 

Význam společnosti nejen pro 
Prostějov, ale i pro celý region, oce-
nil při své červencové návštěvě také 
premiér České republiky Bohuslav 
Sobotka. 

„Je to pro nás velmi dobrá zpráva, 
že se firma rozhodla rozšířit svou 
výrobu právě v našem městě, pro-

tože zde působí už 15 let, navíc jde 
o společnost stabilní, která skutečně 
významně ovlivňuje a do budoucna 
ještě bude ovlivňovat zaměstnanost 
na Prostějovsku,“ uzavřel  Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Pìt stovek nových pracovních míst pro Prostìjov! 

Studie protipovodòových 
opatøení na ochranu mìsta 

Rada města se zabýva-
la Studií proveditelnosti 
k  realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření 
pro ochranu města Prostě-
jova. Na základě doporučení 
výběrové komise schválila 
jako zpracovatele společnost 
PÖYRY Environment Brno, 

která předložila ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídku ve 
výši 1,4 mil. Kč.

Realizace této veřejné za-
kázky bude � nancována 
z prostředků města a z dotace 
poskytnuté Operačním pro-
gramem životní prostředí ve 
výši 90% uznatelných nákla-
dů. „Ze studie vyplyne, jaká 
protipovodňová opatření mají 
být realizována. Jedná se pře-
devším o  lokalitu Vrahovic 
potenciálně ohroženou roz-
vodněním říčky Romže,“ vy-
světlila náměstkyně primátora 
Ivana Hemerková. Předběž-
ně se počítá s  vybudováním 
propojení Romže a  Hloučely. 
„Zda tento průplav vznikne, 
vyhodnotí až zpracovaná stu-
die,“ podotkla Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Nové parkovištì pro návštìvníky nemocnice 

Rada města na schůzi kona-
né 9. září 2014 přijala usnesení, 
kterým doporučuje zastupitel-
stvu schválit v  rozpočtu města 
Prostějova na rok 2015 částku 
3 miliony korun ke spolu� nan-
cování výstavby nového par-
koviště v  areálu prostějovské 
nemocnice.

“Na této investiční akci, jejíž 
celkové náklady jsou odhadovány 
na 13,5 milionů korun, se město 

bude podílet společně s majitelem 
pozemků, Olomouckým krajem, 
a Nemocnicí Prostějov, nájemcem 
nemovitostí v  areálu a  také jako 
poskytovatelem zdravotnických 
služeb,” uvedla Alena Rašková, ná-
městkyně primátora. 

Město tímto krokem projevilo 
zájem a  podporu řešit dlouhodo-
bě tíživou situaci se stáním vozidel 

pacientů a  rodinných příslušníků 
u prostějovské nemocnice. Projek-
tová dokumentace na celou akci 
je již zpracována a  s  ohledem na 
dohodu mezi krajem, nemocnicí 
a městem může být realizace stavby 
zahájena již na jaře příštího roku. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 
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PODZIMNÍ ÚKLID 2014
Podzimní úklid proběhne 

v  Prostějově stejně jako loni 
v  měsíci říjnu. Bude zahájen 
v  pondělí dne 06. 10. 2014. 
Počínaje tímto dnem budou po 
městě rozmisťovány velkoob-
jemové vany v  termínech níže 
uvedeného seznamu. Stejně 
jako každý rok se bude odpad 
třídit na velkoobjemový (jedná 
se o odpad z domácností, který 
je rozměrný a není možno ho 
umístit do popelnic např. staré 
koberce, linolea, starý náby-
tek, vyřazené oblečení, textil a 
obuv) a biologický (odpad ze 
zahrad), který se bude odkládat 
do speciálních pytlů. Kontejne-
ry – vany budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hod do 
naplnění, nejdéle však do 18.00 
hod. Naplňování každé vany 
odpadem bude sledováno a 
třídění odpadu kontrolováno 
pověřeným pracovníkem svo-
zové � rmy .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o., jelikož jsou určeny pouze 
pro velkoobjemový a zahrad-
ní odpad. Do těchto van není 
možné odkládat odpad nebez-
pečný (barvy, ředidla, akumu-
látorové baterie, pneumatiky) 
a žádný průmyslový nebo živ-
nostenský odpad. Dále není 
povoleno dávat do van větší 
množství inertního odpadu 
(rumisko, hlína). 

6. 10. 
sídl. Hloučela – C. Boudy , sídl. 
Hloučela – Ant. Slavíčka, sídl. 
Hloučela – V. Špály, sídl. Hloučela 
– J. Zrzavého

7. 10.
sídl. Svobody – u staré benziny, sídl. 
Svobody  – na okruhu, Šmeralova 

– proti teplárně, Šmeralova – dál k 
rybníku

8. 10.
Waitova – Dr. Horáka, Mozartova, 
Okružní ul. za hostincem U po-
sledního haléře, B. Němcové

9. 10.
Česká-Máchova, Riegrova,       -      
Drozdovice – u trafiky,       - 
Vícovská – V.Škracha

10. 10.
Fanderlíkova – u FTL, Fanderlíko-
va - školka, Kpt. O. Jaroše, Za ve-
ledromem naproti č.8

13. 10.
Šárka – Spitznerova , Dolní – par-
koviště u věžáků č. 26, Jezdecká – 
Puškinova, Husovo nám., u školy

14. 10.
Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – za 
obchodem, sídl. E. Beneše – Květná 
–Sportovní, V. Nezvala

15. 10.
Trávnická – střed, Švabinského, 
Svatoplukova – střed, Joštovo nám.

16. 10.
Dobrovského - Tylova, Libušínka, 
Dobrovského – parkoviště za ob-
chodem, Vodní – Mlýnská

17. 10.
Nerudova – domov důchodců, 
Kostelecká 11-15, nám. Spojenců, 
Bezručovo nám.

20. 10.
Pod Kosířem – Palečkova, -     Pod 
Kosířem - Atletická, Rejskova, Vol-
fova - Příční

21. 10.
Žižkovo nám., Husserleho nám., 
nám. T.G. Masaryka (Prior), 
Havlíčkova 43

22. 10.
Žešov – hospoda, Žešov – u ob-
chodu, Žešov – dětské hřiště, Že-
šov - hřiště

23. 10.
Domamyslice – u samoobsluhy, 
Domamyslice – ul. 5. května, Do-
mamyslice – u kapličky

24. 10.
Čechovice – u pošty, Čechovice – 
Luční, Čechovice – u kapličky, Če-
chovická u ZD

27. 10.
Krasice – Západní, Krasice – 
Moravská za obchodem, Kra-
sice – Na Brachlavě, Kosířská 
– Na Vyhlídce

29. 10.
Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – 
K. Světlé, Vrahovice – Čechůvky 
točna, Vrahovice – M.Alše-P.Jilem-
nického

30. 10.
Vrahovice – u sídl. Svornosti, Vra-
hovice – Jano Köhlera, Vrahovi-
ce – J. Suka, Drážní domy za spol. 
.A.S.A.TS

Informace o odvozu velko-
objemových van můžete získat 
u společnosti  .A.S.A.TS  Pros-
tějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 
nebo 737 242 185 p. Kostlán 
a Magistrátu města Prostějova 
na Oboru správy a údržby ma-
jetku města  na tel. 582 329 559 
pí. Kovaříková.

BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ ØÍJEN 2014
2. 10. BLOK č. 17

Hanačka, Pod Kosířem, Paleč-
kova, Bří Čapků, Tyršova – Pod 
Kosířem – cyklostezka podél trati, 
Tyršova, Sportovní ( Pod Kosířem 
– Bří Čapků), Olympijská, Spor-
tovní – parkoviště (Pod Kosířem – 
Bří Čapků), Pod Kosířem – parko-
viště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2

7. 10. BLOK č. 18
Rejskova, Přikrylovo nám., Da-

liborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Sladkovského, Slad-
kovského cyklostezka

8. 10. BLOK č. 20
E. Valenty, Veleslavínská, Sídl. E. 

Beneše kom. + parkoviště 2 u ul. 
Veleslavínské, Sídl. E. Beneše kom. 
+ parkoviště 3 u kotelny, Sídl. E. Be-
neše kom. + parkoviště 4 u Prome-
dica, E. Valenty – zálivka – parko-

viště, Olomoucká komunikace + 
chodník (sídliště E. Beneše – most 
Hloučela), Cyklostezka (sídliště E. 
Beneše -  most Hloučela)

9. 10. BLOK č. 21
Sídl. E. Beneše – vnitroblok, Sídl. 

E. Beneše – vnitroblok – parkoviště 
1 za El. Spáčil, Sladkovského – E. 
Valenty – chodník, Olomoucká 
(Barákova II – Vrlova), Za Místním 
nádražím (Havlíčkova – sportovní 
hala), Olomoucká – Havlíčkova, (Za 
Místním nádražím), Olomoucká – 
Havlíčkova parkoviště, (Za Místním 
nádražím), Barákova II (Olomoucká 
– Kotkova), Kotkova, Tovačovského, 
V. Outraty (Olomoucká – Kotkova), 
Sladkovského parkoviště, výkupny 
ovoce, u pošty a budovy nádraží

14. 10. BLOK č. 24
Barákova I, Českobratrská, 

Nám. Padlých hrdinů, Erbenova, 

Nám. U Kalicha, Kollárova, Nám. 
Spojenců, Divišova, Slovenská, Mi-
líčova, Al. Krále, Lužická, Budov-
cova, Budovcova parkoviště, Vni-
troblok Olomoucká – Budovcova

15. 10. BLOK č. 25
Svatoplukova, Třebízského, Pře-

myslovka, Vrahovická – autobuso-
vé nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, 
Karlov, Vrchlického

16. 10. BLOK č. 29

Družstevní, Družstevní – vni-
troblok, Mozartova, Mozartova – 
vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka 
(Mozartova – Bulharská)

21. 10. BLOK č. 30
Brněnská – obslužná, Brněnská 

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

22. 10. BLOK č. 31
Bulharská, Bulharská – vni-

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

23. 10. BLOK č. 35
Dolní – obslužná (Dolní 26 – 

30), Dolní – parkoviště 1 (U TŘÍ 
BŘÍZ), Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ, 
Dolní – parkoviště 2  C – SO 02, 
Dolní - parkoviště  3  A – SO 04, 
Dolní – parkoviště 4  A – SO 03, 
Dolní – parkoviště 5  A – SO 02, 
Dolní komunikace u parkovišť  
A – SO 01, Dvořákova (Ječ-
mínkova – Šárka), Spitznerova, 
Puškinova, Ječmínkova, Ječ-

mínkova – Dvořákova parkoviš-
tě B – SO 01, Dolní – vnitroblok 
(Dvořákova – Dolní 26, 28, 30), 
Dolní (SSOK) včetně ostrůvků 
a přechodů, Dolní vnitroblok 
(8 – 24)

29. 10. BLOK č. 45
Moravská – vnitroblok a par-

koviště (Krasická – MŠ), Mo-
ravská – vnitroblok – parkoviště 
(Moravská 83 – 85), Krasická 
(nová zástavba, Moravská – 
Západní), Krasická (Moravská 
1 – 12), Krasická (Moravská – 
Západní)

30. 10. BLOK č. 36
Dvořákova (Šárka – dálnice), 

Jezdecká (Šárka – Okružní), 
Okružní (Lidická – Jezdecká), 
Okružní – vnitroblok (Lidická 
– Jezdecká), Šárka, Šárka – vni-
troblok

Mobilní sbìr – podzim 2014
Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS 

Prostějov, s.r.o. zajistí  dne 04.10.2014 v níže uvedených okrajových 
částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :
a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak 

nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický od-
pad včetně obalů.

b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.  
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a 

není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v do-
mácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehráva-
če, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech 
komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpa-
dů na mobilní sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné nebezpečný 
a objemný odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod., 
pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod., 
úterý a středa – zavřeno.

Z důvodů vyšší kapacity, využívejte více tento sběrný dvůr! Děkujeme! 
Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů 

pro následné využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškod-
nění odpadů, které nelze jinak zužitkovat. S odpady se nakládá způsobem 
vyhovujícím současným legislativám a ekologickým normám.

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
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Na aktuální téma: 
Rekonstrukce v lokalitì ulice Olomoucká 

O  odpověď jsme požádali 
1.  náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje a člena Rady 

města Prostějova PhDr. Aloise 
Mačáka, MBA.

Rekonstrukce křižovatky 
ulic Olomoucká, Barákova, 
Sladkovského v  místě křížení 
se železniční tratí je společnou 
investicí tří investorů – Olo-
mouckého kraje, statutární-
ho města Prostějova a  Správy 
železniční dopravní cesty. 
Celkové náklady jsou zhru-
ba 40 milionů korun. Jsem 
velmi rád, že jsme dodrželi 
slíbený termín zprůjezdnění 
Olomoucké ulice dne 8. září 
tohoto roku. Probíhají však 

ještě práce na  rekonstrukci 
Sladkovského a Barákovi uli-
ce. V  rámci možností děláme 
maximum, aby kompletní re-
konstrukce této lokality byla 
ukončena co nejdříve.

Chtěl bych i touto cestou moc 
poděkovat všem účastníkům 
silničního provozu a  občanům 
našeho města za jejich vstříc-
nost i shovívavost.

PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje
              a člen Rady města 

Prostějova Z rukou vedoucího Územního odboru PÈR Prostì-
jov plk. Pavla Nováka a primátora mìsta Prostìjova 
Miroslava Pišśáka pøevzal Ing. Vincent Jakubský, ta-
jemník bezpeènostní rady ORP Prostìjov a vedoucí 
oddìlení krizového øízení Magistrátu mìsta Prostì-
jova medaili øeditele Krajského øeditelství policie Olo-
mouckého kraje. „Medaile byla panu Jakubskému 
udìlena za jeho aktivní spolupráci s policií v oblasti 
krizového øízení a integrovaného záchranného sys-
tému. Jako èlen bezpeèností rady Obce s rozšíøenou 
pùsobností Prostìjov mimo jiné koordinuje souèin-
nost pøi každoroèních cvièeních složek IZS v regionu, 
analyzuje potenciální hrozby pro obyvatele a inicia-
tivnì podniká kroky k jejich eliminaci. Ocenìní si pøe-
vzal v rámci jednání pøedstavitelù složek IZS v sídle 
Územního odporu PÈR Prostìjov v pondìlí 22. záøí letošního roku,“ 
uvedl vedoucí Územního odboru plk. Pavel Novák.

Policie Èeské republiky 
ocenila pracovníka oddìlení 
krizového øízení magistrátu 

Cyrilometodějské gym-
názium a  mateřská škola 
v  Prostějově děkuje statu-
tárnímu městu Prostějovu 
za podporu a  � nanční spo-
luúčast na uspořádání tra-
dičního Plaveckého poháru 
CMG v roce 2014. Fotogra-
� í se vracíme k této soutěži 
a doufáme, že i další ročník, 
který chystáme na duben 
2015, se setká se stejným 
ohlasem. -jh-

Podìkování

Týden sociálních služeb v LIPCE
Občanské sdružení LIPKA v Prostějově zve všechny zájemce, rodiče, přátele a známé na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DENNÍHO STACIONÁŘE, 
který připravilo v rámci VI. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR

čtvrtek 9. 10. 2014 v době od 10.00 do 15.00 hodin, Tetín 1, Prostějov

Program:

• Prohlídka zařízení denního stacionáře.
• Seznámení s možnostmi využití fyzioterapie v moderně vybaveném rehabilitačním praco-

višti včetně  nově zrekonstruované balneoterapie.
• Nabídka logopedické péče pro děti, mládež  i dospělé osoby  s  různými poruchami vý-

slovnosti, vývojovými poruchami řeči a narušenou komunikační schopností. Logopedic-
kou péči zajišťuje klinická logopedka, logopedka ve specializační přípravě a logopedická 
asistentka v  moderních a nadstandardně vybavených logopedických pracovnách přímo 
v budově LIPKY.

• Od 10.00 a 13.00 hodin možnost  návštěvy malých tvořivých dílen, ve kterých uživatelé 
denního stacionáře  návštěvníkům ukáží své dovednosti v oborech:

• výroba drobné keramiky
• tkaní koberců
• aranžování ze suchých květin a přírodních materiálů
• výroba náramků technikou „gumičkování“
• výroba parafínových svíček
• drátkování
• pletení košíků a misek z pedigu a další rukodělné činnosti 
• Návštěvníci  budou mít příležitost  seznámit  se  s rozsáhlým investičním projektem Lipky 

s názvem „Mám kam jít“ – výstavba chráněného bydlení v Prostějově – Vrahovicích.
 

Na návštěvu se těší uživatelé denního stacionáře i kolektiv pracovníků OS LIPKA.

Kontakt: OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov, tel 582 360 295, www.oslipka.cz

Rekonstrukce parkovištì v Anenské ulici
V  souvislosti s  výstav-

bou vnějšího okruhu mezi 
Anglickou a  Brněnskou 
ulicí bude rekonstruováno 
parkoviště v  Anenské ulici. 
Rada města v této souvislos-
ti schválila zpracování pro-
jektové dokumentace.

„Parkoviště vznikne v sou-
vislosti s  dohodou mezi 
městem a  majiteli při od-
kupu pozemků nutných pro 
vybudování komunikace. 
Nové veřejné parkoviště na 
pozemku města bude také 

sloužit návštěvníkům aqua-
parku, ale zejména i obyvate-
lům Sídliště svobody, v jehož 
vnitrobloku je nedostatečný 
počet parkovacích ploch,“ 
vysvětlil Zdeněk Fišer.

Předpokládané náklady 
vypracování projektové do-
kumentace pro územní říze-
ní jsou ve výši 120.000 Kč. 
Jeho zpracovatel bude vy-
brán na základě výběrového 
řízení.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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Klub Salesiánského hnu-
tí mládeže Prostějov je ne-
státní nezisková organizace, 
která připravuje mladé lidi 
pro výchovnou činnost mezi 
dětmi a mládeží a v duchu 
salesiánského preventivního 
systému sv. Jana Boska, a po-
řádá celoročně akce pro děti 
a mládež. 

Pro dobrovolníky - animá-
tory - jsou připravena formač-
ní setkání, která jim pomáhají 
poznat jejich roli v této sku-
pině. Cílem těchto setkání je 
připravit animátory k převzetí 
odpovědnosti za vedení tábora 
či jiných akcí, přípravu těchto 
aktivit, převzetí role zdravot-
níka nebo např. instrukto-

ra sportovních aktivit apod. 
Náplň těchto školení spočívá 
mimo jiné ve formování týmu, 
umění spolupráce, poznávání 
vlastní role ve společnosti...

Hlavním cílem Klubu SHM 
Prostějov je připravit mladé 
lidi na smysluplnou cestu ži-
votem, kterou vidí v duchov-
ních hodnotách, dobrých 
vztazích, umění spolupráce i 
uvědomění „Nejsem tu sám“.

Letos o prázdninách Klub 
SHM připravil pro děti a mlá-
dež celkem 13 táborů a 2 jed-
nodenní akce. Pro děti ve věku 
6-11 let byly připraveny po-
hádkové tábory v Jeseníkách a 
příměstský tábor v Prostějově, 
starší děti s Klubem SHM jely 

do Beskyd, slovenských Rohá-
čů a rakouských Alp. 

Děti a mládež s  Klubem 
SHM rádi jezdí, protože spolu 
tvoří partu kamarádů a přá-
tel, která jim pomáhá rozšířit 
jejich „komfortní zónu“ a tak 
třeba zdolají vysoký vrchol 
hor, přespí pod širým nebem, 
získají nové dovednosti, po-
znají sami sebe při hrách…

43 dobrovolníků Klubu SHM 
připravuje pro děti a mládež 
program také v  průběhu škol-
ního roku, například podzimní 
prázdniny, příměstské podzimní 
prázdniny, vánoční a jarní prázd-
niny spojené s lyžováním v Jese-
níkách v  několika turnusech, 
pravidelné páteční odpoledne 

s doučováním, sportovními ak-
tivitami a hrami a také Den Dětí. 

Těšíme se také na vás, ne-
váhejte nás kontaktovat na 
shmprostejov@gmail.com nebo se 
podívejte na náš web www.shmpv.cz 

Petr Češka, předseda 
Klubu SHM Prostějov, 

kandidát do zastupitelstva 
obce za KDU-ČSL. Podáno 
prostřednictvím zastupitele 

Petra Kousala

KSÈM - pár slov pøed volbami,  
aneb bez èinu je i ta nejlepší myšlenka k nièemu

Do voleb zbývá pár dní, ma-
šinérie boje o  přízeň Prostějo-
vanů je v plném proudu. Emoce 
dosahují vrcholu, všechny do-
stupné zbraně byly použity a tak 
všem nezbývá, než dát na mod-
lení, aby volič pokud možno 
k  urně přišel a  hlavně souzněl 
s tou „jedině správnou a nejlep-
ší“ písničkou a  také zaškrtl to 
správné okénko v pestré nabíd-
ce čekatelů na právo spolupodí-
let se na správě a  řízení města 
Prostějova. Každé čtyři roky je 
to stejný, opakující se rituál, jen 
uchazeči se z části mění a s nimi 
někdy i priority ve správě a roz-
voji města.  Trošku jinak, zjed-
nodušeně řečeno, jde o  to, jak 
se každoročně rozdělí � nance 
města. Co uděláme a co ne, co 
může počkat. Realita dlouho-
době vyrovnaného rozpočtu 
je jistě správná a  bezpochyby 
i dobrým východiskem pro bu-
doucnost. O účelnosti vynalože-
ných prostředků to však mnoho 
nevypovídá, o efektivitě pak již 
vůbec ne. Jde ovšem o  téma, 
které je ve volební kampani (až 
na výjimky) tabu. Což je sice 
pochopitelné, ale také škoda.  
KSČM jako jednoznačně levi-

cová strana má, v řadě ohledů, 
jiné pořadí priorit než dlouho-
době a  politicky kompromisně 
vládnoucí koaliční uskupení, či 
strany (hnutí) pravicová. Pří-
klad? Naším základním výcho-
diskem je úvaha, že možnost 
pracovních příležitostí ve městě 
a blízkém okolí, je stěžejní pod-
mínkou pro udržení a  rozvoj 
kvality života občanů města. 
Znamená to, systematicky a dů-
sledně vytvářet podmínky pro 
růst hospodářského potenciá-
lu města, resp. celého regionu. 
Jen tak lze udržet mladé lidi 
(nejen) ve městě a  zajistit tak 
budoucnost jejich i  města. Za-
tím ovšem Prostějovanů, sice 
pomalu, ale jistě, ubývá. Je na-
snadě, že průmyslové plochy 
zaplněné fotovoltaikou pracov-
ní místa nepřinesou. Potřebu-
jeme investory, kteří zaměstnají 
lidi... a  také je dobře zaplatí! 
Nemůžeme si dovolit nereago-
vat pružně na potřeby pracovní 
seberealizace mladých rodin 
tím, že nezajistíme dostatek ka-
pacit pro umístění malých dětí 
ve školkách a  jeslích. Nelze se 
stavět zády k potřebám důstoj-
ného života mnohých našich 
občanů v důchodu – mají prá-
vo prožít podzim života mimo 
jiné i v náležitých podmínkách 
domů k tomu určených a za � -
nančně přijatelných podmínek. 
Stavba domů a  zvýšení kvality 
souvisejících služeb seniorům 
je v zájmu nás všech. Za velmi 
důležité považujeme i přenesení 
problémů občanů okrajových 
částí města, zejména sídlišť do 
centra pozornosti samospráv-
ných orgánů města, tj. zastu-
pitelstva a  zejména rady. Zlep-
šením parkovacích možností 
a zlepšením stavu inženýrských 
sítí by se mohlo začít. Myslíme 

si, že by městská hromadná 
doprava měla být pro děti do 
15 let a občany nad 65 let zdar-
ma. Velkoryse je podporován 
organizovaný sport, ale ten re-
kreační jen minimálně. Zdá se 
to jako nevýznamná maličkost, 
ale např. zajištění alespoň jed-
noho dvouhodinového bruslení 
veřejnosti na zimním stadionu 
týdně zdarma, by bezpochyby 
bylo počinem s  řadou pozi-
tivních dopadů a  bez zatížení 
městské kasy. Vážení čtenáři, 
prezentovaná předchozí témata 
jsou jen jednotlivostmi, charak-
terizujícími náš obecný přístup 
k řešení záležitostí spojených se 
správou a řízením města. Dou-
fáme, že symbolicky ilustrují, 
naši připravenost pracovat ve 
prospěch a v zájmu většiny Pro-
stějovanů. Zpracovali jsme a na 
www.kscm-prostejov.wgz.cz 
vyvěsili vlastní, poměrně roz-
sáhlý program, který Vám může 
případně pomoci se orientovat 
v tom, jakým směrem půjdeme, 
jaká témata chceme v  příštích 
čtyřech letech prosazovat.  Bu-
dou-li blízká Vašemu pohledu, 
můžete přispět k jejich realizaci 
volbou KSČM, která kandiduje 
s číslem 12, nebo preferenčním 
hlasem některému z pětatřiceti 
našich kandidátů. Děkujeme. 

 Zastupitelé za  KSČM

Podìkování mìstu Prostìjovu 
Děkujeme za veřejnou � nanční podporu 12000 Kč pro 

ČČK Prostějov na akce – propagaci dobrovolného dárcovství 
krve, příměstský tábor – Zdravý záchranář a cyklus módních 
přehlídek – Tvořím, tedy jsem.

Poděkování  patří i 
Olomouckému kraji za 
veřejnou � nanční podpo-
ru na příměstský záchra-
nář ve výši 25000 Kč. 
Ing. Lenka Černochová, ČČK

Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostìjov

Chtěla bych tímto poděkovat za dotaci, kterou jsem získala 
prostřednictvím Zdravého města Prostějov na výlet pro seniory. 
Myslím, že exkurze 10. září 2014 do výrobny mýdel a svíček spo-
jená s návštěvou větrného mlýna v Rudicích se opravdu vydařila 
a účastníci byli spokojení. Jana Šmudlová

Podìkování

Stanovisko Radima Fialy k žalobì 
spoleènosti Manthellan 

Žaloba, podaná společnos-
tí Manthellan na Magistrátní 
město Prostějov, je jasným sig-
nálem, že realizace investičního 
záměru v   centru postoupila 
z  fáze nejasností do fáze konfron-
tace.

 Místo moderního centra máme 
bláto, umírající ,,Kasko“ a již dávno 
nevyhovující tržnici. Celá situace 
občany oprávněně znepokojuje.  
Prostějov potřebuje moderní cen-

trum, jehož součástí budou nové, 
nebo rekonstruované kulturní 
a  společenské prostory . Nesou-
hlasím s  výstavbou těchto prostor 
mimo centrum města v  prostoru 
bývalých kasáren. Je to nekoncepč-
ní a alibistické řešení. 

Jak musíme postupovat? Přede-
vším je nutné provést kroky k  zajiš-
tění maximálně silné pozice města 
v   právním sporu a vést efektivní 
vyjednávání s   investorem. Řešení 
nebude snadné a problém se příliš 
dlouho spíše neřešil, než řešil. Žalo-
ba je pro mě signálem, že investor 
přestává počítat s   realizací stáva-
jícího záměru. V   roce 2017 tedy  
musíme  připravit  investiční záměr 
nový. Záměr diskutovaný s  občany 
a doprovázený nezpochybnitelným  
výběrovým řízením.   

P.S. Prosím přijďte k   volbám 
,nebo za čtyři roky budeme zas na 
blátě  a navíc s prohraným soudem 
za hodně peněz. 
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Rodièe budoucích prvòáèkù, zbystøete!
I  když školní rok 2014/15 

sotva začal, tento článek ne-
vychází “s  křížkem po funu-
se”. Je opravdu určen právě 
vám, kteří svou ratolest po-
prvé povedete do školy až za 
jedenáct měsíců, 1. září 2015. 
Příští zápis do 1. tříd základ-
ních škol se uskuteční kon-
cem ledna 2015 a vy tak máte 
dost času ke zvážení možnosti 
umístit své dítě do třídy s roz-
šířenou nabídkou kurzů an-
gličtiny a  matematiky, která 
bude už potřetí otevřená na 

Základní škole J. Železného 
na Sídlišti svobody.

“Schůzka s rodiči se koná 20. 
října v  18 hodin v  prostorách 
školy. Získají na ní všechny 
potřebné informace o tom, jak 
probíhá výuka a čím se liší od 
standardních tříd,” zve zájem-
ce Tomáš Blumenstein, ředitel 
občanského sdružení Třída 
Prostějov, které tento projekt 
ve spolupráci se ZŠ J. Želez-
ného spustilo ve školním roce 
2013/14. Třída žákům nabízí tři 
hodiny anglického jazyka týdně 

– dvě hodiny s vybraným lekto-
rem anglického jazyka a  hodi-
nu s rodilým mluvčím k upev-
nění slovní zásoby a správného 
osvojení anglického přízvuku. 
Na hodině osobnostního a psy-
chologického rozvoje se děti 
různými způsoby učí mimo 
jiné etice a správnému chování.

Hodinu matematiky a logiky 
vede zábavnou formou vyso-
koškolský učitel matematiky 
Oto Přibyl, který nám přiblížil 
detaily: „Snažíme se vést děti 
k tajům a kouzlům matematiky 

nenásilnou formou. Aby vidě-
ly, že matematika nemusí být 
jenom o  drilu, i  když i  ten je 
v matematice potřeba, ale hlav-
ně o  radosti z  hledání a  pře-
mýšlení.“

Všechny hodiny navíc, učeb-
nice a  pomůcky jsou hrazeny 
z měsíčních příspěvků rodičů.

“Ač to tak může na první 
pohled vypadat a už jsem tento 
názor několikrát zaslechl, tato 
třída není přednostně určena 
pro výjimečně nadané děti. 
Učivo v ní není náročnější než 

v běžných třídách a ani se v ní 
neučí rychlejším tempem,” 
zdůraznil Blumenstein.

Důležité je, že se tu sejdou 
děti rodičů, kteří mají zájem 
o kvalitnější vzdělávání. „Mys-
lím, že takový přístup se jim 
mnohonásobně vrátí už jen 
v  tom, jak tvůrčí a  pohodová 
atmosféra ve třídě panuje a jak 
jsou v ní děti spokojené,” dodal 
Jan Krchňavý, ředitel ZŠ Jana 
Železného. Další informace na-
jdete na www.tridaprostejov.cz.
  -les-

Trnko-vinobraní v Centru 
sociálních služeb Prostìjov, p. o.

Vrchol léta je časem zrání a sklizně plodů, 
darů naší země. Tuto skutečnost věčného 
koloběhu života si také letos připomněli 
účastníci Trnko-vinobraní, které se již tra-
dičně konalo v   Centru sociálních služeb 
Prostějov, p. o. Tentokrát se slavnost usku-
tečnila v pátek 5. září ve vyzdobené zahradě 
u oranžové budovy a podle ohlasu přítom-
ných se skutečně vydařila. I počasí, které po 
několika propršených dnech ukázalo opět 
svou příznivou tvář, dodalo této akci letní ráz 
a přispělo k dobré pohodě všech.

Po slavnostním zahájení zaplnily trávník 
čtyři desítky členů dětského folklórního 
souboru „Klásek“ z Kralic na Hané, v jejichž 
podání ožily lidové tradice našeho regionu. 
V lidovém tónu pokračoval svým progra-
mem také pěvecký sbor seniorů „Zpěvan-
ky“ z Olomouce, s nímž si známé písničky 
notovali i mnozí uživatelé služeb.  A poté 
už zábavu rozproudila oblíbená „Zámecká 

kapela“ z domova Na Zámku Nezamyslice, 
která hrála k tanci i poslechu a postarala se 
o to, že výborná nálada vydržela všem po 
celou dobu konání akce. A  protože Trn-
ko-vinobraní je slavnost na počest slizně 
švestek a  vinné révy, nechyběla zde ani 
ochutnávka tohoto ovoce a vína. Všem zú-
častněným a všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli, patří velké poděkování. Těší nás 
dobrá spolupráce s poskytovateli sociálních 
služeb v našem regionu a velmi si vážíme 
také účasti zástupců Rady města Prostějova 
a  zástupců Sociální a  zdravotní komise 
Rady města Prostějova. 

Touto zdařilou kulturně-společenskou 
akcí jsme tak v  Centru sociálních služeb 
Prostějov důstojně vzdali hold létu a oslavili 
radost z letošní úrody sklizených plodů.

 Markéta Hálová,  
 aktivizační pracovnice

 Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.

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

Nezapalme Prostìjov kvùli volbám!
Kdo by si přečetl titulky z le-

tošní kampaně, musel by se 
divit, v jakém městě to žijeme. 
Vše je špatné, radnici řídí lotři 
a město upadá. To je samozřej-
mě mylný dojem, vytvářený pro 
to, aby se na radnici dostali ti 
a naopak nedostali jiní. Vzpo-
meňme ale i v kampani na hes-
lo vepsané na naší radnici, kde 
se mluví o  potřebě svornosti. 
Všichni jsme Prostějované 

a neměli bychom teď naše měs-
to rozštípat kvůli boji o  moc. 
Opozice, ať kritizuje, ale neza-
pomínejme, že žijeme v  mo-
derním a  příjemném městě, 
kde se mnoho za poslední roky 
změnilo k  lepšímu. Nebylo by 
dobré, aby se město rozdělilo 
na dvě znesvářené části, které si 
nebudou rozumět. Měřme vše 
rozumem a  nikoli tím, kdo je 
v koalici a kdo v opozici. Ono 

totiž nést odpovědnost je vždy 
těžší, než hledat chyby.

My se jako klub snažíme 
v nejlepší víře pracovat pro zá-
jmy města jako celku a držíme 
se při tom našeho hesla „Věrni 
značce, věrni Prostějovu!“ Věr-
ní Prostějovu bychom ale zvlášť 
před volbami a u nich měli být 
všichni. Nezapomeňme na to!

Za klub ODS Tomáš 
Blumenstein a Milada Sokolová

INZERCE

Moravské hospodářství vyhlásilo před časem soutěž O nej-
krásnější obecní úřad či radnici. Prostějovská radnice byla mezi 
více než sedmi desítkami kandidátů vybrána odbornou komisí 
na základě zaslané fotodokumentace mezi 10 � nalistů. Vítěze 
určí hlasování na webových stránkách: http://moravskehospo-
darstvi.cz/article/souteze/hlasovani-nejkrasnejsi-obecni-urad-
-ci-radnice/ 

Zde si můžete prohlédnout všech 10 � nalistů staveb radnic 
a obecních úřadů a v hlasování podpořit třeba právě 100 letou 
dámu - prostějovskou radnici.

Prostìjovská radnice mezi 10 nejkrásnìjšími 
stavbami obecních a mìstských úøadù!
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1.  Volby do Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční: 
v  pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v  sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Prostějova 

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

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

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

Trávnická
U Spalovny
Winklerova
Za Sokolskou

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

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

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v  budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká 64 – 120
Říční lokalita Prostějov
Tovačovského

Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Kotkovou
Za Olomouckou
Za Vrlovou
Zborov
č.e. 223,224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova od č.or.1 – 56
Plumlovská od č. or.57 – 138
Polská
Resslova
Ruská
Za Plumlovskou lokalita PV 
i Krasice

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

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Václava Špály

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

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

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

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

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

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost v  budově 
Základní školy a mateřské 

Oznámení o dobì a místì konání voleb do Zastupitelstva mìsta Prostìjova
primátor statutárního mìsta Prostìjova podle § 29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, oznamuje:
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Oznámení o dobì a místì konání voleb do Zastupitelstva mìsta Prostìjova
školy Jana Železného Pros-
tějov, Sídl. Svobody  24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka lokalita PV
Norská
Švýcarská

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

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

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

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

Za Určickou
č.e.191,5060,

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

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

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

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

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

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v  budově 
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 

Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 90

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

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

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v  budově 
Mateřské školy Dvořákova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Dvořákova č.or. 1,3,5,
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č.or. 2 –10 a č.or. 89 
– 97+č.p.4200,
Puškinova
Šárka č.or.1 – 23

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

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v  budově 
Mateřské školy Krasice, 
Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 

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

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v  budově: 
Dům služeb – PV-Vrahovice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Kpt. Nálepky
Krumlovského
Marie Majerové
Poláčkova
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická od 46 – 170
Zátiší
Zikmunda Wintra
Za ulicí Josefa Hory
Za ulicí kpt. Nálepky
č.e. 198,

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v  budově: 
Dům služeb – PV-Vrahovice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Marie Pujmanové
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Podivínského
Průmyslová
Říční lokalita Vrahovice
Sídl. Svornosti
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka

Za drahou 
č.e. 9, 998,

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

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

Na blatech jen lokalita Če-
chovice
Ovesná
Ovocná
Plumlovská jen lokalita Če-
chovice 
Průchodní
Slunečná
Třešňová
V  zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná 1 – 13,a,b,

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

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost v  budově 
Klubovny Žešov č. 39 (bý-
valá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k   trvalému 
pobytu:
Žešov č.evidenční
ÚSP Lidická 86
Žešov

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území České re-
publiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb do Zastupitelstva města Prostějova hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.

    V  Prostějově dne  9. září 2014
 Miroslav Pišťák, primátor, v.r.
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V sobotu 6. září 2014 se kona-
lo v  kavárně Národního domu 
v  Prostějově ustavující shro-
máždění Wikov veterán klubu, 
zájmového sdružení majitelů a 
příznivců historických automo-
bilů značky Wikov. 

 Podnět k založení dali členové o. 
s. Industria Wichterlensis, kteří byli 
také čestnými hosty této akce. V mi-
nulých letech uspořádali v Prostějo-
vě dvě vzpomínkové akce spojené 
se setkáním majitelů vozů Wikov 
(2009 – Memoria Auto Wikov, 
2011 – Wikov Honoratus).  V  le-
tošním  roce  si připomínáme 90. 
výročí založení automobilky Wikov 
vzniklé  v rámci tehdejší továrny na 
hospodářské stroje Wichterle & Ko-
vářík. Automobily značky Wikov 

byly pro svou kvalitu, spolehlivost a 
technickou dokonalost označovány 
za československý Rolls-Royce. Le-
gendami naší automobilové histo-
rie se staly Wikov 35 Kapka, první 
československý automobil s  aero-
dynamickou karosérií a závodní 
automobil Wikov 7/28 Supersport, 
který byl v  roce 1932 jako první 
československý vůz klasifikován na 
Masarykově okruhu v Brně.

Nově založený klub chce na-
vázat na předchozí akce. Jeho 
cílem bude především udržovat 
veřejné povědomí o historických 
automobilech Wikov jako o vzác-
né technické a kulturní památce. 
Zároveň bude každoročně pořá-
dat v  Prostějově „Wikov party“  
spojenou  s prezentací vozů pro 

širokou veřejnost a s přátelským 
setkáním členů  klubu včetně vý-
jezdů do okolí Prostějova.  Tyto 
akce budou pořádány za orga-
nizační pomoci členů  Industria 
Wichterlensis. Klub také počítá 
se zřízením webových stránek, 
oslovením dalších majitelů vozů 
a plánuje i účast na veteránských 
akcích a soutěžích v  Čechách a 
na Moravě. Prezidentem klubu 
byl zvolen Martin Wichterle, 
pravnuk spoluzakladatele továr-
ny Wichterle & Kovářík  Karla 
Wichterleho,  majitel holdingu 
Wikov, nadšený veteránista a 
majitel tří vozů Wikov (Wikov 
35 faethon z roku 1929, kabriolet 
Wikov 40 z roku 1934 a  sportov-
ní Wikov 7/28 z roku 1930). 

Celkovou atmosféru akce zpří-
jemnilo vystoupení olomoucké-
ho Dixieland Jazz Bandu a ná-
vštěva vzácného hosta – Lindy 

Wichterlové, která vzpomínala na 
cestování s automobilem Wikov, 
který v padesátých letech prodali 
na Slovensko. Hana Bartková

Zdravotnické školství v Prostìjovì slaví letos 65 let
Historie výchovy střední-

ho zdravotnického personálu 
v  našem městě prošla dlou-
hým vývojem, na který měla 
vliv i spousta rozhodnutí cen-
trálních státních orgánů.

   Péči o  nemocné dlouhá 
staletí zajišťovaly příslušnice 
různých církevních řádů, řá-
dové sestry a  ještě první re-
publika zaznamenává zdravot-

nická zařízení jenom s  tímto 
personálem. Až na konci 19. 
století jsou zakládány Veřejné 
odborné školy pro ženská po-
volání, kde se frekventantky 
seznamují i s tehdejšími zákla-
dy zdravotnické péče o člově-
ka. V  Prostějově taková škola 
vznikla v roce 1899 díky zájmu 
manželky továrníka Kovaříka 
Ludmily. 

V roce 1931 tato škola zís-
kala novou budovu na ulici 
Vápenice a  to pod stejným 
názvem až do roku 1949. 
V  tomto roce vznikají cent-
rálně v  ČSR Vyšší školy so-
ciálně-zdravotní a z nich pak 
samostatné školy zdravot-
nické. V  tomto roce tedy již 
můžeme hovořit o  souvislé 
a specializované zdravotnické 
výuce. Cílem zdravotnických 
škol pak bylo vychovat zdra-
votní sestry a  dětské sestry, 

Po listopadu 1989 sloučením 
obou denních oborů vznikl 
nový obor všeobecná sestra. 
V  pomaturitním studiu bě-
žel určitou dobu i  obor setra 
pro intenzívní péči. Po další 
reformě se všeobecná sestra 
změnila na obor zdravotnic-
ký asistent, který funguje na 
Střední zdravotnické škole 
v  Prostějově i  v  současnosti 

a je stále plnohodnotným ma-
turitním oborem.

   Školní rok 2014/2015 je 
tedy jubilejním 65 pro zdra-
votnické školství a  věřme, že 
toto studium, jehož cílem je 
péče o  člověka v  jeho těžkých 
chvílích, kdy mu jde o  zdraví 
a často i o život, se bude i nadá-
le rozvíjet ku prospěchu města 
a celé společnosti. -mm-

V Prostìjovì byl založen Wikov veterán klub

Společnost Maier CZ, s.r.o. se 
rozhodla rozšířit svoji výrobu v 
průmyslovém areálu Alora (v 
Průmyslové ulici) s cílem navýšit 
a posílit svoje výrobní působení v 
ČR jako zásadní strategii v rámci 
svého podnikání v Evropě.

Rozšíření výrobních kapacit 
MAIER CZ bude o 3500m2.

Společnost Maier CZ tu bude 
implementovat chromovací linku 
poslední generace na pochro-
mování plastových komponentů 
a tímto rozšíří svoje portfolio na 
povrchové dekorace plastů v ČR.

Toto rozšíření výroby, které 
ještě nezačalo (v srpnu proběhly 
pouze přípravné práce k započetí 

stavebních úprav v září) umožní 
v Prostějově vytvořit 100 – 150 
nových pracovních míst, čímž 
bez pochyby přispěje k posílení 
zaměstnanosti celého města. 
Předpokládá se začít s výrobou v 
dubnu – květnu 2015.

Stavební povolení na kon-
strukci přístavby haly se vyřizují a 
budou připravena k zahájení prací 
začátkem září. Stavební práce se 
budou realizovat ve dvou etapách 
z důvodů urychlení  stavebních 
prací s cílem splnit plánované ter-
míny spuštění nové výroby. V první 
etapě bude zrealizována venkovní 
přístavba haly, ve druhé etapě bude 
instalována chromovací technolo-

gie a dokončen výrobní interiér. 
Tento postup byl schválen zástupci 
stavebního úřadu a zástupci od-
boru životního prostředí.

Tato chromovací linka je ste-
jným typem moderních chromo-
vacích linek jako v Německu, které 
je považováno za lídra, co se týče 
chromovacích technologií vůbec. 
Tato chromovací linka splňuje 
všechny požadavky s ohledem na 
ŽP, které jsou požadovány v Evropě 
i v ČR.

Jako příklad splnění norem v 
rámci životního prostředí, uvádíme, 
že společnost Maier disponuje 
třemi chromovacími linkami ve 
Španělsku a třemi dalšími v Itálii. 

Chromovací linky ve Španělsku 
jsou umístěny v oblasti na pobřeží 
Španělska, konkrétně v přírodní 
rezervaci UNESCO, čímž musí 
splňovat co nejpřísněji všechny 
požadavky ŽP z důvodu ochrany 
flory a fauny této rezervace.

Jako každá chromovací linka, 
disponuje se tu s chemickými lát-
kami, které vždy splňují všechny 
hygienické požadavky k zajištění a 
ochraně zdraví zaměstnanců.

Odpadní látky, které v rámci 
tohoto procesu vznikají, splňují 
požadavky stanovené městem 
Prostějov, tedy Moravské vodá-
renské Veolia Prostějov, toto je 
zaručeno (a schváleno úřady), za 

tímto účelem bude instalována v 
naší výrobě nejmodernější čistička 
odpadních vod.  Zdůrazňujeme, 
že chromovací linka nebude 
vytvářet odpadní látky s obsahem 
šestimocného chromu, což je v 
Evropě totálně zakázáno.  

Je třeba zdůraznit, že povolení 
EIA naše společnost Maier CZ k 
chromovací lince již získala, vyřízení 
povolení IPPC je v procesu a proza-
tím bez časových komplikací.

Rádi bychom na závěr 
poděkovali vstřícnému jednání ze 
strany města Prostějova a zejména 
1.náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi, 
který veškerá jednání s naší firmou 
koordinoval.

Rozšíøení výroby spoleènosti Maier CZ, s. r. o.
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Informace a Veřejná sbírka 
pro nevidomé Bílá pastelka: 
Tato celonárodní veřejná sbírka 
na podporu speciálních výu-
kových programů a sociálních 
služeb pro těžce zrakově posti-
žené a nevidomé občany se letos 
uskuteční již po patnácté ve stře-
du 15. 10. 2014. V ulicích měst 
v  celé České republice budou 
stovky dobrovolných prodejců 
z řad středoškolských a vysoko-
školských studentů nabízet bílou 

pastelku, jako symbol světa nevi-
domých. Pořadatelem sbírky je 
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR (SONS 
ČR) ve spolupráci s obecně pro-
spěšnými společnostmi Ty� o-
servis a Ty� oCentrum. Zakou-
pením této pastelky pomůžete 
takto postiženým lidem, díky níž 
mohou žít plnohodnotný život. 
Tuto sbírku můžete podpořit i 
vy…         za SONS Prostějov

Alena Hejčová  582 331 254

VÝLETY PRO SENIORY 
V ØÍJNU 2014

Někteří se ptají, jestli bu-
dou pokračovat výlety i na 
podzim a v  zimě. Záleží to 
samozřejmě na zájmu a na 
počasí. V říjnu výlety budou. 
Zatím je zde stručná pozván-
ka, podrobnosti najdete na 
webu www.� lemon-baucis.
cz, na prodejně v Prostějově 
(nám. T. G. Masaryka 24) 
od pondělí do pátku od 9:00 
hod. do 17:00 hod. anebo na 
telefonním čísle 728 337 983.

Kam tedy vyrazíme? V pá-
tek 17. října 2014 zavítáme do 

Bošovic do první papouščí 
ZOO v  České republice a ve 
středu 29. října 2014 se podí-
váme do Uherského Hradiště. 
Dopoledne si prohlédneme 
město a odpoledne si nene-
cháme ujít ochutnávku vína. 
Jako obvykle je v ceně dopra-
va, vstupné a oběd. 

Na spokojené účastníky se 
těší koordinátorka Zdravé-
ho města Prostějov PaedDr. 
Alena Dvořáková a provozo-
vatelka webu a obchůdku pro 
seniory Jana Šmudlová.

V Azylovém centru Prostìjov se provoz nezastavil ani v období léta
Klienti využívají služeb centra po dobu celého roku

Azylové centrum poskytuje 
klientům celý soubor služeb so-
ciální prevence jako jsou azylové 
domy pro muže a  ženy, kde je 
k  dispozici 34 míst, a  přestože 
zde dochází k pravidelné obměně 
klientů, kteří si v průběhu pobytu 
v AC najdou jiné bydlení,  je kapa-
city služby stále plně obsazena.

Dále provozujeme Azylový 
dům pro osamělé rodiče s dětmi, 
kde je 10 míst pro rodiče  a ma-
ximálně 30 dětí. Na tuto službu 
máme stále další žádosti, které 
uspokojujeme průběžně a  i  zde 
dochází k obměně klientů. 

Noclehárny pro muže a  ženy, 
ke máme 15 míst pro muže a 4 
pro ženy  jsou již několik let ve 
velké míře využívány  i v letních 
měsících.

Nízkoprahová denní centra 
pro muže a ženy, kde je k dispo-
zici 21 míst a  slouží jako první 
záchytný bod pro klienty, kteří se 
ocitli bez přístřeší jsou poskytová-
ny bezplatně a klienti se zde mo-
hou osprchovat, vyprat si prádlo, 
dostanou instantní polévku, 
kávu, čaj, a  konzervované jídlo. 
Tuto službu využívají klienti, kteří 
potřebují rychlou a  bezplatnou 
pomoc. Návazně pak mohou vy-
užít některou z dalších služeb AC. 

V  rámci Azylového centra 
Prostějov je prováděn také te-

rénní program, kdy sociální pra-
covník navštěvuje klienty přímo 
v terénu, kde se nacházejí, získává 
si jejich důvěru a provádí s nimi 
sociální práci. U klientů, kteří nej-
sou schopni si sami vyřídit své zá-
ležitosti, provádí i doprovod např. 
na úřady, k lékaři apod.

Všemi službami se prolíná dů-
ležitá součást naší práce - sociální 
poradenství, které je zaměřeno na 
pomoc klientům v  jejich špatné 
sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, rady a nalezení způsobů 
pomoci a cesty z jejich problémů. 
Sociální pracovníci  jim také po-
radí a pomohou jejich situaci řešit 
tak, aby měli � nanční prostředky 
na stravu a zajištění bydlení a zá-
kladní životní potřeby v  rámci 
služeb poskytovaných v  Azylo-
vém centru Prostějov, ze kterých 
si klienti vyberou svým vlastním 
rozhodnutím službu, která jim 
nejlépe vyhovuje .

V Azylovém centru Prostějov, 
o.p.s. pracují zaměstnanci, kteří 
splňují předepsaná vzdělání i dal-
ší vzdělávání pracovníků v  soci-
álních službách a sociálních pra-
covníků dle Zákona 108/ 2006 Sb.

Mnozí klienti, kteří z Azylové-
ho centra odejdou se opakovaně 
vrací a mnohdy jsou v horší situa-
ci, než když do AC přišli. Některé 
ubytovny jim nevyhovují a  sdě-

lují nám, že se tam nedá žít, a to 
jak z  důvodů hygieny, vybavení 
i podmínek 

Zvýšil se i počet žen, které  vy-
hledávají služby Azylového cent-
ra. Azylový dům pro ženy je plně 
obsazen.

Samostatnou kapitolou jsou 
rodiče a dětmi, kteří se stále čas-
těji ocitají bez střechy nad hlavou. 
Na azylový dům pro osamělé 
rodiče s  dětmi evidujeme přes 
20 žádostí. O tuto službu je velký 
zájem. 

Je možné konstatovat, že počet 
lidí vyhledávajících služeb sociál-
ní prevence Azylového centra 
Prostějov stále každoročně na-
růstá. Je to dáno také tím, že se 
množí počet exekucí, mnohdy 
přicházejí o  střechu nad hlavou 
celé rodiny i  s  malými dětmi, 
a sami nejsou schopni svou situ-
aci řešit. My jim pomáháme  jed-
nak v oblasti sociálního poraden-
ství i v oblasti zajištění základních 
životních potřeb včetně možnosti 
přespání a dočasného ubytování. 
V mnoha případech jim pomů-
žeme v řešení a překlenutí nejhor-
šího období jejich života. 

Finanční zabezpečení projektu 
Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
na rok 2014  je vícezdrojové. Po-
dařilo se nám  � nanční prostřed-
ky získat  a  tím máme možnost 

všechny služby sociální prevence 
v rámci Azylového centra Prostě-
jov pro město Prostějov poskyto-
vat a nemuselo dojít v uplynulém 
období k  omezení nebo zániku 
některé služby. Všechny služby 
jsou poskytovány na dobré úrov-
ni, což potvrdila i inspekce, která 
v našem zařízení probíhala. 

Projekty azylový dům pro 
muže a ženy a azylový dům pro 
osamělé rodiče s  dětmi jsou � -
nancovány z Individuálních pro-
jektů Olomouckého kraje formou 
veřejné zakázky, kterou jsme pro 
tyto služby získali.

Ostatní služby sociální preven-
ce jako jsou noclehárny, nízko-
prahová denní centra a  terénní 

program jsou � nancovány z do-
tací MPSV a města Prostějova.

Projekt Azylového centra 
Prostějov, o.p.s. byl realizován za 
� nanční spoluúčasti města Pros-
tějova ve výši 360 000 Kč formou 
veřejné � nanční podpory, za což 
velmi děkujeme.

Veškeré získané � nanční pro-
středky byly účelně využity na pro-
voz a zabezpečení služeb sociální 
prevence v regionu Prostějov, což 
potvrdil i audit hospodaření.

Na zimní období a krizové si-
tuace s ním spojené jsme připra-
veni, i když kapacita pobytových 
služeb je stále naplněna. V  bu-
doucnu by bylo třeba kapacitu 
ubytovacích služeb rozšířit.

Hasièi radí - kalendáø pro ty, 
kteøí si nechají poradit 

Hasičský záchranný sbor Olo-
mouckého kraje vydal za � nanč-
ní podpory Zdravého města 
Prostějova stolní kalendář na rok 
2015. Kalendář poskytuje rady a 
návody, jak předcházet, či jak se 
vypořádat s  běžnými i mimo-
řádnými událostmi. Obsahuje 

informace nejen z  problemati-
ky požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva, ale i první pomoci 
a dopravní výchovy. Kalendář je 
určen pro široké věkové spekt-
rum občanů a bude distribuován 
v rámci preventivně výchovných 
akcí Zdravého města, na kterých 

se bude Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje spolu-
podílet. 

Děkujeme statutárnímu měs-
tu Prostějov za � nanční podpo-
ru. Ing. Alice Hrubá, Ph.D.

HZS Olomouckého kraje, 
ÚO Prostějov

INFORMACE SONS

Cena Personalista veøejné 
správy za rok 2013

Právnička Magistrátu města Prostějova JUDr. 
Květa Olašáková převzala cenu Personalita veřejné 
správy za rok 2013. K tomuto významnému úspě-
chu jí poblahopřáli také členové vedení města s pri-
mátorem města Miroslavem Pišťákem (na snímku). 

Cílem tohoto ocenění je posílení a podpora per-
sonálních činností v úřadech veřejné správy České 
republiky, veřejné ocenění práce nejlepších perso-
nalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu 
v oblasti personálního řízení. Cena rovněž úspěšně 
napomáhá šíření dobré praxe v personálních čin-
nostech a zdůraznění významu práce s lidským ka-
pitálem na úřadech. Udílení ceny bylo i v letošním 
roce spojeno s udělováním cen ministerstva vnitra 
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, což vytvořilo 
komplexní nástroj pro popularizaci a šíření dobré 
praxe v moderních způsobech a nástrojích využíva-
ných pro řízení veřejné správy.
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Co nám brání v podnikání? – Pøedevším my sami!
Na druhé zářijové úterý (9. 9.) 

připravilo Informační centrum 
pro mládež (ICM) Prostějov 
pro studenty středních škol i ši-
rokou veřejnost jedinečnou akci 
s názvem „Co ti brání v podni-
kání?“. Jednadvacetiletý pod-
nikatel Jirka Rostecký, který na 
akci spolupracoval, pak odpo-
věděl na otázku během progra-
mu výstižně: „V podnikání vám 
nejvíc nebrání zákony, daňové 
předpisy, nedostatek � nancí, ale 
vy sami, vaše smýšlení.“

Celostátní kampaň Informač-
ních center pro mládež se letos 
zaměřila na oblast podnikání. 
ICM Prostějov se do ní zapojilo 
právě akcí s názvem „Co ti brání 
v podnikání?“. Dopoledního pro-
gramu, který proběhl za podpory 
Odboru školství, kultury a spor-
tu Magistrátu města Prostějova 
v  prostorách Kulturního klubu 
u hradeb DUHA, se ve dvou vl-
nách zúčastnilo 165 studentů ze 
šesti prostějovských středních 
škol. Odpolední program pro 

veřejnost probíhal v  prostorách 
Cyrilometodějského gymnázia, 
kde jej navštívilo 10 zájemců o 
problematiku podnikání, a tak se 
nesl spíše v komorním duchu.

„Cílem naší kampaně bylo uká-
zat zejména mladým lidem různé 
možnosti, jak začít podnikat, kdo 
jim může pomoci, kdo je případně 
může � nančně podpořit, a nabíd-
nout jim setkání se zajímavými 
osobnostmi z  této oblasti, a tím 
v nich také podnítit zájem o pod-
nikání,“ přibližuje smysl celé akce 
Kateřina Opatrná, vedoucí ICM 
Prostějov.

Studenti i zájemci z řad veřej-
nosti mohli během programu 
vyslechnout řadu zajímavých 
prezentací. Informace o živnos-
tenském podnikání zprostředko-
vala Antonie Orálková, vedoucí 
Obecního živnostenského úřadu, 
a přehled o možných příspěvcích 
na podporu uchazečů o práci za-
hajujících své podnikání podala 
Gabriela Juráčková, poradkyně 
pro volbu a změnu povolání 

z Úřadu práce ČR. Činnost a na-
bídku Vědeckotechnického par-
ku Univerzity Palackého v  Olo-
mouci, který organizuje mimo 
jiné soutěž s názvem „Podnikavá 
hlava“, představil hlavní konzul-
tant Petr Měřínský a program 
„Erasmus pro mladé podnikate-
le“ pak Anna Kačabová z  Nové 
ekonomiky, o.p.s. Odpolední 
program doplnila ještě Martina 
Zichová, ředitelka nadačního 
fondu Dalkia ČR, informacemi o 
� nančním příspěvku, který nada-
ce může přidělit vybraným ucha-
zečům na rozjezd podnikání. 

„Zejména studenti však hod-
notili jako nejzajímavější setkání 
s  mladými podnikateli, které ná-
sledovalo po informačním blo-
ku,“ doplňuje Kateřina Opatrná. 
„Potěšilo nás, že pozvání na naši 
akci přijal jednadvacetiletý Jirka 
Rostecký, který hned po maturitě 
založil � rmu iParťák, Pavla Si-
monsen a Jarka Turková z  pros-
tějovské � rmy Netstep.cz i Tadeáš 
Foltýn a Zdeněk Novotný, kteří se 

pod značkou  Frigida snaží sladit 
oblečení s  jízdou na kole.“ Každý 
z  pozvaných hostů prezentoval 
svůj „podnikatelský příběh“ a dal 
trochu nahlédnout do oblasti, 
které se věnuje. 

Kampaň ICM Prostějov, kte-
rá byla podpořena MŠMT, však 
touto akcí neskončila. Pokud se 
někdo úterní akce nemohl zú-
častnit, ale měl by zájem o materi-
ály, může je získat ještě ve čtvrtek 
11. září v rámci Dne otevřených 
dveří ICM nebo si je stáhnout 
z webu ICM. Koncem září také 
ICM zveřejní výsledky ankety „Já 
a podnikání?“, kterou je možné 
v těchto dnech vyplnit. Takže, co 
vy a podnikání?

Informační centrum pro mlá-
dež Prostějov působí v Prostějo-
vě od roku 2001. Sídlí v budově 
Cyrilometodějského gymnázia a 
MŠ v Prostějově. Jeho posláním je 
poskytovat bezplatně informace a 
poradenství mladým lidem a pra-
covníkům s mládeží (ale i široké 
veřejnosti) z oblastí, jakými jsou 

vzdělávání, práce, cestování, vol-
ný čas, sociálně patologické jevy, 
občan a společnost, mládež a EU. 
Doplňkovými službami, které 
mohou návštěvníci ICM Prostě-
jov využít, je přístup na internet, 
černobílý i barevný tisk a kopíro-
vání, vazba dokumentů, prodej 
slevových karet ISIC/ITIC aj.

ICM Prostějov je členem 
Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež 
v České republice a od roku 2010 
je držitelem certi� kátu kvality 
poskytovaných služeb, uděleným 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.

Kontaktní osoba:
Kateřina Opatrná
Vedoucí Informačního centra 

pro mládež Prostějov 
 Komenského 17, 796 01 Prostějov
  +420 582 302 553,
        +420 731 604 073
 opatrna@icmprostejov.cz   
www.icmprostejov.cz 
www.facebook.com/icmprostejov 

Moudré podnikání 
žen už i v Prostìjovì

Na podzim roku 2012 jsem 
brouzdala jako každý jiný den 
po internetu. Prohlížela jsem 
fotky, koukala na zeď, co je no-
vého u mých přátel. Přesně tako-
vou náhodou jsem narazila na 
zmínku o  Moudrém podnikání 
žen. Okamžitě mě projekt oslo-
vil, protože něco takového jsem 
hledala. Možnost něco se naučit, 
posunout se někam v podnikání 
dál, dostat nový impulz, setkat se 
s inspirativními lidmi. 

Tak nějak podobně začínal příběh 
mnoha z 80 žen, které nakonec prošly 
výběrovým řízením ve vybraných 5 
regionech České republiky. Projekt 
MPŽ však sliboval ještě něco mno-
hem víc než jen „pouhá“ školení. 
Moudré podnikání stvořilo nová pod-
nikání, záměry, přehodnocení vlastní-
ho sebevnímání, nová přátelství, ... 

Projekt Moudrého podnikání žen 
byl realizován v letech 2012 – 2013 
a iniciátorkou myšlenky byla a stále 
je podnikatelka Lenka Papadakisová, 
zakladatelka firmy Expertis.

Co to znamená podnikat a zůstat 
ženou? Jaké to je podnikat v souladu 
sama se sebou, se svými talenty a ži-
votními rolemi? Jak ženy vidí svět 
byznysu? Jak ho proměňují a  jaké 
hodnoty do něj vnášejí? Co to je 
moudré podnikání?

První setkání s tímto projektem 
v Prostějově proběhlo 18. září 2014 
v  kavárně Pod Pokličkou během 
slavnostního promítání dokumen-
tárního filmu, který v  průběhu 
ročního projektu vznikal napříč re-
giony. Očima vybraných žen, které 

procházely projektem MPŽ, jsme 
sledovali, jak ženy hledají svou cestu 
v podnikání, jakým způsobem žijí 
a  jak dokážou do podnikání vná-
šet principy moudrého podnikání, 
jaké dopady má jejich účast v pro-
jektu na jejich vztahy a v neposlední 
řadě také regionální souvislosti s je-
jich podnikáním.

Dalším pokračováním myšle-
nek Moudrého podnikání žen jsou 
regionální Kluby MPŽ. Stejně jako 
v  ostatních městech, chceme i  my 
v  Prostějově, položit základy spo-
lečenství podnikavých žen. Každá 
z žen totiž přináší jedinečný příběh 
a zkušenosti, kterými ostatní oboha-
cuje a inspiruje. Během pravidelného 
setkávání v klubech chceme vytvořit 
bezpečné prostředí, ve kterém skrze 
sdílení životních příběhů, předávání 
vlastních zkušeností a  vzájemným 
nasloucháním a podporou, přináší-
me výjimečnou příležitost, jak zapo-
jit principy moudrého podnikání do 
nejrůznějších oblastí každodenního 
života. Náš první klub můžete na-
vštívit již 2. 10. 2014 a následně vždy 
první čtvrtek v měsíci. 

Možná nejste až tak podnikavá, 
až tak se ráda nesdružujete, a to, že 
jste žena, zase až tak neprožíváte …, 
taková byla na začátku velká část 
z nás. Pokud však přece jen v životě 
něco hledáte … nový směr, impulz, 
inspiraci …, přijďte mezi nás a uvi-
díte . Petra Přidalová, 

účastnice projektu, spoluzakla-
datelka Klubu MPŽ v Prostějově

www.moudrepodnikanizen.cz 
Facebook: Klub MPŽ Prostějov

Obchodní akademie slaví výroèí 
Dlouholetá tradice vzdělá-

vání s bohatými zkušenostmi, 
na druhé straně moderní výu-
kové trendy a kvalitní příprava 
pro budoucnost. Tohle výji-
mečné spojení platí v případě 
Obchodní akademie v  Pros-
tějově, která právě slaví úcty-
hodné jubileum. 

Její historie sahá 120 let zpět 
do minulosti. Založena byla 
jako Vyšší škola obchodní už 
v roce 1894, tedy v době vítěz-
ství českého vedení města nad 
německým vlivem. Po opětovné 
žádosti o zřízení školy jí minis-
terstvo 12. června 1894 konečně 
vyhovělo a  obecní zastupitel-
stvo zvolilo deset zástupců do 
kuratoria školy. Jeho předsedou 
se stal starosta města Karel Vo-
jáček, prvním ředitelem měst-
ské vyšší obchodní školy Hugo 
Raulich. 

Škola během své existence 
několikrát změnila jméno, od 

roku 1990 nese název Obchod-
ní akademie Prostějov. V  sou-
časnosti tam studuje přes dvě 
stovky budoucích manažerů, 
pracovníků a ředitelů bank, od-
borných učitelů, ekonomů a ji-
ných profesí jakkoli spojených 
s ekonomickým vzděláním. 

Nejde ale jen o  odbornost. 
Absolventi této úspěšné školy 
jsou dostatečně vybaveni i  po 

stránce jazykové. Naučí se nejen 
správně používat mezi mladý-
mi lidmi stále více skomírající 
spisovnou češtinu, ale do svého 
jazykového portfolia si po prá-
vu zapíší i angličtinu, němčinu 
a španělštinu.

Škola je mimo jiné zapojena 
i do celé škály projektů z mno-
ha oblastí. V  rámci studia žáci 
procházejí nejen teoretickou, 
ale i  praktickou přípravou na 
budoucí povolání. Pravidelně se 
účastní mezinárodních seminá-
řů a celostátních soutěží. Napří-
klad v psaní na klávesnici uspěli 
i ve světové konkurenci.

Vybavení školy je na vysoké 
úrovni, ovšem nikdo neusíná 
na vavřínech a neustále dochá-
zí k  jejímu vylepšování. Cíl je 
jasný: kvalitní vzdělání žáků, 
úspěšné zakončení jejich studia 
státní maturitní zkouškou a  co 
nejlepší start do vysokoškolské-
ho či kariérního života. -red-

K 1. 8. 2014 uplynul již jeden 
rok od chvíle, kdy vešel v účinnost 
Zákon č. 45/2013 sb. „O obětech 
trestných činů“. Ptáme se vedoucí 
střediska PMS v Prostějově Mgr. 
Gabriely Slavíkové, jak nová le-
gislativní úprava ovlivnila práci 
Probační a mediační služby.

Slavíková: Probační a mediační 
služba byla již od samého počátku 
koncipována tak, že v rámci naší 
činnosti věnujeme stejnou měrou 
pozornost pachatelům trestných 
činů stejně jako jejich obětem. 
Díky zákonné úpravě, která platí 

od loňska, mají ovšem oběti trest-
ných činů rovnoprávnější postave-
ní v trestním řízení a mohou více 
mluvit do toho, jaký bude jeho 
průběh, neboť spáchaný čin se jich 
bytostně dotýká. Oběť trestného 
činu si svou situaci nevybrala a 
společnost by tento fakt měla vzít 
v potaz. Legislativní opora tady je, 
ovšem je také důležité, ne-li důle-
žitější, aby všechny instituce, které 
v rámci trestního řízení přicházejí 
s  oběťmi do kontaktu, zacházely 
s  oběťmi s  tímto vědomím. To 
zásadní je skutečný zájem o to, co 

oběť prožívá a co potřebuje. Trou-
fám si tvrdit, že pracovníci Probač-
ní a mediační služby jsou schopni 
tento autentický lidský přístup 
nabídnout. Obětem nabízíme 
spolupráci na základě informací 
od Policie ČR nebo soudu, stejně 
tak se na nás mohou obrátit samy, 
z vlastní iniciativy. Jsme služba ga-
rantovaná státem, pro naše klienty 
tedy pracujeme bezplatně. V Pro-
stějově nás najdou na adrese Sva-
toplukova 53, podrobnější infor-
mace je možné získat na webové 
adrese www.pmscr.cz .

Probaèní a mediaèní služba je tu i pro obìti trestných èinù
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INZERCE

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží
                        NABÍZÍ:
- brambory na uskladnění   cena od          
 druh ADÉLA, ANUSCHKA, MARABEL a jiné  5,50 Kč/kg

 balení 25 kg

- cibule  cena od 7,90 Kč / kg
na uskladnění balení 5 kg a 10 kg

Prodejní doba: Po-Pá 8-16 hod., So 9-11  14-16 hod., Ne 14-16 hod.
Informace na tel. 582 331 970 nebo www. licea.cz

Řidiči pozor!!!
 Dopravně psychologické centrum

Českobratrská 5, Prostějov
(přemístěno z Olomouce)

Akreditované Ministerstvem dopravy ČR 
 První pracoviště na Moravě s certi� kací EU

Cena psychologického vyšetření: 
 Profesionální řidiči   1 550,-
 Vrácení řidičského průkazu  1 990,-

Nejsme plátci DPH
Termíny: pondělí, středa, pátek 

 
Bonus k vyšetření:

Poukaz na výcvik v Centru bezpečné jízdy Ostrava 
(50% sleva) +kurz pro odpočet bodů ZDARMA

Telefon: 
   777 580 888;  777 920 546 

E-mail: pl.adp@centrum.cz 

www.dopravni-psychologie.cz
Kupon na sle

vu 

150 Kč

 Platnost 
do 

1.2.2015
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Připomínáme změny časů projekcí 
v prázdninových měsících!!!

STŘEDA 1. ŘÍJNA
17.30 Labyrint: Útěk americký 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 americká komedie
V hl. rolích: D. Judor, S. Little, aj., režie: Quentin 
Dupieux / Mr. Oizo/, 83 min., české titulky, premi-
éra pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 2. ŘÍJNA
17.30 Tři bratři  česká filmová pohádka
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, aj. režie: Jan Svěrák, 86 
min., repríza, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Zmizelá  americký thriller
V hl. rolích: B. Aflleck, R. Pike, aj., režie: David 
Fincher, 145 min., české titulky, premiéra, mláde-
ži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 3. ŘÍJNA
17.30 Tři bratři
20.00 Zmizelá

SOBOTA 4. ŘÍJNA
15.30 Tři bratři
17.30 Tři bratři
20.00 Zmizelá

NEDĚLE 5. ŘÍJNA
15.30 Tři bratři
17.30 Tři bratři
20.00 Zmizelá

PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek – Lego
koprodukce 2013, 96 min., český dabing
Režie: Phil Lord
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Kouzlo měsíčního svitu 
 americký romantický film
V hl. rolích: E. Stone, C. Firth, M. G. Harden
Režie W. Allen, 109 min., české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný vstupné 95 Kč
20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 
 švédská komedie
Režie: Felix Herngren, 114 min., české titulky, reprí-
za, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč

ÚTERÝ 7. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek – Lego
koprodukce 2013, 96 min., český dabing
Režie: Phil Lord
17.30 Kouzlo měsíčního svitu
20.00 Hráč - Art film litevsko-lotyšský thriller
Režie: Ignas Jonysas, 109 min., premiéra, české ti-
tulky, Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 8. ŘÍJNA
17.30 Kouzlo měsíčního svitu
20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

ČTVRTEK 9. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne  česká tragikomedie
V hl. rolích: M. Labuda, V. Dyk, V. Javorský, aj.
Režie: Alice Nellis, 97 min., premiéra, pre-
miéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Andělé všedního dne

PÁTEK 10. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Annabelle  americký horror
V hl. rolích: A. Harris, B. Hove, režie: John R. Le-
onetti, 95 min Premiéra, ŠUP, nládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 11. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Anabelle

NEDĚLE 12. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Andělé všedního dne

PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Divoké historky  špan.-arg. černá komedie
Režie: Damián Szifron, 124 min., české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, Vstupné 90 Kč

ÚTERÝ 14. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Kmen - Art film 
 ukrajinsko-holandské kriminální drama
Režie: M. Slabošpytskij, 130 min., premiéra, bez ti-
tulků!, Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 15. ŘÍJNA
17.30 Andělé všedního dne
20.00 Divoké historky

ČTVRTEK 16. ŘÍJNA
17.30 Drákula, neznámá legenda  am. dobr. film
V hl.rolích L. Evans, D. Cooper, S. Gandon, S. 
Barks, Ch. Dance. režie: Garry Shore, 92 min., čes-
ké titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhod-
ný, vstupné 110 Kč
20.00 Drákula, neznámá legenda

PÁTEK 17. ŘÍJNA
17.30 7 trpaslíků německá animovaná pohádka
Režie: B. Alijnocvic, H. Siepermann, 88 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Drákula, neznámá legenda

SOBOTA 18. ŘÍJNA
15.30 7 trpaslíků
17.30 Drakula, neznámá legenda
20.00 Strážci Galaxie  americké sci-fi
V hl. rolích: Ch.Pratt, Z. Saldanová, B. Cooper, 
V.Diesel, režie: James Gunn, 98 min., český da-
bing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

NEDĚLE 19. ŘÍJNA
15.30 7 trpaslíků
17.30 Strážci Galaxie
20.00 Drakula, neznámá legenda

PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA
14.00 Bijásek – Zloba, královna černé magie
USA 201, 97 min., český dabing
Režie: R. Stromberg  Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Co s láskou  americký romantický film
V hl. rolích: M. Monaghan, J. Marsden, režie: 
Michel Hoffmann, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Fakjů pane učiteli  německá komedie
V hl. rolích: E. M’Barek, K. Herfurth
Režie: Bora Dagtekin, 118 min., český dabing, reprí-
za, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 21. ŘÍJNA
14.00 Bijásek – Zloba, královna černé magie
USA 201, 97 min., český dabing
Režie: R. Stromberg  Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Co s láskou
20.00 Lea a Darija - Art film  chorvatský film
Režie: Branko Ivanda, 101 min., premiéra, české ti-
tulky, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 22. ŘÍJNA
17.30 Co s láskou
20.00 Fakjů pane učiteli

ČTVRTEK 23. ŘÍJNA
17.30 Co jsme komu udělali?  franc. komedie
V hl. rolích: Ch. Clavier, Ch. lauby, A. Abiztan, 
M. Saudon, F. Chau
Režie: Philippe de Chauveron, 97 min., české tir-
tulky, premiéra., pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Soudce  americké filmové drama
V hl. rolích: R. Downey Jr.,R. Duvall, V. Farmiga, 
B. B. Thornton, režie: David Dobkin, 142 min., 
české titulky, ŠUP, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 24. ŘÍJNA
15.30 Škatuláci  am. dobr. anim. komedie
Režie: Graham Annable, Anthony Stacchi, 97 
min. český dabing, Premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
17.30 Co jsme komu udělali?
20.00 Soudce

SOBOTA 25. ŘÍJNA
15. 30 Škatuláci 3D, vstupné 120 Kč
17.30 Soudce
20.00 Co jsme komu udělali

NEDĚLE 26. ŘÍJNA
15.30 Škatuláci 3D
vstupné 120 Kč
17.30 Co jsme komu udělali?
20.00 Soudce

PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA
15.30 Škatuláci
17.30 Co jsme komu udělali?
20.00 Soudce

ÚTERÝ 28. ŘÍJNA
15.30 Tři bratři  česká filmová pohádka
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, Z. Piškula, O. Kai-
ser, J. Lábus, I.Chýlková, B Polívka aj. režie: Jan 
Svěrák, 86 min., repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
17.30 Tři bratři
20.00 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi - Art film 
 americký dokument
Režie: Ian Forsyth a Jane Pollard, 96 min., české 
titulky, premiéra
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 29. ŘÍJNA
15.30 Tři bratři
17.30 Tři bratři
20.00 Mami!  francouzský film
V  předpremiéře uvádíme vítězný film letošního 
festivbalu v Cannes! Nejvyzrálejší a nejemocionál-
nější film od režiséra Imaginárních lásek!
V hl. rolích: A. Dorval, A.O.Pilon, S. Clément
Režie: Xavier Dolan, 139 min., české titulky, předpre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 30. ŘÍJNA
17.30 Falešní poldové  americká komedie
V hl. rolích: J. Johnson, D. Waynas Jr. R. Riggle aj.
Režie: Luke Greenfield, 104 min., české titul-
ky, premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Mezi náhrobními kameny am. det. thriller
V hl. rolích: L. Neeson, D, Stevens
Režie: Scott Frank, 113 min., premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 31. ŘÍJNA
17.30 Falešní poldové
20.00 Mezi náhrobními kameny

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

SOBOTA 4. ŘÍJNA
15.00 Krtkova pohádková 
dobrodružství  pásmo pohádek
17.30 Velká oříšková loupež 
vstupné 40 Kč animovaný film
Režie: Peter Lepeniotis, 92 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
20.00 3 dny na zabití americký thriller
V  hl. rolích: K.Costner, H. Steinfeldová, aj. 
Režie: McG, 113 min. české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 8. ŘÍJNA
15.00 Bio Senior – Příběh kmotra
režie: Petr Nikolaev, 94 min., vstupné 35 Kč

SOBOTA 11. ŘÍJNA
15.00 Za kamarády z televize 9 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Khumba  jihoafrický anim. film
Režie: Anthony Silverston, 85 min., 
český dabing, Repríza, mládeži přístup-
ný, vstupné 40 Kč
20.00 Vlk z Wall Street americké drama
V hl.rolích L. DiCaprio, P. J. Byrne, J. Fa-
vreau, režie: Martin Scorsese, 165 min., 
české titulky, repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 80 Kč

SOBOTA 18. ŘÍJNA
15.00 Do pohádky za zvířátky
vstupné 20 Kč  I. pásmo pohádek
17.30 Kozí příběh se sýrem 
 český animovaný film
Režie: Jan Tománek, 85 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Krásno  česká černá komedie
V hl.rolích M. Finger, O. Sokol,  aj, režie: 
Ondřej Sokol, 119 min., repríza, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč 
20.00 Nic nás nerozdělí, vstupné 80 Kč

SOBOTA 25. ŘÍJNA
15.00 Do pohádky za zvířátky 
vstupné 20 Kč II. pásmo pohádek
17.30 Mikulášovy patálie na prázdni-
nách francouzská rodinná komedie
V hl. rolích: V.Lemerciér, K. Merad, F. Perrin aj., 
režie: Laurent Tirard, 95 min., český dabing, re-
príza, mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Frajeři ve Vegas  am. komedie
V hl. roli: R. deNiro, M. Douglas, aj., 
režie: Jon Turteltaub, 105 min., čes-
ké titulky, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč

PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA
9.30 Lorax americký animovaný film
Režie: Chris Renaud, 94 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 20 Kč
14.00 Koralína a svět za tajemnými 
dveřmi americký animovaný film
Režie: Henry Selick, 96 min., český da-
bing, premiéra, vstupné 20 Kč

STŘEDA 29. ŘÍJNA
9.30 Já, padouch 2 americký anim. film
Režie: Pierre Coffin a Chris Renaud, 
98 min., český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 20 Kč
14.00 Hugo a jeho velký objev  ame-
rický dobrodružný film
V hl.rolích A. Butterfield, Ch. G. Moretz aj., 
režie: Martin Scorsese, 121 min., české titul-
ky, repríza, mládeži přístupný, vstupné 20 Kč

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

Kultura
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Drahanská vrchovina a...
Markéta Dvořáková, Vladimí-

ra Jašková, Martin Kováček, To-
máš Lehotský, Josef Plaček, Hy-
nek Skořepa, Eva Zatloukalová

...za třemi tečkami v  názvu 
této netradiční výstavy, kterou 
nabízí Muzeum a galerie v Pro-
stějově pro podzimní období 
letošního roku, se nacházejí lidé 
různých profesí, které zaujal, 
okouzlil nebo nějak pozname-
nal tento geogra� cký pojem. 
Drahanská vrchovina není 
ovšem jen strohé heslo z učeb-
nice zeměpisu. Skládačka infor-
mací z různých oborů na jedno 
téma o tom návštěvníka výstavy 
jistě přesvědčí. Hluboké nepro-
stupné lesy, strmé žleby, kvetou-
cí louky a pastviny nabízejí řadu 
přírodovědných zajímavostí. 
Geologové přidávají pohled 

na geologickou stavbu celého 
území. Mohutné komplexy 
spodnokarbonských drob, 
břidlic a slepenců, které vytvá-
řejí Drahanskou vrchovinu, se 
kdysi před 300 miliony let ulo-
žily v  prvohorním moři. Tyto 
horniny, které můžeme spatřit 
v  četných lomech na Prostě-
jovsku i na Vyškovsku, ukrývají 
stopy dávného života v podobě 
zkamenělin hlavonožců, měk-
kýšů, vzácně trilobitů a také 
úlomků stromovitých přesliček 
a plavuní. V   Repešském žlebu 
u Stínavy je ukryta unikátní ge-
ologická lokalita – jediný výskyt 
silurských hornin s  graptolity 
na Moravě. Nález graptolitic-
kých břidlic připomínajících 
„počmárané kameny“ zname-
nal doslova geologickou sen-

zaci. V horninách mladších, 
kterými jsou devonské vápence, 
vzniklo zase působením vody 
nejrozsáhlejší krasové území 
v  České republice – turisticky 
velmi atraktivní Moravský kras. 

S  geologickými zajímavostmi 
z Drahanské vrchoviny seznámí 
všechny zájemce geologové a au-
toři výstavy Martin Kováček, To-
máš Lehotský a Vladimíra Jaš-
ková na muzejním podvečeru 
ve čtvrtek 23. října 2014 v 16.30 
hodin. Akce proběhne přímo ve 
výstavních prostorách Špalíčku, 
Uprkova 18, kde je nainstalována 
výstava o Drahanské vrchovině.

Výstava potrvá až do 30. 
listopadu 2014 a je přístupna 
denně kromě pondělí od 9.30 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 
17.00 hodin

VÝSTAVY v GALERII 
U HANÁKA

Výstava fotogra� i studentů Střední školy podnikání a obchodu 
v Prostějově u příležitosti 20. výročí založení školy. SOŠPO mýma 
očima - vernisáž v pátek 17. 10. 2014 v 17.30 hod. Výstava potrvá 
do 18. 11. 2014.

Petr Sládek „Lidé Pros-
tějovska v panoramatech¨ - 
vernisáž v pátek 10. 10. 2014 
v 17.30 hod. Výstava potrvá 

do 11. 11. 2014.

Srdečně zve Albert Halmo    

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

VÝSTAVY
 do 23.11.  GENDER

Výstava velkoplošných fotogra� í 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.

 do 23.11.   Tanec se štětci
Malíř a restaurátor Libor Jaroš představí svou tvorbu prostějovské veřejnosti poprvé, 

přesto že s jeho díly měli možnost se seznámit milovníci umění nejen v mnoha českých a 
moravských městech, ale také v zahraničí.

Tvorba tohoto umělce se vždy pohybovala na poměrně dramatickém rozhraní – jeho 
malby se tematicky velmi často dotýkaly duchovních hodnot a neskrývaly umělcovo 
křesťanské cítění, současně však byla jejich vizualista 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 
nanášením a následným prorýváním mnoha barevných vrstev vytvářel obraz, který 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 úvahy o hmotě, materiálu, ale také o 
paměti, rytmu, barvě nebo historii a přírodě.

Z tohoto podivuhodného rozporu mezi prostým zaznamenáváním stopy skutečných 
předmětů a hledáním stylizované vize se zrodily také „banánoví tanečníci“ – další z té-
mat, které si na prostějovské výstavě „ zatančí“.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 30.11. 2014   Drahanská vrchovina a...
           Markéta Vykoukalová Dvořáková, Vladimíra Jašková, Martin Kováček, 
          Tomáš Lehotský, Josef Plaček, Hynek Skořepa, Eva Zatloukalová
 za třemi tečkami v názvu této netradiční výstavy se nacházejí lidé různých profesí, 

které zaujal, okouzlil nebo nějak poznamenal  tento geogra� cký pojem. Drahanská vr-
chovina není ovšem jen strohé heslo z učebnice zeměpisu. Skládačka informací z růz-
ných oborů na jedno téma o tom návštěvníka výstavy jistě přesvědčí. Kopcovitá krajina 
s hlubokými neprostupnými lesy a strmými žleby, louky s kvetoucími upolíny a kosatci, 
člověkem téměř nedotčená příroda – to vše inspirovalo autory výstavy, kteří vidí Drahan-
skou vrchovinu různýma očima. Tak se ve výstavním sále potkávají kameny s rostlinami 
a stromy, mechy s krasovými jeskyněmi a stopy dávného života v podobě zkamenělin se 
současnými obyvateli lesa. 

Atmosféru krásných míst a zákoutí Drahanské vrchoviny nám přiblíží kromě foto-
gra� í a zajímavě pojatých výstavních panelů také akvarely mladé prostějovské výtvarnice 
Markéty Vykoukalové Dvořákové.

MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.

Ostrov odpadkù
Ekologická pohádka. O tom, jak se nám 

špatné vìci jednou vrátí! 
Byli nebyli tři kamarádi: sta-

rá konvice, mobil a prázdná lá-
hev. A tihle kamarádi se potkali 
v lese! Říkáte si, jak se tam dosta-
li? Vyhodili je tam jejich majitelé 
– pan a paní Pohodlní. A tady za-
číná naše pohádka, která je jinak 
pěkně dobrodružná a napínavá, 
protože se jednou zvedla voda 
a naše tři kamarády spláchla do 
potoka! A  ti pluli a  pluli, přes 
řeky a  přes potoky až do moře 
až…k obrovitému a strašidelné-
mu Ostrovu odpadků! A  jak to 
bylo dál? Přijďte se podívat! Di-
vadlo Plyšového Medvídka uvá-
dí pořádně veselou a taky trochu 
poučnou pohádku o  tom, že 

chovat se šetrně a starat se o svět 
kolem nás má smysl! 

Scénář a režie: 
Vladislav Kracík
Produkce: Jana Černá
Výprava a loutky: 
Eva Svítková – Papešová
Hrají: 
Marina Ra a Konrád Popel
Premiéra: neděle 26. října 

2014 v 15:30 hodin Demelova 3, 
Farní dům Církve Českosloven-
ské husitské.

Projekt vznikl za � nanční 
spoluúčasti NADACE ŽIVOT 
UMĚLCE, OLOMOUCÉHO 
KRAJE a  STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA PROSTĚJOVA.

Zkamenìlina mlže druhu Posidonia becheri, spodní karbon, Olšany
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Dámská jízda
26. øíjna 2014 v 16,00 hodin 

Dámská jízda – tentokráte s podtitulem
Stoletá dáma – letos naposledy 

Historické osobnosti období slavnostního otevření 
„nové“prostějovské radnice – přesně před 100 lety.

Účinkují členové divadelního spolku Historia 
Vstupné 50 Kč

Koèárovi v galerii N7
Do galerie N7 v Prostějově se opět vrací 

s autorskou výstavou otec a syn Vladimír 
a Ondřej Kočárovi. Oba výtvarníci mají 
za sebou 8 desítek společných výstav, kte-
ré uspořádali v průběhu posledních 30ti 
let.  Jen namátkou připomínáme výstavu 
v prostorách Parlamentu ČR v Praze, dále 
pak v galeriích v Brně, Opavě, Liberci, Os-
travě, Jihlavě, Přerově, Kladně, Olomouci, 
Hradci Králové, Frýdku Místku, ... 

Vladimír Kočár se narodil 27. 8. 1926 
v Brně. Po absolvování gymnázia studoval 
na Masarykově univerzitě pod vedením 
profesorů Vincence Makovského, Eduarda 
Miléna, B.S. Urbana, Františka Doubravy či 
ing. arch. Kuriala. Jeho tvorba se obrací pře-
devším na zátiší a kytice. Na jeho plátnech 
se objevují nejvíce prosté kytice, mnohdy 
i suché květy ve vázách, které zase předsta-
vují podzimní melancholii příchodu zimy. 
Jeho syn Ondřej po absolvování Ostravské 
univerzity se v počátcích své tvorby nejvíc 

zaměřil na grafiku, ale pak se jeho zájem 
přesunul k  olejomalbě. Jeho dominantní 
částí tvorby jsou poetická zákoutí, uličky, 
které vypadají jako poselství minulosti 
v dnešní moderní době. Ale v jeho tvorbě 
naleznete i  portréty dívek. V  posledních 
letech se jeho dílo stále více ladí do po-
etické zkratky, která má vyvolávat pocit 
mystického klidu a odpočinku. Barevnost 
mají oba autoři blízkou. Jejich díla jsou 
laděna do teplých tónů, ale i na této paletě 
lze najít odstíny modré nebo jarně zelené. 
V dnešní době, která je obdobím spěchu 
a  mnohdy i  existenčních dilemat, jsou 
právě tyto obrazy oním ostrovem pohody 
a klidu, který nás dokáže pohladit po duši. 
Vernisáž výstavy proběhne 9. října v 17.00 
hodin a obrazy budou k vidění v galerii N7 
na náměstí Svatopluka Čecha 3 až do 30. 
listopadu. Výstava je otevřena od pondělí 
do pátku 9-18.30 hodin, v sobotu 9-12.30 
hodin.  -hž-
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Po celé prázdniny se mohl 
každý, kdo měl zájem, zúčastnit 
dalšího kola oblíbené luštitelské 
soutěže. Iveta Dedková z pro-
stějovského   Hádankářského 
kroužku Hanáci připravila pro 

naše čtenáře křížovku. Vyplnit 
jste si ji mohli nejen v  knihovně, 
ale i na dalších místech v  Prostě-
jově – například jste si tak mohli 
zpříjemnit čekání ve vaší oblíbené 
restauraci. Ze všech správných 

odpovědí jsme vylosovali pět 
výherců, kteří získávají knižní 
odměnu. Jsou to: Lenka Sluko-
vá, Oldřich Trávníček, Michal 
Kolinský, Jaromír Výmola a Věra 
Náhunková. Blahopřejeme!

Luštìní s  knihovnou

Už dvakrát měli návštěvníci 
prostějovské knihovny mož-
nost setkat se se zpěvákem, 
hudebníkem a také spisovate-
lem Richardem Pachmanem. 
Na svém spisovatelském kontě 
má už šest knih a spolu se svým 
otcem Františkem nám v  pon-
dělí 6. října v  17 hod. představí 
svůj nejnovější román nazvaný 
Tylda. Jedná se o příběh z  ob-
dobí druhé světové války inspi-
rovaný skutečnými osudy rodi-
ny Pachmanových – maminky 
a babičky Tyldy Pachmanové, 
která přežila útrapy terezín-
ského ghetta, její matky Olgy, 
která byla zabita v   Estonsku 
a Tyldina malého synka Fran-
tiška, kterého se před válkou 
podařilo skrývat. Autorské 
čtení obou spoluautorů – otce 
i syna bude doplněno také hu-
debním vystoupením Richarda 
Pachmana.

Richard Pachman potøetí!

Cyklocestovatelé Monika a Jiří 
Vackovi společně navštívili něko-
lik desítek zemí, jsou autory čtyř 
cestopisných knih, mnoha článků 
v časopise Cykloturistika a objevi-
li se také na televizních obrazov-
kách. V   roce 2010 se vydali na 
netradiční svatební cestu z japon-

ského Sappora do jihokorejského 
Soulu. Ujeli 5044 km, ze sedel kol 
poznali jak obyčejný venkov, kam 
normální turisté zřídka kdy za-
vítají, tak rušné, hustě osídlené a 
tepající světové metropole, nevy-
nechali návštěvy nádherných sta-
rých chrámů, památek zapsaných 

v UNESCO, vyhlášených pří-
rodních krás, projeli nejkrásnější 
japonskou cyklostezku, poznali 
z blízka běžný život japonských 
rodin a japonskou i korejskou 
pohostinnost. Nenechte si ujít 
zajímavou cestovatelskou besedu 
– ve středu 22. října v  17 hod.

Jiøina Šiklová: Souèasná 
spoleènost oèima sociologa

Jiřinu Šiklovou není třeba příliš 
představovat. Je to známá a uzná-
vaná socioložka, publicistka a za-

kladatelka gender studií v   České 
republice. Kromě mnoha odbor-
ných prací je také autorkou něko-
lika knižních bestselerů. Většinou 
jde o  velmi praktické knihy. Řeší se 
v  nich problémy mezi prarodiči a  
vnoučaty nebo starosti šedesátileté 
ženy, která se musí postarat o  svoji 
osmdesátiletou matku.   Z   pozice 
„staré paní“ tak Šiklová píše svého 
druhu deník na  pokračování. Ak-
tuální situace, které jí život přináší, 
se v   něm mísí se zkušenostmi a  
znalostmi. Její nová kniha se jme-
nuje Vyhoštěná smrt a  je o  posled-
ních věcech člověka. Autorka v  ní 
říká: „Smrt jsme tzv. civilizovaně 
vytěsnili ze svých životů. Má pro-

běhnout někde v   nemocničních 
hygienických podmínkách. Když 
chce někdo starý o   smrti vážně 
mluvit, většinou ho mladší odbu-
dou mávnutím ruky: Dej pokoj, ty 
tady budeš do  sta. Místo rozhovoru 
o  věcech, které se mu honí hlavou a  
o  kterých se potřebuje starý člověk 
nějak rozpovídat, zalepí se mu pusa 
takovou banalitou. V   téhle knize 
jsem chtěla některé věci kolem lid-
ského umírání a  vztahu umírající – 
pozůstalí dostat zpátky do  lidských 
rozhovorů, odkud naivně vymize-
ly.“ Přednáška Jiřiny Šiklové, nejen 
o její nové knize, začíná ve středu 
15. října v  17 hodin v  prostějovské 
knihovně.

Cyklocestovatelé Monika a Jiří ského Sappora do jihokorejského v UNESCO, vyhlášených pří-

Japonsko & Korea – do Tokia pod stan
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Thálií ovìnèená Báthoryèka 
v  prostìjovském divadle

Muzikálově zpracovaný 
příběh baronky Báthory-
ové v   nastudování Těšín-
ského divadla Český Těšín 
uvidí v  úterý 14. října v  19 
hodin návštěvníci Měst-
ského divadla v   Prostě-
jově. Tato story přerostla 
časem v legendu. Dočkala 
se románové podoby, � l-
mového zpracování ve vel-
ko� lmu Juraje Jakubiska a 
slovenská divadla ji uvádě-
la jako muzikál. 

Je výsadou legend, že se 
tu a tam odchylují od histo-
rických faktů. Možná i proto 

se každé zpracování osudu 
Alžběty Báthoryové snaží o 
vlastní pohled na tuto his-
torickou událost. Divadelní 
kritik J. P. Kříž pokládá těšín-
skou Báthoryčku za dokona-
le zvládnutý žánr, který šlape 
na paty vyhlášeným muziká-
lovým scénám v  Brně, Zlíně, 
Uherském Hradišti i v  Praze.

Představitelka titulní 
role Lucie Bergerová ob-
držela za svůj výkon Cenu 
� álie za rok 2013 v  kate-
gorii muzikál. 

Báthoryčka slovenských 
libretistů Jany a Martina 

Kákošových, textařů Mar-
tina Sarvaše, Ivana Vojtka a 
hudebníka Henricha Lešky 
v   pojetí českotěšínských 
divadelníků režírovaných 
hostujícím Jaroslavem Mo-
ravčíkem je pokládána za 
historicky vrcholný počin 
této scény.

Představení je uváděno 
pro abonenty skupiny 5N, 
doprodejové vstupenky 
nabízí divadelní pokladna 
i internetový prodej.

http://www.divadlo-
prostejov.cz/pokladna/

 -eze-

Výrazný český hudebník, 
skladatel, herec, moderátor 
Ondřej Brzobohatý odstar-
tuje v  polovině října IDEN-
TITY TOUR po vybraných 
českých divadlech a kultur-
ních domech. Šňůra koncer-
tů navazuje na mimořádně 
úspěšné a všude beznadějně 
vyprodané jarní klubové tur-
né. Koncert v  prostějovském 
divadle se uskuteční v  pon-
dělí 3. listopadu v  19 hodin.

„Program je sestavený z   
písniček z nového alba Iden-
tity, ale nejen z   nich,“ in-
formoval organizátor turné 
Pavel Trojan a dodal: „On-
dřejovo debutové autorské 
album zaznamenalo velký 
úspěch v  živém koncertním 
provedení i v žebříčcích  tu-
zemských hitparád nejpro-
dávanějších CD.“

„Jsme velmi rádi, že se 
nám podařilo tento koncert 

dojednat. Na prostějovském 
pódiu se objeví mladý skvělý 
hudebník. Z   televize, pří-
padně z   divadla je Ondřej 
Brzobohatý známou osob-
ností, takže určitě nemusím 
zdůrazňovat, že návštěvníky 
čeká mimořádné setkání,“ 
uvedla ředitelka Městského 
divadla v   Prostějově Jana 
Maršálková.

Český hudebník, sklada-
tel a herec Ondřej Brzobo-
hatý je synem před časem 
zesnulého skvělého herce 
Radka Brzobohatého a Hany 
Gregorové. Do roku 2007 
působil v kapele Bůhví, nyní 
pokračuje v sólové hudební 
kariéře jako zpěvák a klaví-
rista s vlastní kapelou. Hu-
debně a producentsky spolu-
pracoval například s Petrem 
Hapkou, Michalem Horáč-
kem či Jaromírem Nohavi-
cou, koncertně pak s celou 

plejádou českých muzikantů. 
Jako herec působil mj. ve 

dvou televizních seriálech –  
Ulice a Gympl (ke kterému 
složil úvodní skladbu) a dále 
v divadelních hrách Vyha-
zovači, Dva na smetišti či v 
muzikálech Jesus Christ Su-
perstar a Vražda za oponou. 
Dodnes je herecky aktivní 
v Hudebním divadle Karlín 
a Divadle Radka Brzobo-
hatého. Třikrát moderoval 
Českého slavíka, získal cenu 
TÝTÝ za nejoblíbenějšího 
herce roku 2012. V květnu 
2014 mu u Supraphonu vyšlo 
první sólové album Identity 
podpořené koncertními křty  
po  sedmi českých a  jednom 
bratislavském  klubu. 

Vstupenky jsou k  dispozi-
ci v  divadelní pokladně i na 
internetu.

http://www.divadlopros-
tejov.cz/pokladna/ -eze-

S  brilantní francouz-
skou konverzační kome-
dií Jo, není to jednoduché 
s   Jiřím Langmajerem v   
hlavní roli hostuje v  Pro-
stějově v   neděli 19. října 
od   19.30 hodin pražské 
Divadlo Palace.

Hra je plná nečekaných 
situací a situačního humo-
ru. Eduard je vysokoškol-
ský profesor a  rozvedený 
stárnoucí muž. Jako mi-
lenku má mladou student-
ku Sáru, kterou původně 
doučoval matematiku. 
Jeho bývalá žena Marian 

mu přichází oznámit, že 
by ho ráda seznámila se 
svým mladým milencem. 
Sára je dcera Marianiny 
nejlepší kamarádky. A  aby 
to nebylo tak jednoduché, 
přichází za Eduardem ještě 
jeho dcera Julie, také mla-
dá studentka a  přítelkyně 
Sáry, s  požadavkem, zda 
by u něj nemohla dočasně 
bydlet se svým milencem 
Marcem, o  jehož existenci 
neměl Eduard do té doby 
ani ponětí a  který je navíc 
ve stejném věku jako on. 
Takový propletenec vztahů 

je příslibem dobré zábavy.
Chválu si podle recenzí 

zaslouží všechny herecké 
výkony, je však znát, že 
inscenace umělecky stojí 
na Jiřím Langmajerovi. V 
dalších rolích se představí 
Adéla Gondíková, Monika 
Timková, David Punčo-
chář a Karolína Krejčová.

Představení je uváděno 
pro abonenty skupiny A, 
doprodejové vstupenky 
jsou k  dispozici v  poklad-
ně divadla a na internetu.

http://www.divadlopros-
tejov.cz/pokladna/ -eze-

S  brilantní francouz- mu přichází oznámit, že je příslibem dobré zábavy.

Jo, není to jednoduché s  Jiøím 
Langmajerem diváky pobaví

Ondøej Brzobohatý s  IDENTITY TOUR

v  prostìjovském divadle
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ART ECON v knihovnì!
ART ECON – Střední škola, s.r.o. pořá-

dá v galerii Městské knihovny v Prostějově 
další ze svých úspěšných výstav výtvarných 
prací studentů uměleckých oborů. Od 20. 
října do 7. listopadu jste zváni a můžete 
sami zjistit, čím se studenti zabývají v rámci 
praktické výuky, v čem jsou dobří, v čem vynikají.

Vystavené práce vznikaly ve výuce oborů Grafika v re-
klamní praxi, Fotografie v reklamní praxi, Umění módní-
ho designu, Propagace, a to v předmětech jako je Figurální 
kresba, Propagace, Počítačová grafika, Tiskové formy, Na-
vrhování atd. Uvidíte i ukázky maturitních prací z oblasti 
návrhové a propagační tvorby. 

Věříme, že Vás studentské práce zaujmou, obohatí a 
třeba Vám nabídnou nový úhel pohledu na studium umě-
leckých oborů. 

Vampyrismus, upíøi, mùry 
a jejich rodinní pøíslušníci

PhDr. Jan Štěpán Ph.D.
 V říjnu připravil Klub historický a státověd-

ný v Prostějově na tradiční třetí úterý v měsíci 
přednášku PhDr. Jana Štěpána Ph.D. nazvanou 
Vampyrismus, upíři, můry a jejich rodinní příslušníci. 
Přednášející je profesí archivář a působí jako zástupce ře-
ditele olomoucké pobočky Zemského archivu v  Opavě. 
Pro posluchače klubového podvečeru si připravil atrak-
tivní téma, o  kterém přednáší také studentům kulturní 
antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Akce se 
bude konat v úterý 21. října 2014 v 17 hodin ve výstavním 
a přednáškovém sále Státního okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1.

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera, Olomoucká 25, Prostìjov
10. SEZÓNA, ŘÍJEN 2014

Sobota 4. října v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Sherlock Holmes a doktor Watson na straně dobra. Proti 

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

Komediálně laděná inscenace na motivy románu A. 
C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele v poněkud ji-
ném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hyndrich, 
L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, L. Kameníček, D. 
Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Ml-
čochová, A. Daněčková a další. Režie: Aleš Procházka

Středa 8. října v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)

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

špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme ovlivnit, pro-
tože nám to poroučí nějakej zasranej hormón …a nako-
nec, když ony dostanou trochu toho testosteronu... tak se 
chovají stejně jak my?“

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

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch Pospí-
šil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miro-
slav Ondra nebo David Kolba. Režie: Jakub Hyndrich

Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 10. října v 19 hodin
FILMOVÝ TÁBOR SOBOTÍN JUNIOR A MOVIE 

FACTORY 2014 
Slavnostní premiéra � lmů, které vznikly na letošních 

� lmových táborech v Sobotíně. Mezinárodního campu 
se účastnilo přes čtyřicet mladých lidí ze šesti evrop-
ských zemí a byl � nancován z prostředků EU v progra-
mu Erasmus+. Juniorský turnus proběhl pod záštitou 
1. náměstka hejtmana Ol. kraje PhDr. Aloise Mačáka. 

Hlavním pořadatelem bylo Gymnázium J. Wolkera ve spo-
lupráci s Divadlem Point a Městskou knihovnou Prostějov.

Čtvrtek 16. října v 19 hodin 
TOM SAWYER (Mark Twain, Václav Renč) 

Divadelní soubor Pointík uvede svou první inscenaci 
na motivy klasického románu Marka Twaina o legendár-
ním uličníkovi Tomu Sawyerovi a jeho kamarádech. 

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

Úprava a režie: Aleš Procházka

Sobota 18. října v 19 hodin – Kulturní středisko 
Radotín (Praha 16)

TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !
Čtvrtek 30. října v 19 hodin – ZŠ Ptení (aula školy)
BASKERVILLSKÁ BESTIE (Arthur Conan Doyle, 

Aleš Procházka a kol.). Režie: Aleš Procházka

INZERCE

KURZ KRESLENÍ PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU

Dne 11.10.2014 
v  Prostějově 

a 15.11.2014 v Olomouci
Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte talent? 
Ale máte! Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy 
namalujete za jeden den takovýto portrét. Ukážeme Vám 
jak na to – ukážeme Vám, jak aktivovat Vaši pravou mozkovou 
hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné 
pro všechny věkové skupiny, pro dyslektiky, i jako příprava 
na uměleckou školu. Na profesi ani pohlaví nezáleží. 
 Cena 1700,-Kč/osobu/kurz

www.atelier-zebra.eu Tel: 773 07 08 08

ŠLÁGRPARÁDA

DUO JAMAHA
DUO ADAMIS

PROSTĚJOV 28.11.
Společenský dům od 18:00

Předprodej: ticketstream.cz; Společenský dům Prostějov
Info: 774 114 655; 603 163 037   www.topkoncerty.cz  cena:190,-

s lidovým vypravěčem

Žižkovo náměstí 21, Prostějov a nově otevřená pobočka Na Hrázi 3, Prostějov
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Nabídka pořadů pro veřejnost - Říjen 2014
PŘEDNÁŠKA:
2. 10. (čtvrtek) v  18:00 HOD. – ZATMĚNÍ NA 

CESTÁCH RNDr. Eva Marková, CSc. 
Je to vždy jen několik málo prchavých okamžiků, kdy Mě-

síc zakryje na nebi celý sluneční kotouč a kdy se na obloze vy-
kouzlí přízračný obraz koróny kolem černého Slunce. Avšak 
příprava na těch pár minut trvající vzácný úkaz bývá náročná 
a dlouhá. Přednáška nás slovem i obrazem zavede na dvanáct 
dalekých cest za úplným zatměním Slunce, kterých se autorka 
zúčastnila. Vždy je uvedeno několik snímků typických pro tu 
kterou zemi a snímky z pozorování. Na závěr jsou shrnuty nej-
důležitější výsledky. 

RNDr. Eva Marková, CSc. (*1949) vystudovala astronomii 
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Pracovala jako ředitelka Hvězdárny v Úpici a byla též před-
sedkyní České astronomické společnosti, v jejíž Sluneční sekci 
působí dosud. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména studiem 
aktivity Slunce. Organizuje expedice za zatměními Slunce.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

EXKURZE DO SPOLEČNÉ LABORATOŘE OPTI-
KY UNIVERZITY PALACKÉHO A FYZIKÁLNÍHO 
ÚSTAVU AV ČR (TZV. SLO): Mgr. Jan Tomáštík

Sraz je v 11:00 hodin u sídla SLO, 17. listopadu 50a, v Olomouci.
Zasvěceným průvodcem bude Mgr. Jan Tomáštík 

(*1985), který je postgraduálním studentem SLO, kde se 
věnuje charakterizaci především optických vrstev. Je členem 
konsorcia Cherenkov Telescope Array, projektu pro vybu-
dování velké observatoře pro detekci kosmického záření. Ve 
volném čase se věnuje hokeji v pozici gólmanské či zpěvu do 
mikrofonu ve své metalové skupině. Je začínajícím populari-
zátorem vědy, což ho dovedlo až do českého finále meziná-
rodní popularizační soutěže FameLab. Vstup zdarma.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST:

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí, čtvr-
tek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 

VEČERNÍ A  NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ 
OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pondělí, 
čtvrtek a pátek od 19:30 do 20:30 hodin. Dne 2. 10. se pozo-
rování koná po ukončení přednášky.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditel-
nost hvězd, či Slunce. V  případě špatného počasí je připra-
ven náhradní program. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND:
4. 10. (sobota) a 5. 10. (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 19:30 hodin.

Soutěž pro děti - V neděli 5. 10. ve 14:00 hodin soutěž pro 
děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“- OKŘÍDLENÝ KŮŇ 
A PRINCEZNA. Soutěži bude předcházet povídání o Pega-
sovi, Andromedě a Perseovi. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÉ STŘEDY PRO DĚTI:
HRDINA PERSEUS
Pohádku uvádíme každou zářijovou středu v 15:30 hodin.
Perseus jede získat pro svého otce hlavu zlé Gorgony, kte-

rá jim může pomoci proti zlým nepřátelům. Při cestě domů 
zachrání i krásnou Andromedu. Všechny postavy této báje 
jsou vidět na podzimní hvězdné obloze.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 10 Kč.

XXIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30 ho-

din. Říjnová setkání budou věnována seznámení s podzim-
ními souhvězdími a  se sluneční soustavou. Za vhodných 
podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní popla-
tek 200 Kč.

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 ZŠ od 10 let. Termíny schůzek 
GEMINI I jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30 hodin. Jed-
norázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI 
II je určen pro studenty středních škol a starší zájemce o as-
tronomii. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. 
Termíny a podrobné informace lze získat na telefonním čísle: 
724 013  039.

VÝSTAVY/EXPOZICE:
- Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V  PŘEROVĚ 

(tuto speciální výstavu je možné shlédnout pouze v měsíci říjnu)
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- VESMÍRNÝ DOMOV 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. Druhou, třetí 
a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena

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

INZERCE

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

„�Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Petr Kryštofík, mobil: 725 675 617
OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC, 
U Pekárny 24/722, 783 71 Olomouc – Holice, tel.: 585 151 660 
ředitel obchodního centra Ing. Vladimír Brychta, mobil: 725 675 638

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

ZIMA SE BLÍŽÍ STŘECHA LAST MINUTE

Nakupte u Colemanu
Smršť výher

20.000 Kč
každý zákazník

Nejkvalitnější
se zárukou až 40 let!

Colemanu
 exkluzivní

184
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STŘECHA LAST MINUTE
Potřebujete zakrýt před Potřebujete zakrýt před 

zimou dřevo?

Zakrývací plachty, 
trapézové plechy, 

bitumenová krytina 
Onduline za výhodné ceny 

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpětVám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu . Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká plechováNejkvalitnější česká plechováNejkvalitnější
krytina krytina se zárukou až 40 let!

Pouze v Colemanu
 za exkluzivní cenuexkluzivní cenuexkluzivní

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)
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MIRO ŽBIRKA zavítá do Prostìjova
Termín vystoupení: 20.11.2014  od 19:30                                Místo: Společenský dům, Komenského ulice
Miro Žbirka odstartuje svoje turné Vánoční Best of 

Video Tour 2014 koncertem v Londýně, poté zavítá 
do devíti měst u nás a do šesti na Slovensku. 

Miro Žbirka se po několikaměsíční odmlce vrací 
s  novým koncertním projektem nazvaným Vánoční 
Best of Video Tour. Název si turné tak trochu vypůjčilo 
z  připravované kolekce všech Žbirkových videoklipů, 
která by měla vyjít na podzim tohoto roku. Na všech 
koncertech Vánoční Best of Video Tour zazní největší 
hity dokreslené projekcemi sestavenými z originálních 
klipů. Absolutní premiérou budou dosud nezveřejněné 
záběry a exkluzivní informace z pozadí natáčení klipů.

Miro Žbirka k Vánoční Best of Video Tour dodává: „Tě-
ším se na tyto koncerty, protože i po tolika letech na pódiu 
opět zažiju něco nového, něco co jsme ještě nedělali. Video 
spojené s live hraním současně, tak aby se tyto dvě složky 
navzájem podpořily, to je to, o co nám jde, a doufám, že 
se to podaří. Na rozdíl od koncertů se symfonickým or-
chestrem, si spolu s kluky z kapely budeme moci dovolit 
trochu improvizovat a zbude i prostor na mluvené slovo. 
Protože tentokrát se nejedná o velké sportovní haly, těším 
se také na užší kontakt s publikem a intimnější atmosféru.“
Více: www.ticketportal.cz nebo Kavárna Planeta malého 
prince, Komenského 4142/6. Prostějov

Z kapacitních důvodů je potřeba 
se na všechny programy MC pře-
dem přihlásit.
 

Burza podzimního a zimního 
oblečení pro děti do 6 let

prodej: sobota 4..10. 8.30-12.30
 

Pohádková sobota s Cipískem- 
NOVÝ CYKLUS VÍKENDO-

VÝCH PROGRAMŮ!
Přijďte prožít opohádkové odpoled-
ne - první sobota  11.10. 15.00-17.00
Pohádkové odpoledne pro rodiče 
a prarodiče s dětmi.
Maňásková pohádka, výtvarná díl-
nička na téma pohádky a herna.
 

Kreativní večer pro ženy /
Carving-ozdobné vyřezávání do 

ovoce a zeleniny 
Přijďte si něco vykouzlit z ovoce a ze-
leniny, inspirovat se a zrelaxovat!
úterý 21.10. v 18.00
 

O rodičovství aneb opáčko pro 
pokročilé

sobotní seminář pro pro absolventy 

kurzů efekt. rodičovství, ostatní zá-
jemci dohodou. Sobota 18.10.
 

Pokračovací kurz efektivního 
rodičovství

večerní kurz dle rozpisu pro absol-
venty základních kurzů ER
 

Volné herny pro rodiče s dětmi 
do 5 let

herny probíhají od 13.10. vždy 
v pondělí 15.00-17.00
bez společného programu a  bez 
předchozího nahlášení
 

Individuální poradenství- psy-
chologické a logopedické dle 

objednání
 
Plánovaná beseda s PhDr. J. Preko-
povou se ze zdravotních důvodů 
v říjnu nekoná.
  Informace o  volných místech 
v  programech, termíny, přihlášky 
a  bližší informace v  MC nebo na 
www.mcprostejov.cz, 
www.facebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

ze dne 24. 7. 2014

Jasmína Šimková  
Natálie Petříková 
Lucie Navrátilová 
Jakub Ratiborský
Valentýna Uherková 
Patricie Čepová
Lukáš Coufal
Marek Gabor 
Sára Karayiğit 
Kristýna Štefanová 
Zuzana Šte
 ová
Dominik Zelený  
Valerie Luczková  
Anna Marie Peková 
Karolína Petrášková  

Natálie Zahálková
Klára Lexová 
Luboš Veselý 
Marek Chren 
Milan Andreas Lutera 
Vojtěch Škvařil  
Barbora Dubová 
Nella Huličková 
Nela Špejtková 
Jan Fi
 a 
Liliana Kulíšková 
Sára Bittnerová 
Annabella Gába 
Ondřej Gréza

ze dne 11. 9. 2014

Pavel Oborný
David Kvapil
Jiří Tomek
Kristýna Řezníčková
Adam Majer
Jakub Adjiri
David Doležel
Victorie Brücknerová
Julie Šte
 ová
Ellen Bendová
Václav Mochťák
Adrian Lichnovský
Filip Jílek
David Uherka
David Pezda

Radim Beneš
Leona Matošková
Albert Duška
Karolína Rozsívalová
Nela Chmelařová
Jan Wachtl
Nelly Freislebenová
Aleš Dostál
Patrik Feščuk
Viktorie Bejó
Nancy Danišová
Aiden James Long
Markéta Špičáková
Jeroným Žák

Seznam pøivítaných dìtí

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na øíjen

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
ŘÍJEN 2014

VÝTVARNÝ OBOR 

17. 10. – 28. 11. 2014 Galerie Linka, Kravařova 14 
Na věky věkův… – Vendula Burgrová

Výstava z cyklu „Bývalí žáci ZUŠ se představují“
Expozice fotogra� í zasvěcená divadelnímu souboru Bombičky při ZUŠ.

Vernisáž se koná 17. 10. v 16.30 hod.

Loutkový odbor pøi  TJ Sokol I Prostìjov, Skálovo námìstí 4
nabízí dìtským a dospìlým pøíznivcùm program 

pohádek na letošní podzim: 
12.10. a 19.10.2014  Perníková chaloupka
26.10. a  2.11. a   9.11.2014  Kašpárek vždy vítězí
16.11. a 23.11. a 30.11.2014  Honza hledá Kašpárka
 7.12. a 14.12. a 21.12. 2014  Čerti na hradě, vždy od 14.30 hodin.       

Setkání k problematice zdravotnì sociálních služeb
Zveme vás na celodenní vzdělávací a diskusní se-

tkání k problematice zdravotně sociálních služeb 
v  obcích s  rozšířenou působností, které se koná 
dne 15. října 2014 od 9.00 do 16.30 hodin v Kon-
gresovém sále Krajského úřadu v Olomouci, Jere-
menkova ul. 40a. 

Každé setkání zahrnuje dva tématické seminá-
ře: dopolední bude zaměřen na systém integro-
vaných podpůrných služeb,  odpolední seminář 

bude věnován inovativním přístupům a rozvoji 
sociálních a zdravotních služeb na místní úrovni 
s názvem „Seniorům přátelské prostředí“. 

Více na:
http://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/pozvanka-na-

-vzdelavaci-seminare/
Případné dotazy pište na adresu kornelia.kolarova@

diakonie.cz, nebo volejte na 723 676 208.
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Pøed sto lety se narodil Josef František, hrdina bojù o Velkou Británii
Letecké eso, legenda českoslo-

venského, polského a britského 
letectva, jeden z nejúspěšnějších 
spojeneckých účastníků bitvy 
o  Británii, vlastenec, vynikající 
letec a střelec, Tím vším byl náš 
krajan Josef František, jehož sté 
výročí narození si v tyto dny při-
pomínáme.

Narodil se 7. 10. 1914 v rodině 
truhláře a karosáře v Otaslavicích. 
Od dětství jej přitahovaly motory, 
proto se vyučil automechanikem 
ve � rmě Wichterle & Kovářík, 
kde také krátce pracoval. Zájem 
o  techniku a  letectví jej přivedly 
ke studiu na Škole pro odborný 
dorost letectva při Vojenském 
leteckém učilišti v Prostějově. Po 
jejím absolvování v  roce 1936 
následovala dvouletá prezenční 
vojenská služba u  5. pozorovací 
letky Leteckého pluku 2 „Dr. Ed-
varda  Beneše“  v  Olomouci. Zde 
byl jedním z jeho učitelů tehdej-
ší poručík František Fajtl. Josef 
František zde získal nejen průkaz 
pilota, ale i vynikající hodnocení. 
Měl však problémy, které vychá-
zely z  jeho individuality, jež se 
projevovala v  nedostatku kázně 
a  disciplíny. Jako výborný pilot 
byl vybrán do stíhacího kurzu  
u cvičné letky Leteckého pluku 4 
v Praze-Kbelích. Létal na stíhač-
kách Avia Ba-33 a  B-534, které 
tehdy patřily k naší armádní špič-
ce. Po absolvování kurzu zůstal 
u 40. stíhací letky téhož pluku.

 Po okupaci Československa 
přešel v  polovině června roku 
1939 ilegálně do Polska. Chtěl se 
přeplavit z Gdyně do Francie. Na-
konec však na odjezd do Francie 
rezignoval a  společně s  dalšími 
letci vstoupil do polského letec-
tva. Odjel na leteckou základnu 
v Deblinu, kde po přeškolení na 
polskou techniku se stal instruk-
torem Eskadry Szkolnej Ob-
servatorów a po napadení Polska 
Německem byl členem Eskadro-
ny Cviczebnej v  Deblinu, která 
prováděla průzkumné a  cvičné 
bitevní lety na letounech RWD 
8 a PWS 26. Zde například 5. 9. 
1939 zachránil svého bojového 
druha, tehdejšího četaře a pozděj-
šího brigádního generála Zdeňka 
Škarvadu, který musel nouzově 
přistát s letounem Bréguet XIX. 

Po porážce Polska koncem 
září 1939 odletěl do Rumun-
ska, kde byl internován. Odtud 
následovala cesta přes Kypr do 
Bejrútu a  lodí do francouzské 
Marseille. Ve Francii prodělal 
výcvik na francouzských stíhač-
kách v  Lyonu. Jeho nasazení do 
bojů není doloženo. Po porážce 
Francie 18. června 1940 odplul 
na palubě polské lodi z přístavu 
Bordeaux do přístavu Falmouth 
ve Velké Británii. Odtud byl ode-
slán do polského leteckého depa 
v  Blackpoolu a  2. 8. 1940 odjel 
na letiště Northolt, kde se začala 

vytvářet 303. polská stíhací peruť 
„Tadeusze Kosciuszka“ jako sou-
část svazku 11. skupiny  Fighter 
Command. František v době od 
2. srpna do 30. září 1940 sestřelil 
17 nepřátelských letounů a jeden 
nepravděpodobně.

Zemřel nešťastnou náhodou při 
hlídkovém letu  8. 10. 1940, kdy se 
svým strojem Hurrican havaro-
val na jižním předměstí Londýna 
u Cuddington Way Ewellu v hrab-
ství Surrey. Příčiny nehody jsou 
dodnes neznámé. Byl pohřben 
s vojenskými poctami na hřbitově 
polského letectva v  Northwoodu 
u Londýna. Jeho jméno je napsá-
no na zdi kaple britského králov-
ského letectva ve Westminster-
ském opatství. Za mimořádnou  
úspěšnou bojovou činnost obdržel 
Josef František  řadu vyznamená-
ní, např.  Krzyz Walecznych (čtyři-
krát), polský řád Virtuti Militari V. 
třídy, Distinguished Flying Medal 
(dvakrát), Československý válečný 
kříž 1939, Československou me-
daili za chrabrost, Českosloven-
skou medaili  za zásluhy II. stupně, 
Pamětní medaili Československé  
zahraniční armády se štítky P- F 
-VB a  	 e 1939–1945 Star with 
Battle of Britain Clasp. V  roce 
1941 byl povýšen na nadporu-
číka in memoriam a v roce 1991 
mimořádně na plukovníka in me-
moriam. V červnu letošního roku  
podal Senát Parlamentu ČR  prezi-
dentu republiky návrh na udělení 
Řádu Bílého lva in memoriam.

Památku Josefa Františka při-
pomínají rodné Otaslavice pa-
mětní deskou na budově základ-
ní školy, čestným názvem školy 
a pomníčkem u rodného domu, 
který před deseti lety odhalil brig. 
gen. Zdeněk  Škarvada. V Pros-
tějově je jeho jméno uvedeno na 
pamětní desce Pomníku česko-
slovenských letců  na prostějov-
ském hřbitově. Jeho jméno nese 
zdejší aeroklub. Právě v   areálu 
Aeroklubu Josefa Františka v Pro-
stějově byl 6. září 2014 u příleži-
tosti 100. výročí narození odhalen 
Josefu Františkovi pomník. 

Příběh Josefa Františka najde-
me také v  různých publikacích. 
První vzpomínky nazvané Jožka 
František z Dolních Otaslavic, nej-
úspěšnější letec ve Velké Británii,  
jsou  uvedeny v knize Vojtěcha Pří-
vala Prostějovsko za války (1947), 
další v  publikaci Eduarda Čejky 
Zlomená křídla a  vzpomínkové 
knize generála Františka Fajtla 
Vzpomínky na padlé kamarády. 
O  J. Františkovi máme také od-
bornou monogra� i od leteckého 
a vojenského historika Jiřího Rajli-
cha Josef František  Pokus o prav-
divý příběh československého 
stíhače (Nakladatelství Svět křídel, 
Praha 2010).  V této publikaci Jiří 
Rajlich vypráví příběh činorodého 
a  nespoutaného mladého muže 
a vynikajícího letce. Rovněž se zde 

na základě archivních dokumentů 
vypořádal s různými mýty a legen-
dami, které kolem něho kolovaly. 
Řadu zajímavostí se například do-
zvíme o  jeho taktice označované 
jako metoda osamělého lovce. Měl 

totiž sklon bojovat nezávisle na své 
peruti. Byl proto vyřazen z forma-
ce perutě a měl zvláštní statut hos-
ta. Mohl tak operovat na svou pěst 
a přistávat na kterémkoliv letišti.

Jeho význam zhodnotil Jiří 

Rajlich slovy: „Jméno Josefa 
Františka zůstane navždy spjato 
s  historií bitvy o  Británii, v  níž 
britská Royal Air Force bojovala 
na život a  na smrt s  německou 
Lu� wa� e.“  Hana Bartková

Blahopřejeme
 V mìsíci srpnu 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

 70 let  Trávníčková Věra, Smolka František, Sasín Ladislav, Soukal Miroslav, 
Adámek Milan, Abrahámova Anna, Krátká Marie, Mgr. Spurná Ludmila, 
Tatýrek Jan, Zabořilová Věra, Štachová Marie, Černochová Bohuslava, 
Seifertova Marta, Korbař Bohuslav, Barták Drahomír, MUDr. Horna Jan, 
Krejčí Jan, RSDr. Spurný Oldřich, Mazouch Miroslav, Burgetová Miloslava, 
Bočková Marie, Pokorná Marta, Vykopalová Eva

 75 let  Dočekalová Věra, Douděra Václav, Sedlák Josef, Kůra Václav, Vincour Jiří, Černá 
Marie, Kirchnerová Anna, Ing. Šmucr Karel, Slouková Věra, Piňosová Ludmila, 
Růžička Miloslav, Reiterová Eva

 80 let  Mařátová Alžběta, Štencl Jiří, Grymová Vlasta, Haiclová Jiřina, Fládr 
Zdeněk, Goeblová Helena, MUDr. Bezecná Ludmila, Nováková 
Milada, Hanáková Marie, Sochorová Marie, Pořízková Žo� e, 
Dokoupilová  Anežka, Kunčík Milan, Špicova Milada, Ponížil Jaroslav 

 85 let  Král Čestmír, Král Rostislav, Černochová Libuše, Kosinová Helena, Řehulková 
Jitka, Doleželová Bohumila, Skopalová Bohumila, Mejvaldová Marie, Kašpar 
Zdeněk, Němcová Irena, Chytilová Jarmila, Mgr. Zeman Vladimír, Paráková 
Jarmila, Milarová Anna

 90 let  Zatloukalová Vlastimila

 91 let Chytil Ludvík

 92 let Melichárková Vlasta, Grussová Bedřiška

 93 let Bazarovský Bruno, Dvořáková Marie

 94 let Brichtová Milada, Bendáková Ludmila

 95 let Chroustova Věra, Kučerová Marie

Dodatečné blahopřání jubilantce z července letošního roku:  95 let Paňáková Vlasta
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pořádá v říjnu tyto akce:

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 úklidu 
bude pro účastníky zajištěno občer-
stvení u ohýnku a pro děti budou 
připraveny hravé aktivity na téma 
Živáčkové na Hloučele.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 6. října, 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 rodiny s dětmi
Skřítci Kolářových sadů
KDY: pátek 10. října, od 15:00 do 
17:00
KDE: Kolářovy sady, start u MŠ 
Mánesova
Podzimní přírodovědná stezka plná 

barevného listí. O stromech vážně 
i nevážně. Budeme hledat skřítky, 
kteří nám svěří nejedno tajemství a 
zahrají si s námi nejednu hru. Trasa 
vhodná i pro kočárky.
Start na začátku cyklostezky u MŠ 
Mánesova od 15 do 17 hod., ukon-
čení stezky v 17:30. 

celodenní akce pro širokou veřejnost
Den otevřených dveří aneb 35 let 
činnosti Českého svazu ochránců 
přírody 

KDY: pátek 17. října, 10:00-12:00, 
14:00-21:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Podzimní setkání u příležitosti 35 
let existence ČSOP. Pro návštěvníky 
budou připraveny ukázky aktivit 
pro děti i dospělé, promítání filmů 
o ochraně přírody na Prostějovsku 
i v  ČR, výstava o činnosti ČSOP 
v prostorách Kovárny, promítání fo-
tografií a prezentací na téma činnost 
prostějovských ochránců přírody, 
chráněná území a praktické ochra-
nářské zásahy na Prostějovsku. 
Program: 
10-12 Ukázka aktivit pro děti na za-
hradě i v místnostech Ekocentra Iris 
14-17 Promítání filmů Ivana Střítes-
kého: 14:00 Cesta ke kameni, 14:30 
Lednický park vypravuje, 15:00 

Obojživelníci Hané, 15:30 Silva Ga-
breta – jak se rodí šumavský horský 
les, 16:00 Terezské údolí – dívejte se 
srdcem.
17-21 Posezení v  Kovárně Eko-
centra Iris, živá hudba, promítání 
prezentací a fotografií z  činnosti 
ochránců přírody, drobné občer-
stvení.

osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY: sobota 18. října od 9:00 do 
12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stro-
mů proběhnou na nám. TGM ak-
tivity pro všechny věkové skupiny. 
Informace pro dospělé, výstava o 
stromech, hravé, výtvarné a naučné 
aktivity pro děti např. o známých i 
neznámých plodech našich keřů. 

akce pro školy
Den stromů pro školy
KDY: čtvrtek 23. října od 8:30 do 
12:00
KDE: Kolářovy sady v Prostějově
Přírodovědná stezka pro žáky II. 
stupně základních škol. Poznávání 
dřevin v parku, zajímavosti o živo-
tě stromů, hravé aktivity a testíky. 
Cena 20 Kč/ žák.
Stezka je určena vždy pro jednu tří-

du a začíná každou půlhodinu od 
8:30 do 12:00 hodin. Nutno se pře-
dem přihlásit na iris@iris.cz nebo 
telefonicky 582 338 278.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 20. října, 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 na pomoc přírodě
Stoletá Hloučela … a co dál? 
KDY: pátek 24. října, od 15:00 do 
18:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz U 
Abrahámka
I po 100 letech je potřeba v bioko-
ridoru Hloučela vysazovat novou 
zeleň. Současně je nutno zahájit 
výměnu starých a nefunkčních pta-
čích budek. 
Nejprve společně vysadíme saze-
nice stromků a keřů. Následně se 
pustíme do vyhledávání a mapo-
vání starých a rozpadajících se pta-
čích budek, které budou postupně 
odstraněny a na jaře nahrazeny 
novými.
Pro účastníky bude připraveno 

drobné občerstvení a opékání dob-
rot na ohýnku. 

akce na pomoc přírodě
Zasaď si svůj strom! Kde? V sadu na 
Kosíři.
KDY: sobota 25. října od 10:00 do 
12:00
KDE: sad Oulehle na Kosíři nad 
Čelechovicemi, u 3. zastavení na-
učné stezky
V  rámci obnovy starého sadu na 
Kosíři budeme vysazovat dalších 20 
sazenic regionálních odrůd třešní 
a švestek. Přijďte si vysadit „svůj“ 
strom! Rodiny s dětmi, školy či jed-
notlivci si mohou stromek vysazený 
vlastníma rukama adoptovat. 
Pro účastníky sázení bude připrave-
no ohniště a špekáčky, popř. i ovoc-
né občerstvení.
Po ukončení sázení připravila ZO 
ČSOP Bělozářka pro zájemce 
krátkou vycházku spojenou se za-
mykáním studánek v  okolí sadu 
(studánky Pod Sadem, Kalábova a 
V  Doubravě). Délka vycházky asi 
2 km.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov

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

Olomoucký kraj

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 

Společnost

Centrum sociálních služeb 
Prostìjov, p.o., Lidická 86

Pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb“ 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na Vaši návštěvu se budeme těšit  v úte-
rý 7. října 2014 od 9.00 do 16.00 hod.

PROGRAM:
9.00 – 11.00 hod. Prezentační vý-
stava výrobků ergoterapie v přízemí 
modré budovy D
10.00 a 13.00 hod. Komentované 
prohlídky zařízení, začátek prohlídek: 
modrá budova D – sociální oddělení
13.30 -15.00 hod. Vyhlášení výsled-
ků soutěže v dlabání dýní 

Dne 22.10.2014 otevře své 
dveře veřejnosti DENNÍ STA-
CIONÁŘ pro osoby s  psy-
chickým onemocněním, Poli-
šenského 1 Prostějov. Od 9.00 
do 17.30 Vám rádi ukážeme 
prostory Denního stacionáře 
a seznámíme Vás se službami, 
které klientům nabízíme. Hlav-
ní hosté dne:   

15.30 MUDr. Jiří Rozkoš -be-
seda na téma „Možnosti terapie 
duševních poruch“ 

16.30  Jaroslav Knejp – odpo-
ledne s písničkou

Těšíme se na Vaši návštěvu

Daruj krev s Oblastním 
spolkem ÈÈK Prostìjov
Zveme vás na akci – Daruj krev 
s Oblastním spolkem ČČK Pros-
tějov dne 13. října 2014 (pondělí) 
v 7 hod. Sraz na transfuzním oddě-
lení Nemocnice Prostějov, Matho-
nova ulice (přední budova, 2. patro).
Akce je pro prvodárce nebo ty, 
kteří chtějí darovat krev, ale nemají 
potřebné informace nebo nechtějí 
jít sami.
Po celou dobu odběru Vás budeme 
doprovázet a o všem informovat.

Kdo může darovat krev?
občan ČR starší 18 let s dobrým 
zdravotním stavem.

Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku zdravot-
ní pojišťovny

Výhody darování krve?
daruji krev, jsem zdravý !!
v den odběru nárok na pracovní vol-
no, při pravidelném darování krve 
příspěvek od zdravotní pojišťovny
Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku 

ČČK Prostějov, Milíčova 3
mobil : 723 005 411

e-mail : prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

CENTRUM PRO RODINU PROSTÌJOV, o. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostìjov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
NABÍDKA PRAVIDELNÝCH TÝDENNÍCH AK-
TIVIT 
PONDĚLÍ 9-12 hod Mateřské centrum – volná herna
15.30-17 hod Tvořivá dílna pro rodiče a děti
19 - 21 hod Tvořivé podvečery pro ženy
ÚTERÝ 9-11 hod Mateřské centrum - tvoření, volná 
herna 
17-19.30 Přednáškové podvečery
STŘEDA 9-12 hod Mateřské centrum - katecheze
10-11 Mateřstvím získávám– program pro ženy na 
MD
17-18.30 Příprava dětí na školu – pro předškoláky
ČTVRTEK 8.30-11.30 První školička - dopolední 
kroužek typu miniškolky vhodný pro 
děti předškolního věku
16.30 -17.30 ABY MALÉ BYLO VELKÉ – kroužek 
zaměřený na základní etické hodnoty a předávání víry 
pro děti od 3 do 6 let. 
17.30 Dětská mše svatá s katechezí pro děti 
PÁTEK 9-12 hod. Mateřské centrum - volná herna

 Přijímáme přihlášky:
TVOŘIVÁ DÍLNA – výtvarný kroužek pro děti a je-
jich rodiče 
Bude probíhat každé pondělí od 15 do 17 hodin.
KREATIVNÍ PODVEČERY PRO ŽENY
13.10. Tvoření z filcu
29.10. Papírové lampy
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro před-
školáky, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a ko-
munikačních schopností.

Bude probíhat každou středu od 17 do 18.30 hodin.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - kroužek pro děti a jejich 
rodiče zaměřený na základní etické hodnoty a předává-
ní víry pro děti od 3 do 6 let. 
Probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.
MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - diskusní program 
pro rodiče na MD, který je zaměřen na posílení sebe-
vědomí ženy, sebepoznání, komunikační dovednosti, 
psychohygienu a zvládání stresu, timemanagement, ale 
i na vymezení osobních možností a perspektiv do bu-
doucna.
Ve středu od 10 do 11 hodin, doprovodnou službou 
bude hlídání a péče o děti. 
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední kroužek typu 
miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. 
Usnadňuje přípravu 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 zázemí – 
knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Maminkám nabízíme společenství v přátelském pro-
středí. 
Za příznivého počasí možnost her a posezení na uza-
vřené zahradě s vybavením.
Otevřeno každé dopoledne od 9 - 12 hod. 
Programy jsou podpořeny z dotačního programu 

Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj.
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Společnost

OS Lipka nabízí všem zájemcùm pøíjemná 
a zajímavá setkání v  rámci Akademie seniorù

Mimoøádná akce!!! Oslava Dne seniorù 1. øíjna 2014
Mezinárodní Den seniorů začneme slavit již 30.9.2014, kdy se od 14 hod. 

v prostorách jídelny OS LIPKA uskuteční beseda s notářem Mgr. Ondřejem Krejčovským 
na téma „Dědictví a darování podle nového Občanského zákoníku.“

1. října 2014
Blok pro zdraví 9-12 hodin  Cvičení tai-či a jógy 
v tělocvičně s Pavlínkou Glocovou, Měření krevního tlaku a cukru se studenty SZŠ
Blok pro krásu 12-14 hodin Jak pečovat o pleť a vlasy ve zralém věku?
Vaše dotazy zodpoví a ukázky účesů a líčení předvedou v klubovně studenti SŠA – obor kadeřnice 
a SOU obchodního – obor kosmetička 
Blok pro radost 14-16 hodin Výroba dekupáže
Pokud si chcete vyrobit něco pěkného na památku přijďte a se Zorkou se můžete pustit tentokrát 
do dekupáže. 

Přejeme Vám , ať Den seniorů oslavíte v klidu a pohodě a moc se těšíme na setkání s Vámi na 
jednotlivých blocích ale i po celý den.

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
7.10.2014  14.00  Prostějov je město, které znám II. ( 1900 – 1939)
 Jestli je toto tvrzení pravdivé si můžete přijít ověřit na druhou část přednášky.   Hana Vybíhalová 
14.10.2014  14.00  Prohlídka sklepů muzea a archeologického depozitáře 
    Sejdeme se ve 14 hod. před muzeem a setkáme se s historičkou. 
  Mgr. Jana Hanusová
21.10.2014  14.00  Cestujeme po Tibetu   Mgr. Lenka Freharová
   Na další cestovatelskou přednášku se vypravíme s cestovatelkou. 

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.

 vás zve na říjnové akce:
 21. 10. 2014 úterý 18.00hod
Klub AREIM – Národní dům 
v Prostějově – 1.NP, červený salonek
 STAREJ SE O SEBE aneb minikurz 
osobního štěstí.
Jednoduchý návod k pochopení 
základu vlastní interní psychologie, 
základy komunikace, síla myšlenky, 
lásky i duše. Prožitkový miniseminář 
oživený písněmi z vlastní autorské 
dílny, má za úkol jediné, probudit 
ve Vás vrozenou výjimečnost a 
originalitu. Touhu a schopnost 
vizualizace pozitivních myšlenek.
Budete překvapeni, jak málo stačí 
k tomu, abyste začali sami držet 
kormidlo své lodi.Vlastní rovnováha 
může být záchranným kruhem pro 
nás i pro druhé.
Přednáší: Helena KOSTELNÍKOVÁ 
je autorkou školy lidové psychologie, 
literologie a praktické chiromantie, 
ale také písničkářkou, výtvarnicí, 
maminkou tří děti. Programová 
manažerka Centra Aktivit v Lázních 
Slatinice a předsedkyně Akademie 
MaDaMi o. s.  O REIKI vás krátce bude 
informovat Mgr. Rudolf FRANTIS, 
mistr/učitel tradičního Usuiho 

 REIKI a předseda ASOCIACE 
REIKI MORAVA o. s./AREIM/www.
reikimorava.cz/.
 Vstupné – členové AREIM o. s. 60Kč, 
ostatní 100Kč. 
 25. 10. 2014 so 10.00 hod
 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. 
STUPEŇ – ART ECON Střední 
škola, Husovo nám. 91, 2. NP, 
multimediální posluchárna
Přibližně hodinová prezentace o 
REIKI, potom iniciace/naladění/ a 
následuje  seminář o práci s  energií 
REIKI s  průběžným procvičováním 
jednotlivých technik, které jsou součástí 
výuky prvního stupně. Naladění 
probíhá individuálně. Získáte 
certifikát a praktický manuál. Ti, 
kteří již získali I. stupeň u Dr. Hodka 
nebo Mgr. Frantise mohou přijít na 
opakování (doporučujeme příchod 
okolo 12 hod po úvodní části.) 
Na výše uvedené akce srdečně 
zveme širokou veřejnost. 
členové Rady ASOCIACE REIKI 
MORAVA o. s.
Projekt „Seznamování veřejnosti 
s  tradičním Usuiho REIKI“ je 
spolufinancován Olomouckým krajem 

VZDÌLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI 

MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz
tel: 582 336 195, e-mail: asociace@reikimorava.cz mob: 608 707 122

INZERCE

Září a začátek nového školního roku je 
pro Angličtinu Helen Doron a její klienty  
- rodiče a děti, časem plánů, bilancování 
a hlavně předsevzetí. V  tomto školním 
roce bude o Angličtině slyšet minimálně 
ve stejném nasazení jako v  uplynulém 
školním roce. Nové interaktivní kurzy, 
pokročilá angličtina pro teenagery na 
mezinárodní klasifikaci úrovně anglič-
tiny B1 a B2, Cambridge zkoušky YLE 
a nově i PET/KET v  únoru 2015, Hal-
loween, Christmas party, Masopust, 
Velikonoční Easter Egg Hunt, závěrečná 
přehlídka a tábory. V průběhu roku pro-
běhnou zatím tajené motivační soutěže 
pro studenty (v minulém roce to byly Vá-
noční pohlednice, Kangi Story pro mladé 
spisovatele, English Star pro pěvecky a 
jinak hudebně nadané děti a teens). 

Co ale dělá Angličtinu pro děti Prostějov 
- Helen Doron English jinou? Proč rodiče 
zůstávají své Angličtině pro děti věrní? An-
gličtina pro děti Prostějov je vyučována na 
vysoké profesionální úrovni, je garantována 
a supervidována ze zahraniční, neboť 
je součástí mezinárodní sítě angličtin 
Helen Doron. Angličtina pro děti He-
len Doron pravidelně obměňuje kurzy, 
zdokonaluje je a přizpůsobuje novým 
světovým trendům výuky. Je zábavná, 
hravá a přesto efektivní. Metoda kom-
binace slyšeného, viděného, prožitého, 
posunula efektivitu výuky na nadstan-
dardně vysokou úroveň. Portfolio kur-
zů od batolat po teenagery je tak široké, 
že si může vybrat každý. Angličtina také 
pořádá jako partner Cambridge mezi-

národní jazykové zkoušky pro své studenty. 
V novém školním roce si Angličtina dala 

za úkol sledovat úspěšnou kariéru svých 
studentů na středních školách, gymnáziích 
a vysokých školách, aby monitorovala a při-
pravovala své studenty na úspěšnou profe-
sionální dráhu. A to je pravděpodobně to, 
co motivuje každého rodiče.

Co ale dělá Angličtinu pro děti Prostějov 
– Helen Doron English jinou ještě úplně 
jinak, je rodinná atmosféra, entusiasmus, 
péče a láska s jakou se věnují lektoři Ang-
ličtiny pro děti svým studentům, a přístup 
k vyučování angličtiny jako k poslání spíše 
než k povolání. 

DEMO HODINY A ZÁPISY DO 
KURZŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK pro-
bíhají...

Aktuální informace o Angličtině pro děti 
najdete na webu angličtiny na www.helen-
doron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny 
www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo jed-
noduše napište na info@anglictinaprodeti-
prostejov.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

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

BACK TO SCHOOL: ANGLIČTINA JINAK! 



SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ MULTIKULTURNÍHO 

CENTRA MOZAIKA
SOBOTA 11. ŘÍJNA 2014 16.00 – 18.30
RAISOVA 1159 (NÍZKÝ DŮM ZA MŠ), PROSTĚJOV

PROGRAM: 
vystoupení taneční skupiny Rút (židovské tance) + výuka tanců
ochutnávka mezinárodní kuchyně, prezentace multikulturního centra
Od pondělí 13. října 2014 začne pravidelný program:
Pondělky  9.30 – 11.30 Multikulturní klub rodičů a dětí
Úterky   17.00 – 19.00 Multikulturní podvečery  
14.10. Město Travnik – bosenský klenot
 přednáška s Neli Šmídovou
21.10.  Speciality ukrajinské kuchyně - kulinářské setkání s Katerynou Hes
28.10. Státní svátek multikulturní večer se neuskuteční
Čtvrtky16.00 – 19.00 Čajovna
Bližší info J. Rozehnalová 776 347 021,
 mozaika@zebrik-os.cz                      www.zebrik.org

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.
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CENTRUM PODPORY CIZINCÙ, VRAHOVICE
RODIÈÙM A DÌTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ÈAS
Úterky 9.30 – 11.30
jsou vyhrazeny pro děti (0,5 

- 4 let) a čekají je pohybové 
hry, říkanky, písničky… Ro-
diče si mohou zatím společně 
vydechnout u šálku něčeho 
teplého. Příspěvek na vstup 
10 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30
hlavní program patří pro 

změnu rodičům, zatímco pro 
děti je v herně zajištěn kvali-

� kovaný dozor s  programem. 
Příspěvek na vstup 10 Kč.

Cizincům navíc nabízíme: 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod 

= 20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno ob-
jednat telefonicky či emailem 
minimálně den předem. 

PROGRAM NA ŘÍJEN
 2.10. Dekorace z  obalů na 

vejce I.

Tvořivá dílna
 7.10. Klub rodičů a dětí
 9.10. Rekvali� kace? Nebo 

začít podnikat?
 Přednáška s  pracov-

nicemi ÚP
14.10. Klub rodičů a dětí
16.10. Dekorace z  obalů na 

vejce II.
Tvořivá dílna
21.10. Klub rodičů a dětí
23.10. Jak správně žádat o 

práci?

Přednáška
27.10. PONDĚLÍ!!! Klub ro-

dičů a dětí
30.10. Batikování – sypaná 

technika
Tvořivá dílna

Kontakty: Žebřík o. s., Cen-
trum podpory cizinců, Dům 
služeb, Vrahovická 83, Prostějov

Multikulturní klub pro rodi-
če s dětmi, Hlídání dětí cizinců, 
tel: 605 121  002, Poradna pro 

cizince, tel: 731 065  267, cpc@
zebrik-os.cz

www.procizince.cz, 
www.zebrik.org
______________________

Projekt je podpořen 
v programu švýcarsko-české 

spolupráce.

Aktivita probíhá v rámci 
projektu na integraci cizinců 

� nancovaného MV ČR.

Prosba
V minulém roce vzniklo za-

jímavé Muzeum Drahanské vr-
choviny v Drahanech – a za tak 
krátkou dobu si získalo již své 
příznivce a  vybudovalo a  bu-
duje zajímavé expozice. Aktu-
álně pracuje také na zbudování 

expozice starého „koloniálu“, 
a proto prosíme všechny, kteří 
mají někde ve svém okolí ně-
jaké zbytky obchodu z let 1920 
– 1960 – pulty, regály, zásuvky, 
reklamy  atd, aby se nám laska-
vě ozvali  - a pomohli k vybudo-

vání nové expozice.  Kontaktní 
spojení je toto:   Mgr. Pavel 
Moš,  pavel.mos@muzeumdra-
hanska.cz ; el.: 723 223  869. 
Možná právě vám zavazí přes-
ně takové zbytky doma či ně-
kde v garáži či stodole…..

Akce plánované na říjen

Den internetu zdarma 
– Mezinárodní den zvířat

U příležitosti Mezinárodního dne zvířat (4. 
října) pro vás ICM Prostějov připravilo v pátek 
3. října 2014 Den internetu zdarma. Přijít mů-
žete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 ho-
dinu). Také pro vás bude připravena tematická 
nástěnka se zajímavými informacemi.

Podzimní prázdniny v ICM
Během podzimních prázdnin (27. a 29. října) 

bude mít ICM Prostějov otevřeno od 10.00 do 
16.00 hod. Přijít můžete na internet, procvičit si 
psaní všemi deseti nebo si zahrát deskovky. 

Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době ICM 

Prostějov navštívit také naši Galerii pro duši. V říjnu 
si můžete přijít prohlédnout fotogra� ckou výstavu 
s názvem Fotogra� e z prázdnin otce Jaroslava.

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a IYTC
Chcete využívat i v novém školním roce sle-

vy, které vám zajistí slevové karty ISIC SCHO-
LAR (žáci), ISIC (studenti), ITIC (pedagogové) 
nebo IYTC (mládež do 26 let), v Prostějově, na 
cestách v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete vyří-
dit na počkání v ICM Prostějov, Komenského 17 
v otevírací době. Informace o tom, co potřebuje-
te k vyřízení karty, a naši otevírací dobu najdete 
na našem webu www.icmprostejov.cz. 

CHARITA 
PROSTÌJOV
Martinákova 9, 796 01 Prostějov

tel. + fax: 582  344 524
e-mail: info@prostejov.charita.cz, 

www.prostejov.charita.cz
IČO: 44 15 98 54 

Korunové konto: 416749-701/0100
15:30 MUDr. Jiří Rozkoš 
- beseda pro veřejnost na 

téma: „MOŽNOSTI TERAPIE 
DUŠEVNÍCH PORUCH“

16:30  Jaroslav Knejp 
- odpoledne s písničkou

Smíšený pìvecký sbor 
EXAUDI

zve všechny své příznivce na koncert,
který se koná 

12. 10. 2014 v 18 hodin
v modlitebně ČCE, Kollárova 6, Prostějov.
Na programu je kytice písní – národních,

duchovních i spirituálů v úpravě
M o j m í r a   B a l c a r a ,

dlouholetého vedoucího sboru.
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Na tři dny přijeli do Prostějo-
va na letiště výsadkoví veteráni 
České a Slovenské republiky, aby 
se zúčastnili 6. ročníku Sportov-
ního setkání.  

Pořadatelem akce byl Klub vý-
sadkových veteránů Prostějov. Celá 
akce se uskutečnila v součinnosti s 
aeroklubem DROPZONE. Právě 
ta zaštítila tandemové seskoky a 
zázemí pro soutěžící a organizáto-
ry Dalším významným partnerem 
setkání bylo Ministerstva obrany 
České republiky, které tuto akci 
rovněž podpořilo. 11 tříčlenných 
družstev se ve čtvrtek 18.9. mezi 
sebou utkalo v  šesti disciplínách 
(střelba ze vzduchovky, lukostřelba, 
hod šipkami, hod granátem na cíl, 
veslování na veslovacím trenažéru 

a hod míčkem na cíl při tandemo-
vém seskoku). Klub výsadkových 
veteránů Zlín vyslal do soutěže jako 
jediný ženy, které postavily samo-
statné ženské družstvo. Je třeba po-
dotknout, že si toto družstvo mezi 
muži nevedlo špatně. 

Zahájení setkání a vyhlášení 
výsledků byl přítomen primátor 
města Prostějov Miroslav Pišťák, 
zastupující velitel 601. skss a velitel 
102. pzpr. Přítomni byli i někteří 
předsedové vysílajících klubů a 
předseda předsednictva Vojen-
ských výsadkářů Slovenské repub-
liky plk. v.v. Anton Múdry, zároveň 
nejstarší závodník (81 let).  Na po-
čest 6. ročníku Sportovního setkání 
byl vyvěšen po oba dva dny konání 
soutěže na prostějovské radnici 

městský prapor. Celá akce proběh-
la ve velmi soutěživém duchu, ale 
v dobré náladě a naprosté pohodě, 
tak jak je pro veterány zvykem. 
Rozhodně k pozitivní náladě při-
spělo nádherné počasí a večerní 
grilování při živé hudbě.  

A jak dopadly výsledky? Bron-
zová medaile zůstala na domácí 
půdě a zasloužilo se o ni tříčlenné 
družstvo KVV Prostějov ve složení 
(Milan Chovanec, Jozef Struhár a 
Vladislav Holík). 2. místo si vybo-
jovali veteráni z Jindřichova Hrad-
ce (Milan Václavíček, Josef Maloň, 
František Maňour). Zlato tentokrát 
putovalo do Chrudimi. Družstvo 
ve složení Pavel Mudroch, Jiří Brů-
na a Jaroslav Pilař) …….ukázalo, 
že mají pevnou ruku, dobrou muš-

ku, dostatek síly a že do „starého 
šrotu“ rozhodně nepatří.

Poděkování patří nejen orga-
nizátorům akce, ale i oběma výše 
zmiňovaným vojenským útvarům, 
které se na akcích KVV Prostějov 
různými formami pravidelně po-

dílejí. Stejně tak patří poděkování 
i všem partnerům sportovního 
setkání, bez kterých by akci nebylo 
možno v takovém rozsahu a na ta-
kové úrovni uskutečnit, především 
Vojenské zdravotní pojišťovně.

 -mm-

VÝSADKOVÍ VETERÁNI NA LETIŠTI MÌØILI SVÉ SÍLY

42 let od tragédie parašutistù 

Dukly Prostìjov
Jen těžko lze uvěřit tomu, že 

vzpomínky na legendární para-
šutisty Armádního sportovního 
družstva parašutismu Dukla Pro-
stějov a ty, kteří je na armádním 
mistrovství v  Bulharsku doprová-
zeli, dělí předlouhých 42 let. Tehdy, 
21. září 1972, skončila po střetu 
rychlíku s autobusem na železnič-
ním přejezdu nedaleko bulharské 
vesničky Glbnik, pozemská pouť 
výjimečných a skvělých lidí. Jedna 
z největších lidských a  sportovních 
tragédii si vyžádala životy reprezen-
tantů státu i armády v parašutismu, 
ale i jejich trenérů a funkcionářů 
ministerstva obrany, prostějovské-
ho výsadkového a leteckého útvaru.

Dovolte, prosím, připomenout 
jména těch, kteří se nesmazatelně 
zapsali do historie nejen naší armá-
dy, státu, ale i blízkých, kamarádů, 
spolubojovníků a mnoha Prostě-
jovanů:

plk. Ing. Miloslav KRŠKA (MO), 
plk. Ing. Jiří STÁREK (VÚ 8280), 
plk. Stanislav BLAŽEJ (ASD), pplk. 
Jaroslav JEHLIČKA (ASD), pplk. 
Jaroslav HAVRÁNEK (VÚ 9333), 

npor. Václav KUMBÁR (ASD), 
npor. Josef POSPÍCHAL (ASD), 
npor. Oldřich VARMUŽA (ASD), 
npor. Luboš MAJER (ASD), des. 
František SLEŽUK (ASD) a des. Ja-
roslav SVOBODA (ASD). S úctou 
vzpomínáme i na oběti neštěstí 
z řad pořádající země. Se zranění-
mi katastrofu přežili: pplk. v.v. Ivan 
HOŠŠO (ASD) a mjr. v. v. Bedřich 
CHUDOBA (ASD). 

Důstojný památník obětem ne-
štěstí stojí před budovou Armád-

ního sportovního oddílu, současné 
armádní a státní reprezentace v Le-
teckých kasárnách. Její příslušníci 
letos uctili památku svých před-
chůdců tím nejlepším možným 
způsobem – skvělými, medailový-
mi výsledky na Mistrovství světa 
v  Banja Luce. Tradice světových 
úspěchů, kterou  začali v roce 1962 
ti, na které dnes vzpomínáme, po-
kračuje...  

Čest jejich památce!
 J. Šlambor, bývalý člen ASD

Mladí angliètináøi z BIG BENu si na radnici pøevzali mezinárodní certifikáty 
Škola si u prestižních zkoušek už tøi roky udržuje 100% úspìšnost 

Prostějov – Šestnáct pros-
tějovských dětí si v  úterý na 
radnici převzalo mezinárodně 
uznávaný certi� kát z angličti-
ny Cambridge. Polovina z nich 
složila zkoušku na úrovni KET 
(Key English Test) a polovina 
na úrovni PET (Preliminary 
English Test). Mezinárodní 
kvali� kace Cambridge jsou 
uznávány tisícovkami škol, uni-
verzit, zaměstnavatelů a vlád 

po celém světě. Otevírají dveře 
k vyššímu vzdělání a lepším 
pracovním příležitostem. Od 
roku 2011 už získalo prestižní 
certi� kát celkem 46 dětí z BIG 
BENU, to vše při zachování sto 
procentní úspěšnosti! Výjimeč-
nost těchto výsledků vyplývá ze 
srovnávací tabulky:

„Jsme na ně moc hrdí. 
Nejenže to všichni zvládli, čtr-
náct z nich dokonce zkoušku 

absolvovalo s vyznamená-
ním,” netajil radost Milan Šuta 
z jazykové školy BIG BEN. 
Je přitom třeba zdůraznit, že 
zkoušky Cambridge nesložily 
tzv. bilinguální děti, pro něž 
by byla angličtina mateřským 
jazykem. Ve všech případech 
jde o české děti, které díky 
dlouhodobému studiu doká-
zaly zúročit obětovaný čas a 
několikaletou práci. 

„Podstatné je, že děti k nám 
chodí už odmala. Začínají v ma-
teřské školce, nebo v našich kur-
zech pro předškoláky. Letos jsme 
pro děti otevřeli přes 30 kurzů 
ve čtrnácti úrovních. Proto jsme 
schopni každého v závislosti na 
jeho věku i dovednostech zařadit 
do té správné skupiny tak, aby 
jeho výuka probíhala co nejefek-
tivněji” reagoval Milan Šuta.  

Složením zkoušky to ovšem 

nekončí. Je téměř jisté, že všech-
ny děti se i nadále budou v an-
gličtině zlepšovat. Je pravděpo-
dobné, že brzy dosáhnou úrovně 
FCE, což znamená, že na většině 
českých vysokých škol nebudou 
muset skládat přijímací zkoušky 
z angličtiny. Navíc si díky certi-
� kátu budou moci přivydělávat 
například jako lektoři angličtiny. 
Vložená investice se jim tak brzy 
vrátí. 

Wisconsin Cup 2014
Ve dnech 16. 8. – 24. 8. 2014 

se uskutečnil již 9. ročník šacho-
vého turnaje jednotlivců, Wis-
consin Cup 2014. Turnaj pro-
bíhal v  příjemných prostorách 
přednáškového sálu Národního 
domu, za účasti 38 hráčů nejen 
z Prostějova, ale i širokého oko-
lí. Tento turnaj dává jedinečnou 
možnost i  slabším hráčům za-
hrát si společný turnaj i s kvalit-
ními a silnými hráči s titulem IM 
nebo KM. Zúčastnili se např. 3 
hráči ze SR, 1 Rus, 1 Egypťan, ale 
i hráči z Prahy, Orlové, Vyškova,  
Hradce Králové, Mělníka, Hlin-
ska… Nejstarším účastníkem 
byl Bohuslav Trimmel, z  pořá-
dajícího SK Prostějov – 75 let 
- a  naopak nejmladším Martin 
Navrátil – 10 let - Rošáda Prostě-
jov. K favoritům beze sporu pat-
řili Rus Viktor Volodin a Slovák 
Slavomír Sremanak.

Nejlépe připraveným se však 
nakonec ukázal být Petr Matoušek 
– Sokol Přemyslovice, který sice 
byl až 6. nasazeným, ale svými su-
verénními výsledky si jednoznačně 
řekl o 1. místo v turnaji. Další hráči 
střídali silné a slabší okamžiky, což 
ale samozřejmě na nejvyšší umís-
tění stačit nemohlo. Dobrý výkon 
podal i  Roman Závůrka – SK 

Prostějov, který nakonec skončil 
na 2. místě. Na 3. místě se umístil 
Petr Zatloukal - A64 Grygov, který 
dokázal remizovat s celkovým ví-
tězem, ale prohrál právě s Roma-
nem Závůrkou. Až 4. skončil Vik-
tor Volodin – Rusko, před 5. Jiřím 
Fialou – SK Prostějov a  6. Ragaa 
Hasanem – Egypt.

Krásné šachy, plné zajímavých 
myšlenek a nápadů předváděl i To-
máš Zajíček – Rošáda Prostějov, 
který byl oprávněně vyhlášen nej-
lepším hráčem do ELO 1850. Nej-
lepším hráčem do 15 let byl oceněn 
Šimon Londin – SK Prostějov.

V  přátelské atmosféře předával 
ceny osobně generální sponzor této 
akce, ředitel Wiscon sin Engineering 
pan Ing. Richard Olmr a ředitel tur-
naje i rozhodčí v jedné osobě, Ing. 
Karel Virgler,  kterému především 
patří poděkování za bezproblémový 
a hladký průběh celého turnaje. Oba 
pak pozvali všechny hráče i na násle-
dující ročník, který se bude konat ve 
2. polovině srpna příštího roku.

Ing.Virgler na závěr poděkoval 
i dalším sponzorům této akce, kte-
rými byl Olomoucký kraj a již tra-
dičně i Statutární město Prostějov, 
kteří měli na finančním zajištění 
této akce také svůj podíl. 

RSDr.  Karel Meissel
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Nohejbalisté Sokola I mistry

Ve dnech 23. a 24. srpna 2014 
pořádal nohejbalový oddíl TJ 
Sokola I  Prostějov z  pověření 
Ćeského nohejbalového sva-
zu 20.GALA Mistrovství ČR 
starších žáků v  nohejbale dvo-
jic a  trojic na kurtech Sokola 
I  Prostějov na Skálově náměstí 
v Prostějově. Tohoto šampioná-
tu se zúčastnily nejlepší žákov-
ské celky, které se kvali� kovaly 
na tento přebor včetně obhájců 
mistrovského titulu z  loňského 
roku, domácího celku TJ Sokola 
I Prostějov.

V sobotu 23. srpna 2014 byly na 
programu dvojice a v neděli 24. srp-
na 2014 se hrál žákovský šampionát 
ve trojicích. Po oba dny bylo slav-
nostní zahájení v 9.00 hod. a šam-
pionát zahájil v sobotu 23. srpna 1. 
náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Alois Mačák. Ve dvojicích 
se prezentovalo celkem 17 dvojic, 
včetně dvou dvojic domácí TJ So-
kola I Prostějov. Za B celek starto-
vali Tomáš Brenner a Ondra Pospí-
šil, za hlavní želízko na zisk některé 
z  medailí byli nominováni Jakub 
Ftačník a Lukáš Kábrt. Systém pře-
boru byl stanoven do 4 základních 
skupin, z nichž první 4 celky po-
stupovaly do osmifinále, které se již 
hrálo vyřazovacím způsobem.

Prostějovská druhá dvojice slo-
žená z nadějných mladých hráčů 
bojovala jak mohla, ve dvou zá-
pasech prohrála až v koncovkách 
rozhodujících setů a do osmi� nále 
se neprobojovala. Nejlepší domácí 
dvojice si vedla ve skupině zcela 
suverénně a postupně porazila TJ 
Peklo 2:0,  Liapor Karlovy Vary 
2:0 a NK Valašské Meziříčí rovněž 
bez ztráty setu a do osmi� nále po-
stoupila z 1.místa.  V zápase o po-
stup do čtvrt� nále vyřadil Sokol 
I  Prostějov další sokolský celek 
z Modřic 2:0 po setech 10:2 a 10:4. 
V boji o postup do semi� nále zví-
tězili mladí nohejbalisté Prostějo-
va nad nepříjemným soupeřem 
NK Zvěrkovice 2:0 po setech 10:6 
a  10:4. V  nejdůležitějším soubo-
ji o postup do boje o mistra ČR 
bohužel Sokol I  po nejdramatič-
tějším utkání celého dne podlehl 
výbornému a  sehranému týmu 
Dynama České Budějovice 0:2 
po setech 9:10 a 8:10 a mohl tak 
bojovat o bronzové medaile. Tam 
prostějovští hráči již nezaváhali 
a po setech 10:4 a 10:2 zvítězili nad 
Haponem Horažďovice a  získali 
tak bronzový stupeň.

V neděli 24. srpna byly na pro-
gramu trojice, kde se prezentovalo 
12 trojic z celé republiky. Dle na-
sazení byly týmy nalosovány do 
dvou základních skupin, z  nichž 
prvé 4 celky postupovaly přímo 
do čtvrt� nále soutěže. Trojice So-
kola I  Prostějov ve složení Jakub 
Ftačník, Lukáš Kábrt, Jiří Spáčil, 
Ondra Pospíšil a Tomáš Brenner 
ve své skupině remizovala sice 
s  Haponem Horažďovice 1:1, ale 

dále již nezaváhala a  postupně 
porazila Sokol Modřice, Liapor 
Karlovy Vary, Sokol Zbečník a Ša-
cung Benešov všechny shodně 2:0 
a  postupovala tak do čtvrt� nále 
z 1. místa. Ve čtvrt� nále vyřadila 
trojice Sokola I celek Dolní Rade-
chové 2:0 ( 10:4-10:4), v boji o po-
stup do � nále šampionátu si hlad-
ce poradila s  technickým týmem 
Avie Čakovice 2:0 ( 10:5-10:5) 
a  vybojovala si tak možnost ob-
hajoby mistrovského titulu z roku 
2013. Soupeřem Prostějova byli 
překvapivě mladí nohejbalisté NK 
Valašské Meziříčí, kteří senzačně 
vyřadili šampióna ze soutěže dvo-
jic Dynamo České Budějovice. 
Mladí prostějovští hráči ve � nále 
předvedli početnému publiku vy-
nikající žákovský nohejbal s tvrdý-
mi smeči a chytrými technickými 
míči, proti nimž neměl soupeř 
obranu. Trojice Sokola I Prostějov 
zvítězila po setech 10:5 a 10:3 suve-
rénně 2:0 a obhájila tak mistrovský 
titul z loňského roku.

Šampionát se mi hodnotí velmi 
dobře, kluci potvrdili roli hlavních 
favoritů soutěže a  společně s  cel-
kem Českých Budějovic byli nejú-
spěšnějším týmem dvoudenního 
mistrovství ČR. Musím vyzved-
nout výbornou nedělní hru hlavní-
ho tahouna týmu Jakuba Ftačníka, 
který byl právem vyhlášen nejlep-
ším hráčem celého šampionátu 
dvojic a trojic. Velmi zdatnými spo-
luhráči ovšem byli i  Lukáš Kábrt 
a Jiří Spáčil mladší, kteří byli nedíl-
nou součástí dobře hrajícího týmu. 
Jsem rád, že v neděli jsem mohl dát 
příležitost i mladým hráčům Bren-
nerovi a O. Pospíšilovi, kteří nezkla-
mali moji důvěru.  

Tento vrcholný mládežnický 
šampionát se mohl konat pouze 
s  velkou pomocí našich sponzo-
rů, a  proto ještě jednou děkuje 
výbor nohejbalového oddílu Olo-
mouckému kraji, městu Prostějo-
vu, Vzdělávacímu institutu s.r.o. 
v  Prostějově, FEDOR – AUTO, 
Gale Prostějov a  Pohřební službě 
Makový za jejich podporu tomuto 
mládežnickému šampionátu. No-
hejbalisté si nesmírně váží každé 
pomoci, která se jim v  průběhu 
roku dostane. 

Pořadí na prvních 
4 místech Mistrovství ČR

starších žáků ve dvojicích:
Dynamo české Budějovice
Avia Čakovice
TJ Sokol I Prostějov
Hapon Horažďovice

Pořadí na prvních 
4 místech Mistrovství ČR
starších žáků ve trojicích :

TJ Sokol I Prostějov
NK Vlašské Meziříčí
Dynamo české Budějovice
Avia Čakovice

Kaleidoskop

Od roku 1445 město začalo budovat nové hrazení, stále ještě dřevěné, protože � nance víc nedovolovaly. 
Roku 1495 zahájilo město výstavbu kamenných hradeb (viz tajenku).

Tajenka z minulého čísla: PŘINESL VZNIK ŽIDOVSKÉHO MĚSTA.

Mìsto Prostìjov v køížovkách

Okrašlovací spolek mìsta Prostìjova ve spolupráci s úèastnicemi kurzu 
Okresní hospodáøské komory v Prostìjovì – Od koèárku k podnikání 

pod záštitou Zdravého mìsta Prostìjov poøádají:
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Sport

Úspěšný vstup do nového 
ročníku Moravskoslezské fot-
balové ligy mají za sebou hráči 
1. SK Prostějov. Přes výrazné 
omlazení týmu a  odchod ně-
kterých opor, okusil tým pou-
ze jedinkrát hořkost porážky.

„Podařil se nám dobrý vstup 
do sezóny jak výsledkově, 
tak výkonem. Hlučín je těžký 
soupeř, který body jednodu-
še rozdávat nebude. Všechny 
naše góly ale padly po krásných 
akcích, dokázali jsme do pra-
xe převést prvky z  tréninků,“ 
hodnotil první utkání s  Hlu-
čínem (3:2) asistent trenéra 
Roman Popelka. Následující 
týden ale přišlo rozčarování 
z porážky ve Vyškově 3:6, když 
po pětatřiceti minutách byl 
stav už 0:5. „Vše načal vlažný 
nástup do zápasu, kdy se zdálo, 
že jsme si sem přišli jen zahrát 
fotbal. Soupeř příkladně bojo-
val, zatímco my si před prvním 
gólem dávali uprostřed hřiště 
přednost, a brzký gól samozřej-
mě ovlivnil další průběh utká-
ní. Jsem zklamaný, ale jinak se 
z  této facky nedostaneme, než 
vítězstvím doma příští týden,“ 
přiznal po zápase trenér Fran-
tišek Jura.

Následné pohovory padly na 
úrodnou půdu, protože vzápětí 
přišla domácí smršť v  podobě 
vítězství 5:0 nad olomouckou 
Holicí, které tak „eskáčko“ 
oplatilo identickou prohru 
z minulé sezóny. „V porovnání 
s  konečným výsledkem to ne-
byl z naší strany do té míry vy-
nikající výkon, morálka týmu 
a  snaha zvítězit byla enormní. 
Spokojen jsem samozřejmě 
s  povedenými akcemi po pře-
stávce, nejvíc mě ale těší, že 
jsme před našimi diváky odči-
nili ten propadák z  Vyškova,“ 
chválil přístup hráčů k  zápasu 
Jura. A  následoval další olo-
moucký soupeř, tentokrát re-
zerva Sigmy, s níž se zrodila re-
míza 1:1. Vzhledem ke kvalitě 
soupeře Popelka bod z  tohoto 
utkání s povděkem bral.

Slova chvály měl trenér Jura 
pro své svěřence jen za druhý 
poločas utkání s rezervou Slo-
vácka, kdy otočili nepříznivý 
stav na konečných 3:1. K  vý-
borným výkonům se vedle 
zkušeného Karla Kroupy, 
střelce téměř poloviny pros-
tějovských gólů, rozehrál také 
odchovanec Milan Machálek. 
Ten sice v  zatím posledním 

duelu v  Hulíně neskóroval, 
zastoupili jej ale Zelenka prá-
vě s  Kroupou. Uznání si také 
zaslouží brankář Tomáš Bureš, 
který už na podzim vychytal 
dvě penalty. I  díky němu se 

Prostějov drží ve vedoucí tro-
jici soutěže.

Jak se bude našim fotbalis-
tům dařit nadále, můžete vidět 
ve dvou říjnových domácích 
utkáních, v  sobotu 4. října 

od 15:30 hod. proti Zlínu „B“ 
a  v  sobotu 18. října od 15:00 
hod. proti Uničovu, na které 
všechny srdečně zveme.

 Tomáš Kaláb
SK Prostějov

1. SK Prostìjov je po tøetinì podzimní èásti na èele tabulky

Vzájemná gratulace dvou støelcù – Karla Kroupy (vlevo, è. 3) a Milana Machálka

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

OKNA
ZA POLOVINU

A ŽALUZIE ZDARMA
Platí do 31.10.2014

INZERCE
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Už osmým rokem proběhla 
v sobotu 6. 9. 2014, za krásného 
počasí, na domácí půdě Kra-
sic,  hasičská soutěž v požárním 
útoku   O  pohár starosty SDH 
Krasice.

Soutěže se zúčastnilo 24 druž-
stev, 12 v kategorii starších žáků 
a 12 v kategorii mladších žáků.

Kategorii  Mladších žáků  vy-
hrálo družstvo Vícov B, na dru-
hém místě následovalo družstvo 
Vícov A, na neméně pěkném 
třetím místě se umístilo družstvo 
z Nenakonic.

V  kategorii Starších žáků si 
nejlépe vedlo družstvo z Doma-
myslic, kterému se letos podařilo 
porazit i domácí družstvo z Kra-
sic. Třetí příčku obsadilo opět 
družstvo Nenakonice B.

Soutěž i  letos probíhala za 
účasti primátora Miroslava Piš-
ťáka.

Starosta SDH Krasice by za 
celý sbor chtěl poděkovat sta-
tutárnímu městu Prostějovu 
za � nanční podporu mladých 
hasičů.

Více informací o SDH Krasice 
na  www.sdhkrasice.cz

Nordic walking 
v øíjnu a listopadu

Chcete se naučit správnou tech-
niku nordic walkingu? Určitě jste 
už slyšeli o  tom, jak je severská 
chůze se speciálními holemi pro-
spěšná pro zdraví, kondici a  sni-
žování nadváhy. Díky projektu 
Zdravého města Prostějov máte 
každý měsíc šanci vyzkoušet si ji 
zdarma včetně zapůjčení holí.   Do  
Kolářových sadů tentokrát mů-
žete přijít ve čtvrtek 9. října v 16 
hodin. Další lekce se pak usku-
teční ve středu 5. listopadu v 16 
hodin   na stejném místě. Pokud 
nemáte vlastní hole nebo používá-
te trekové hole a chcete si vyzkou-
šet nordicové, přihlaste se předem 
telefonicky nebo SMS na čísle 732 
635 360, případně mailem na ad-
rese Sehnalovalenka@seznam.cz. 
Nezapomeňte uvést svou výšku. 

Pokud si chcete nordic walking 
vyzkoušet na delší trase v krásné 
krajině, přijměte pozvání na vy-
cházky, které   v neděli 14. října 
ve 14.30 hodin a  v  sobotu 25. 
října ve 14.30 hodin  se cvičitel-
kou Lenkou Sehnalovou pořádá 
obecní úřad    v  lázních Skalka. 
Součástí akce je výuka techniky 
NW a zapůjčení holí i bez před-
chozí domluvy.  -red-

O pohár starosty SDH Krasice

INZERCE

Platí do 31. 10. 2014



Firma Václavková a spol. Soukromá pohøební služba 
pùsobí v  Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò

Firma Václavková a spol. Sou-
kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v   Mlýnské ulici v  
Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v  našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k  po-
hřbům. Uvážeme kytice k  různým 
jiným příležitostem. V   obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z  bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka firmy 
Václavková a spol. Soukromá po-
hřební služba v   Mlýnské ulici v   
Prostějově.

K   výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v   Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbitově 

v   Prostějově, v   Plumlově, ale 
také po celé České republice. V  
Mlýnské ulici již sedmým rokem 
provádíme poslední rozlouče-
ní ve vlastní malé smuteční síni 
v   úzkém rodinném kruhu po-
zůstalých. K  obřadům zajistíme 
vše potřebné – řečníka, kněze, 
hudbu, kopání a následnou 
úpravu hrobu, fotografa i auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k   obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v  Kralicích na Hané, kde má pro-
vozovnu a obchod. Také zde pro-
dává pohřební zboží a zhotovuje 
kytice k  různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková a 
spol. Soukromá pohřební služba v  
Mlýnské ulici v  Prostějově.

DOPORUÈUJEME VŠEM POZÙSTALÝM :
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s  blízkými nebo na dopo-
ručení důvěryhodného člověka!

• Sepište si ještě před jednáním v  pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její 
cenu!

• Máte právo na objednávku služby v  písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

• Vyplatí se pověřit někoho z   příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v  plném rozsahu poskytnuty!

• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v  rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohøební služba v  Mlýnské ulici v  Pro-
stìjovì se mùže pyšnit ocenìním kvality služeb.

Obøady v  Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozùsta-
lými velmi vyhledávána, je vlastní smuteèní síò pro obøady 
v  úzkém rodinném kruhu. 

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

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

Špičkové produkty 
Diochi a Energy.

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

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
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LÉKÁRNA KARLOV
VAŠE DLOUHOLETÁ JISTOTA

• U nás Vám Vaše léky nezaměníme, neboť si 
každého z Vás velmi vážíme

• Pro všechny bonus 30 Kč za recept
• Nová vlna snížení Vašich doplatků
• Stálá akční nabídka, nízké ceny
• Analýza chodidel, měření krevního tlaku 

a hladiny krevního cukru ZDARMA

NESTLE BEBA – bezkonkurenční cena, 
navíc akce 5+1 zdarma + dárek k nákupu

NEJNIŽŠÍ CENY DĚTSKÉ MLÉČNÉ 
VÝŽIVY V PROSTĚJOVĚ!!

Přijďte a přesvědčte se! Těší se na Vás kolektiv Lékárny Karlov.

 Náš e-shop: www.lekarna-doktorka.cz

30 Kč

U nás Vám Vaše léky nezaměníme, neboť si 

Analýza chodidel, měření krevního tlaku 

30 Kč



RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

www.extremni-drevorubci.cz
Extremni Dřevorubci

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

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

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

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

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

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

SLEVA 500 Kč
na kompletní brýle 

platí do konce října 2014

naproti Národního domu

Po-Pá: 8:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
      So: 8:00 - 12:00


