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ZLATNICTVí KALáBOVá + K 
V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU 

ANI OBCHODNíM PARTNEREM

?
 Splòte si své sny 
Pøejete si zajistit sebe a svoji rodinu za stejných podmínek 
jako lidé žijící napø.v Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA? 

Chcete zajistit studia svých dìtí? 

investice mìsíènì již od 1.300 Kè do nejlepších svìtovì 
uznávaných spoleèností Vám zajistí nadinflaèní výnos

 Peníze kdykoliv k dispozici. 

Výhodné zhodnocení penìz také pro firmy. 

Fišerová Eliška, poradím, 
mobil 774 719 362.
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Literární výroèí mìsíce
V  měsíci únoru si připomínáme 

výročí úmrtí tří významných literátů – 
Jana Čepa (1902–1974), Otto Františka 
Bablera (1901–1984) a  Bedřicha Ko-
naříka (1878–1944). Co je spojovalo? 
Především křesťanská víra, zájem o du-
chovno a literaturu a kontakty s Prostě-
jovem.

Před čtyřiceti lety – 25. 1. 1974 – zemřel 
v Paříži prozaik, překladatel a esejista Jan 
Čep. Rodák z Myslechovic u Litovle umírá 
daleko od své vlasti, v emigraci, kam ode-
šel po únorovém komunistickém převratu 
roku 1948. Pro tehdejší českou literaturu 
zůstal mrtev už rokem emigrace. Největší 
lyrik naší prózy, básník jitřního zraku, bás-
ník země, úzkosti i hanáckého venkova. 
Připomenout můžeme jeho povídkové 
soubory Dvojí domov, Zeměžluč, Vigilie, 
Letnice, Děravý plášť, román Hranice 
stínu a soubory esejů a vzpomínek Roz-
ptýlené paprsky, Samomluvy a rozhovory, 
Poutník na zemi a Sestra úzkost.

Také v našem regionu měl svoje ob-
divovatele a  ctitele. Byl jím bezpochyby 
plumlovský literární sběratel Ladislav 
Šebela, který shromáždil rozsáhlý archiv 
obsahující fotografie, knihy, dopisy apod. 
V letech 1975–1996 vydával čepovské no-
voročenky. Strojopisné sešitky obsahovaly 
Čepovy neznámé texty promluvy i foto-
grafické přílohy. Pozoruhodné byly také 
sborníky: Kterou Čepovu knížku máte 
nejraději (1974) a  Vzpomínky na Jana 
Čepa (1976). Ze svého archivu připravil 
také výstavu Jan Čep – básník dvojího 
domova (Muzeum Prostějovska v  Pro-
stějově, léto 1998). Významná byla také 
Šebelova spolupráce s  dalším znalcem 
Čepova díla Mojmírem Trávníčkem. M. 
Trávníček byl editorem jeho spisů a i auto-
rem monografie o Janu Čepovi.

Jana Čepa poznala v  době 2. světo-
vé prostějovská rodačka a  spisovatelka 
Herma Svozilová-Johnová. Vážila si ho 
jako vynikajícího prozaika a  dobrého 
člověka. Další Prostějovan, pozdější pře-
kladatel a  dramaturg Sergej Machonin 
byl Čepovým dílem ve třicátých letech 20. 
století doslova uhranutý. Jeho knihy mu 
připadaly jako zjevení krásy a  tajemství 
a zvláště mu byly blízké evokací atmosféry 
krajiny, v níž žil. Jana Čepa navštívil v roce 
1969 v Paříži a napsal o tom reportáž do 
Literárních novin. Nebyla však tehdejší-
mi ideologickými vládci kladně přijata. 
Mladého Čepa portrétoval kostelecký 
rodák, akademický sochař Karel Otáhal. 
Čepovým přítelem byl rovněž hanácký 
prozaik a sběratel pověstí Martin Strouhal.

Jan Čep je skutečným mistrem češti-
ny. Alespoň pár ukázek: tajemně ztichlé 
hladiny klasů; krása polních květin, které 
vypily barvu slunce a modř oblohy; vlny 
prohřátého vzduchu třesoucí se v rytmu 
cvrččího pokřiku…

Před třiceti lety – 24. 2. 1984 – zemřel 
básník, polyglot, překladatel, knihovník 
a  bibliofil Otto František Babler. Rodák 
z  bosenské Zenice prožil většinu svého 
života v Smotiškách pod Svatým Kopeč-
kem. Zde ve své vilce obklopené rozsáh-
lou zahradou vznikala jeho pozoruhodná 
překladatelská díla. Patří mezi ně napří-
klad překladyW. Shakespeara, T. S. Eliota, 
E. A. Poea, P. Claudela, A. S. Puškina, R. M. 
Rilkeho, A. Achmatovové a dalších. Tím 

nejvýznamnějším je bezpochyby překlad 
Dantovy Božské komedie (nakladatelství 
Vyšehrad, Praha 1952), na kterém Babler 
pracoval několik desetiletí.

O. F. Babler byl také milovníkem krás-
ných tisků – bibliofilií. V meziválečných 
letech se aktivně účastnil akcí Skupiny 
moravských knihomilů. V  roce 1970 se 
podílel na obnově olomoucké pobočky 
Svazu českých bibliofilů. V  letech 1926–
1946 vydával a redigoval vlastní bibliofil-
skou edici Hlasy, ve které vycházely jeho 
překlady významných básníků. Některé 
svazečky měly podobu tematických an-
tologií (např. Knížka o  rybách, Knížka 
o slunci). S Prostějovem spojovala Bablera 
především osobnost kulturního publicisty 
a bibliofila Josefa Glivického. Přispíval také 
do Kulturních zpráv, Kulturního kalendá-
ře a Štafety. Okresní vlastivědné muzeum 
v Prostějově vydalo v roce 1970 Bablerův 
drobný tisk Kosířské elegie (doslov Josef 
Glivický). Vyšel k  Mánesovým výročím 
a byl jakýmsi vnitřním monologem ma-
líře reflektujícího pobyt v  Čechách pod 
Kosířem. Zajímavé bylo připojení ukázek 
z  Demlových básní Moji přátelé (apo-
strofy květin). Ukázky z Bablerovy tvorby 
najdeme i  v  tiscích vydávaných literární 
sekcí Vlastivědné společnosti muzejní 
v Olomouci v grafické úpravě Josefa Do-
lívky kosteleckou tiskárnou Jola (např. 
sborníky Žena a láska, 2000; Verše z cest, 
2002; Verše o Moravě, 2003).

O. B. Babler se ve své drobné knížečce 
Krajina mého srdce (1970) vrací do svých 
krajů – rodného i toho moravského, kraje 
pod Svatým Kopečkem, připomínajícím 
Jiřího Wolkera: „… ale tato krajina má 
nejen třetí dimenzi onoho žlutavého kos-
tela na hoře zelené, onoho Svatého Kopeč-
ka, k němuž míří procesí dychtivé božího 
slova…“

Třetím literátem byl kněz, spisovatel, 
redaktor a  literární kritik Bedřich Ko-
nařík, který zemřel před sedmdesáti lety 
(22. 2. 1944) v Praze. Od roku 1898 začal 
publikovat v  orgánu Katolické moderny 
Nový život (vydávaném P. Karlem Do-
stálem -Lutinovem) pod pseudonymem 
Bečvan. Dostál si po svém zvolení pros-
tějovským farářem vybral Konaříka jako 
svého kaplana. V  prostějovské farnosti 
Povýšení sv. Kříže působil v letech 1905–
1910. Společně s  Dostálem se podílel 
nejen na správě farnosti a na organizování 
pomoci při adaptacích kostela Povýšení sv. 
Kříže, ale také na řadě literárních aktivit. 
Dostál mu předal řízení katolického žen-
ského časopisu Eva. Konařík je autorem 
povídek, básní a dramat uveřejňovaných 
především časopisecky. Knižně vyšly: 
Dalila (román) a Z pohádky do pohádky 
(povídky). Z  Prostějova odešel Konařík 
do Kunčic pod Ondřejníkem, kde se stal 
ředitelem první léčebny pro alkoholiky 
v  tehdejším Rakousko-Uhersku. Potom 
ještě působil v duchovní správě, ale po 1. 
světové válce z církve vystoupil a oženil se. 
Vyvolalo to sice rozchod s Dostálem, Ko-
nařík však jako jediný ze členů Katolické 
moderny nepřerušil kontakty s katolicky 
orientovanou literaturou. Stal se členem 
Družiny literární a  umělecké. Příspíval 
do jejich orgánu – Archy (např. studiemi 
o  díle P. Karla Dostála-Lutinova a  Jano 
Kőhlera). Hana Bartková
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V  pátek 3. ledna pøivítal primátor mìsta Prostìjova Miroslav Pišśák spoleènì s  ná-
mìstkyní Ivanou Hemerkovou prvního prostìjovského obèánka narozeného v  Prostì-
jovì. Je jím Deniska Øezníèková (na snímku s  primátorem, námìstkyní a maminkou). 
Šśastnou maminkou je paní Anna Halousková. 
První miminko obdrželo finanèní dar ve výši 2 tisíce korun, maminka pak kytici.
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Informace

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo pozměňující návrh, a to doplnění 
investičních výdajů v kapitole 60 – rozvoj a investice o položku č. 90. Revitalizace 
nám. TGM – kuželna v částce Kč 3 500 000,-

1. Celkový objem příjmů ve výši    Kč 692 412 660,-
2. Celkový objem výdajů ve výši    Kč 780 262 280,-
3. Celkový objem � nancujících operací ve výši   Kč    87 849 620,-

vzalo na vědomí

A. Rozpis investičních výdajů v celkovém objemu jmenovitě takto: 192 580 000,-

1. Nákup uměleckých děl 400 000,-
Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora 400 000,-

2. Peněžitý vklad do společnosti DSP, s.r.o. (dohoda o VPP do roku 2014) 26 300 000,-
3. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu 
roku 2014 15 000 000,-
Celkem kapitola 70 – Finanční 41 300 000,-

1. Národní dům - stavební úpravy, fasáda, výplně otvorů 600 000,-
2. Nová radnice - rekonstrukce fasády, okna, střecha 12 000 000,-
3. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant -  úsek Anenská 10 000 000,-
4. Autobusové čekárny 500 000,-
5. Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení) 1 500 000,-
6. Úprava nádvoří a zbývajících interiérů prostějovského zámku (PD) 500 000,-
7. Křižovatka na Poděbradově nám. (PD) 1 000 000,-
8. Smetanovy sady - oplocení, zeleň a studna 3 500 000,-
9. EÚO ZŠ Dr. Horáka (dotace max. 15 000,00 tis. Kč) 14 000 000,-
10. EÚO MŠ Šárka - vyhodnocení úspor 50 000,-
11. EÚO MŠ Husovo nám. - vyhodnocení úspor 50 000,-
12.  Rekonstr. učeben na ZŠ pro výuku přírodověd. př. 

(dotace max. 13 789,00 tis. Kč) 50 000,-
13.  Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření 

(PD - dokončení) 300 000,-
14. Revitalizace školních zahrad  I. a  II. et. (vč. PD) 2 000 000,-
15.  křižovatka Dolní - Okružní, odbočovací pruh Dolní - Šárka příspěvek – 

spoluúčast 200 000,-
16. Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice) 4 800 000,-
17. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. 1 000 000,-
18. Veřejné WC Smetanovy sady 1 000 000,-
19. CS Vrahovická II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) 1 500 000,-
20. Rozšíření botanické zahrady - dokončení (dotace max. 1 900,00 tis. Kč) 1 450 000,-
21. ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) 1 000 000,-
22. Komunikace E. Valenty - živičný kryt, vpusti, obruby – dokončení 400 000,-
23. CS Prostějov - Žešov (II . a III. etapa) (dotace max. 800,00 tis. Kč) 1 500 000,-
24. CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (dokončení PD) 80 000,-
25. Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice) 2 500 000,-
26. Městský hřbitov - urnové hroby (PD) 100 000,-
27. Oplocení fotbalových hřišť u Sportcentra - ul. Olympijská (dokončení) 1 400 000,-
28. Komunikační propojení Husserlovo nám. - Újezd (dokončení PD) 100 000,-
29. Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova 1 500 000,-
30. Komunikační propojení Mlýnská 34 (PD) 100 000,-
31. Chodníky - Krasická ulice (podmíněno výkupem pozemku) 200 000,-
32. Revitalizace sídliště Šárka - východní část 2 000 000,-
33. Vybudování chodníků v lokalitě Čechovice - Domamyslice dle PD 700 000,-
34. ZUŠ V. Ambrose - rekonstrukce oken dvorní část 1 000 000,-
35. Městské hradby 2 500 000,-
36. CS Šmeralova - Anenská 1 500 000,-
37. Zálivy u ZŠ J. Železného 300 000,-
38. Zámek - fasáda nádvoří 4 000 000,-
39. ZŠ Majakovského - plocha pro výstup a nástup žáků 450 000,-
40. ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova (vyhodnocení) 50 000,-
41.  Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon 

(dotace max. 2 900,00 tis. Kč) 2 000 000,-
45. Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) 1 000 000,-
46. Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7,8,9,10,11 4 000 000,-
47. VO v ulici Knihařská 500 000,-
48. CS Okružní 2 000 000,-
49. Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla (dotace max. 1 500,00 tis. Kč) 2 500 000,-
50.  Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, 

(spolu s KÚOlK a SŽDC) 4 000 000,-
51. EÚO MŠ Železného 9 900 000,-
52. EÚO MŠ Libušinka 2 950 000,-
53. EÚO MŠ Květná 2 000 000,-

54. Rekonstrukce kanalizace a komunikace G. Preissové 1 500 000,-
55. Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká 1 500 000,-
56. Hřiště Anenská 4 900 000,-
57. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul. 4 900 000,-
58. Chodníky na sídlišti Hloučela 500 000,-
59.  Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně 

(s příspěvkem spoluinvestorů) 1 500 000,-
60. CS Martinákova - Pod Kosířem (vč. PD) 2 400 000,-
61. VO u chodníku podél Romže směrem k ul. Kpt. Nálepky 400 000,-
62. Výstavba oplocení dětského hřiště v Žešově 200 000,-
63. Parkoviště za obchodním domem “KUBUS” 1 000 000,-
64. Rekonstrukce povrchu jižní části komunikace v ul. Vencovského 300 000,-
65. Zrzavého 3975, okna, zateplení a střecha 2 500 000,-
66. Oprava komunikací ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15 1 200 000,-
67. Urnové hroby, kolumbárium na hřbitově ve Vrahovicích 500 000,-
68. Rekonstrukce arkád Městského hřbitova 500 000,-
69. Sídliště svornosti - regenerace (PD) 250 000,-
70. CS Anglická - Holandská 500 000,-
71. CS Říční (PD) 100 000,-
72. CS Dolní - Kralická ul. II. a III. etapa 700 000,-
73. CS Hloučela - vyhodnocení přínosů akce 50 000,-
74. Zóna G - doplnění komunikací, úprava ostrůvku (SSOK) 400 000,-
75.  Nám. Spojenců - komunikace, chodníky, VO, 

úprava hrací plochy (PD) 400 000,-
76. MŠ Smetanova EÚO (PD) 200 000,-
77. Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD) 50 000,-
78. Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 300 000,-
79. Přikrylovo nám. - okružní křižovatka (PD) 200 000,-
80. Parkovací stání Okružní ulice (PD) 50 000,-
81. ZŠ Palackého ul. -  rekonstrukce soc. zařízení 1 350 000,-
82. Kaplička sv. Anny v Čechovicích 200 000,-
83. Rekonstrukce východní strany ulice Kostelecká (vč. PD) 1 000 000,-
84. Stavební úpravy Azylového centra Určická ul. 500 000,-
85. Revitalizace zeleně - Husovo náměstí (vč. PD) 750 000,-
86. ZŠ Kollárova - TUV pro hyg. zař. 1 000 000,-
87. ZŠ Melantrichova TUV soc. zařízení 950 000,-
88. ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek 400 000,-
89.  Komunikace ul. Tylova (regenerace sídliště) 6 000 000,-
90. Revitalizace nám. TGM – kuželna 3 500 000,-
Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice 150 880 000,-

B.    Rozpis účtu � nancujících operací v úhrnné sumě 
jmenovitě takto:

87 849 620

1. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce 90 644 990,-
2. Dotace do Fondu reinvestic nájemného -2 187 160,-
3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města 2 489 750,-
4. Užití přídělu do Sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71   -2 489 750,-
5. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2012): 260 000,-
6. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): -868 210,-

C. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 tak, jak je uveden v příloze 
č. 10 důvodové zprávy (k nahlédnutí na Odboru kancelář primátora)

D. Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím
v úhrnné sumě     
       jmenovitě takto:                                                                        

           
65 116 365,-

1.  MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO 1 161 000,-
2.  MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO 1 841 900,-
3.  MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO 2 687 000,-
4.  MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO 2 269 000,-
5.  MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO 1 038 300,-
6.  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 4 376 884,-
7.  ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 3 653 700,-
8.  ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 5 975 000,-
9.  ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4 015 000,-
10.  ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 1 876 000,-
11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 4 919 000,-
12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 5 762 000,-
13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 3 395 011,-
14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 6 167 000,-
15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1 394 930,-
16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 5 051 000,-
17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 7 479 000,-
18. Jesle, Sídliště Svobody, Prostějov 2 054 640,-

Rozpoèet statutárního mìsta Prostìjov na rok 2014
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Ekonomické a  hmotné úda-
je příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem 
Prostějovem pro rok 2014 tak, 
jak jsou uvedeny v příloze č. 11. 
(k nahlédnutí na Odboru kan-
celář primátora)

stanovilo
Výši osobních výdajů na čin-

nost MMPv a  zvláštních orgánů 
statutárního města Prostějova 
v  celkovém objemu 165 229 200 
Kč

Výši věcných výdajů na činnost 
MMPv a zvláštních orgánů statu-
tárního města Prostějova v celko-
vém objemu 55 823 940 Kč

svěřilo
A. V  souladu s  ust. § 102 

odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích(obecní 
zřízení), ve znění pozdějších

předpisů a § 16 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, Radě 
města Prostějova oprávnění 
provádět rozpočtová opatření, 
pokud jde o  použití nových, 
rozpočtem nepředvídaných 
příjmů k  úhradě nových, roz-
počtem nezajištěných výdajů, 
jedná-li se v  jednotlivém pří-
padě o změny rozpočtu do výše 
2 000 000 Kč včetně, vyjma na-
bytí nemovitých věcí do majet-
ku města, akcií a  majetkových 
podílů

B. V souladu s ust. § 102 odst. 
2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších

předpisů a § 16 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, Radě měs-
ta Prostějova oprávnění prová-
dět rozpočtová opatření, pokud 

jde o  přesun rozpočtových 
prostředků, mimo užití rezervy 
Rady města Prostějova pro roz-
počtová opatření a rezervy pro

havarijní a  krizové situace, 
při němž se jednotlivé příjmy 
nebo výdaje navzájem ovliv-
ňují, aniž by se změnil jejich 
celkový objem nebo schválený 
rozdíl celkových příjmů a  vý-
dajů, jedná-li se v  jednotlivém 
případě o změny rozpočtu do 
výše 5 000 000 Kč včetně, (tzn. 
přesuny mezi jednotlivými po-
ložkami v  rámci schválených 
celkových objemů příjmů a vý-
dajů rozpočtu města Prostějo-
va), jde - li o:

investiční výdaje, které ne-
mají charakter nabytí nebo 
převodu nemovitého majetku 
města, akcií a  majetkových 
podílů, snížení � nančního ob-
jemu jedné stávající investiční 
akce nebo její úplné vypuštění 
z  rozpočtu a  navýšení � nanč-
ního objemu jiné investiční 
akce nebo zařazení nové in-
vestiční akce do rozpočtu, vy-
jma � nančních prostředků již 
schválených Zastupitelstvem 
města Prostějova na investiční 
akce spojené s nemovitým ma-
jetkem města Prostějova, nebo 
nabytí nemovitých věcí do ma-
jetku města, které dosud neby-
lo schváleno Zastupitelstvem 
města Prostějova

C. Radě města Prostějova 
oprávnění užít prostředky re-
zervy Rady města Prostějova 
pro rozpočtová opatření

takto:
k pokrytí požadavků na na-

výšení neinvestičních výdajů 
jednotlivých kapitol rozpočtu 
k  zajištění nezbytných potřeb 
kapitoly v průběhu rozpočtové-
ho roku 2014 (do 5 000 000 Kč 
včetně),

poskytnutí veřejné � nanční 
podpory v  souladu s  ustano-

vením § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zásada-
mi poskytování veřejné � nanč-
ní podpory, které schválilo Za-
stupitelstvo města Prostějova,

k  zařazení nových investič-
ních akcí včetně pořízení dlou-
hodobého hmotného majetku 
a  dlouhodobého nehmotného 
majetku do výše 5 000 000 Kč 
včetně v  jednotlivém přípa-
dě, vyjma nabytí nemovitého 
majetku, akcií a  majetkových 
podílů

D. Radě města Prostějova 
oprávnění užít prostředky 
rezervy pro škodní, havarijní 
a krizové události k pokrytí

neinvestičních i  investičních 
výdajů souvisejících s  likvidací 
škodních a havarijních událos-
tí vzniklých na majetku města 
a  vzniklých krizových situací, 
vyjma nabytí nemovitého ma-
jetku (do 5 000 000 Kč včetně)

E. V souladu s ust. § 16 odst. 
3 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů, 
vedoucímu Finančního odbo-
ru MMPv oprávnění provádět 
rozpočtová opatření, pokud jde 
o  použití nových, rozpočtem 
nepředvídaných příjmů k úhra-
dě nových, rozpočtem neza-
jištěných výdajů, čímž se zvýší 
celkový objem rozpočtu, jedná-
-li se o úpravu transferu ze stát-
ního rozpočtu ČR v rámci tzv. 
souhrnného dotačního vztahu 
nebo o  jiné účelové transfery 
ze státního rozpočtu, státních 
fondů, zvláštních fondů ústřed-
ní úrovně, Národního fondu, 
Fondů EU a  jiných veřejných 
rozpočtů, s  následným schvá-
lením ZMP při pololetních 
rozborech hospodaření statu-

tárního města Prostějova a  při 
projednání závěrečného účtu 
statutárního města Prostějova 
po skončení kalendářního roku

F. Primátorovi a  náměst-
kům primátora oprávnění 
k  předběžnému souhlasu 
s  rozpočtovým opatřením, 
kdy

uskutečnění výdaje je nutné 
z  hlediska zabezpečení chodu 
úřadu nebo k  zabránění škod 
s tím, že na nejbližším zasedá-
ní bude rozpočtové opatření 
schváleno ZMP nebo RMP dle 
výše uvedených kompetencí 
RMP v konkrétních částkách

pověřilo
vedoucí odborů, vykoná-

vající funkci zřizovatele vůči 
příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem, projednávat 
a schvalovat:

- řádně odůvodněné změny 
ukazatele - spotřeba energie ve 
� nančních plánech příspěvko-
vých organizací předložených 
v  průběhu roku 2014 a  vést 
o  těchto změnách úplnou evi-
denci v rámci každé příspěvko-
vé organizace s údaji, kdy byla 
změna provedena (datum), 
o jakou � nanční částku se jed-
nalo (Kč), odůvodnění prove-
dení změny (text) a  kdy byla 
změna projednána a schválena 
vedoucím odboru vykonávají-
cím funkci zřizovatele (datum)

- odpisové plány příspěvko-
vým organizacím, zřízeným 
statutárním městem Prostějo-
vem

uložilo
A. vedoucímu Finančního 

odboru MMPv zaslat rozpis 
rozpočtu správcům kapitol 
v  členění dle podrobné roz-
počtové skladby s výší ukazate-
lů rozpočtu statutárního města 
Prostějova pro rok 2014, který-

mi jsou povinni se řídit

B. správcům kapitol zaslat pí-
semnou formou řízeným orga-
nizacím – právnickým osobám, 
jejichž zřizovatelem nebo za-
kladatelem je statutární město 
Prostějov a  dalším subjektům 
- příjemcům dotací a příspěvků 
z  rozpočtu města, rozpis roz-
počtu v  členění dle podrobné 
rozpočtové skladby s výší uka-
zatelů rozpočtu statutárního 
města Prostějova pro rok 2014, 
kterými jsou povinny se řídit

C. Radě města Prostějova 
a  správcům kapitol krýt pří-
padné nově zjištěné výdaje 
rozpočtu statutárního města 
Prostějova pro rok 2014, které 
vyvstanou v průběhu rozpočto-
vého období roku 2014:

- navýšením příjmové strán-
ky rozpočtu o nově zjištěné pří-
jmy běžného období

- bez navýšení příjmové 
stránky o  nově zjištěné příjmy 
běžného roku přesunem urči-
tého objemu � nančních pro-
středků ve výdajové části roz-
počtu mezi položkami v rámci 
jedné kapitoly nebo v  rámci 
jednotlivých kapitol tak, aby 
nedošlo ke zvýšení celkových 
výdajů,

- bez navýšení příjmové 
stránky o  nově zjištěné příjmy 
běžného roku využitím rezerv 
v  rozpočtu statutárního města 
Prostějova pro rok 2014 (re-
zerva pro rozpočtová opatření 
prováděná Radou města Pro-
stějova a  rezerva pro škodní 
a  havarijní události) tak, aby 
nedošlo ke zvýšení celkových 
výdajů.

Tímto opatřením je sledo-
vána nutnost zamezit dalšímu 
zvyšování rozpočtového de� -
citu běžného období roku 2014 
zapojováním rezervních zdrojů 
města.

Rozpoèet statutárního mìsta Prostìjov na rok 2014

INZERCE
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V pátek 10. ledna 2014 pro-
běhl v  obřadní síni prostějov-
ské radnice slavnostní cere-
moniál – oceňování nejlepších 
policistů a pracovníků Policie 
České republiky územního 
odboru Prostějov za rok 2013. 
Krajský ředitel plukovník Ja-
roslav Sříčil a vedoucího ÚO 
plukovník Pavel Novák udělili 
Služební medaili PČR „Za 
věrnost III.stupně“: 

nadporučíku Marku Antelo-
vi, zástupci vedoucího obvod-
ního oddělení Němčice nad 
Hanou 

praporčíku Radimu Ježkovi
praporčíku Jiřímu Štvrtecké-

mu, inspektorovi z  obvodního 
oddělení Prostějov 2

Policejní prezident udělil 
čestné medaile

kapitánu Leoši Klučkovi, vrch-
nímu komisaři územního odbo-
ru

nadporučíku Leo Haluzovi, zá-
stupci vedoucího oddělení obec-
né kriminality SKPV

Na návrh vedoucího územní-
ho odboru Prostějov udělil poli-
cejní prezident Plaketu Policie 
České republiky městu Němčice 

nad Hanou za aktivní a příklad-
nou spolupráci  s Policií ČR a vý-
razný podíl na preventivních ak-
tivitách směřujících k posilování 
bezpečnosti, veřejného pořádku 
a BESIP. 

Medaili ředitele Krajského 
ředitelství policie Olomoucké-
ho kraje obdrželi:

poručík Tomáš Pudil – komi-
sař oddělení hospodářské krimi-
nality služby kriminální policie a 
vyšetřování Územního odboru 
Prostějov,

nadpraporčík Pavel Hlaváč 
– vrchní inspektor oddělení 
kriminalistické techniky služby 
kriminální policie a vyšetřo-
vání Územního odboru Pros-
tějov,

major Albín Mati – z velitelství 
vojenské policie Olomouc, Ar-
mády České republiky

  
Nejlepšími policisty roku 

2013 v rámci obvodního oddě-
lení Prostějov 1 se stali:

prap. Aleš Chytil, DiS.
prap. Mojmír Maleček 

Nejlepším policistou obvod-
ního oddělení Prostějov 2 za rok 
2013 se stal:

nprap. František Nesvadbík 

Nejlepším policistou obvod-
ního oddělení Konice za rok 
2013 se stal:

prap. Mgr. Roman Ševčík 

Nejlepším policistou obvod-
ního oddělení Němčice nad Ha-
nou za rok 2013 se stal:

nprap. Ing. Radomír Bábek 

Nejlepším policistou obvod-
ního oddělení Plumlov za rok 
2013 se stal:

nprap. Zdeněk Neubauer 

Nejlepším policistou odděle-
ní obecné kriminality SKPV za 
rok 2013 se stal:

por. Mgr. Richard Růžička

Nejlepším policistou oddě-
lení hospodářské kriminality 
SKPV za rok 2013:

por. Mgr. Martin Skokánek 

Nejlepším policistou oddě-
lení kriminalistické techniky 
SKPV za rok 2013:

nprap. Bc. Petr Weisgärber 

Nejlepším policistou doprav-
ního inspektorátu za rok 2013 
se stala:

prap. Hana Jánová
  
Nejlepším velitelem územ-

ního odboru Prostějov za rok 
2013 se stal:

npor. Mgr. Vítězslav MATYÁŠ

Nejlepší občanskou pracov-
nicí územního odboru Prostě-
jov za rok 2013 se stala:

paní Dana HRAZDIROVÁ

Vedoucí územního odboru 
v  závěru vyslovil poděkování 
vybraným zástupcům z řad inte-
grovaného záchranného systému 
i Policie ČR, kteří se významným 
způsobem podílejí na partnerství 
s územním odborem Prostějov.

Pamětní odznak Územního 
odboru Prostějov věnoval vedou-
cí územního odboru Prostějov 
plk. Ing. Jozefu Novákovi z HZS, 
řediteli MP Prostějov Janu Nagy-
mu, paní Aleně Nezhybové a mjr. 
Mgr. Pavlu Šubčíhovi z PČR.

Ocenìní nejlepších policistù

Mjr. Mgr. Pavel Šubèík a Bc. Alena Nezhybová pøi pøebírání pamìtního odznaku ÚO Prostìjov.

Ceny Mìsta Prostìjova za rok 2013 – nominujte osobnosti!

Město Prostějov udělí také 
v letošním roce významným 
osobnostem Ceny města. 
Do 28. února 2014 mohou 
občané, organizace nebo ob-
čanská sdružení nominovat 

jakoukoli významnou osob-
nost, jejíž práce znamená 
přínos pro město Prostějov. 

„Osobnosti, které výrazně 
napomohly ke zvýšení presti-
že města v jakékoli oblasti 
své činnosti, si zaslouží naše 
uznání. Oceňované obory 
činnosti nijak nevymezujeme, 
abychom tím nezúžili výběr 
nominovaných. V uplynulých 
letech byla Cena města uděle-
na mnoha osobnostem, jejichž 
práce je rozmanitá. Od šíření 
demokracie, přes celoživotní 
práci v divadelnictví až třeba 
po činnost literární či hudeb-
ní,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Ivana Hemerková. 

K nominaci je třeba uvést 
jméno a příjmení osoby navr-
žené na ocenění, dále za jakou 

činnost by měl navržený kandi-
dát cenu získat a podpis a kon-
takt na navrhovatele. Nominace 
doručí navrhovatelé v písemné 
formě na podatelnu Magistrátu 
města do 28. února 2014. 

Prostějov udělí Ceny města 
již podeváté. Kompletní se-
znam laureátů včetně Pravidel 
pro udílení naleznou zájemci 
na webových stránkách www.
prostejov.eu (http://www.
mestopv.cz/cz/turista/o_mes-
te/slavne-osobnosti/ceny-
-mesta-prostejova.html). Ak-
tuálně již eviduje město na pět 
desítek držitelů, z toho jsou 
dvě uskupení –Létající rabín 
a pěvecký sbor Orlice. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 
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Výstava odstartovala 
oslavy 100. výroèí 

prostìjovské radnice

V pátek 10. ledna 2014 odstarto-
valy otevřením výstavy 100 let rad-
nice v rámci tradičního městského 
plesu v Národním domě oslavy 
stého výročí postavení jedné z nej-
význačnějších budov v Prostějově.

„Výstava nabízí celou řadu his-
torických a současných fotografií, 
uměleckých děl a dalších připomí-
nek sta let prostějovské radnice,“ 
uvedla Ivana Hemerková, náměst-
kyně primátora. Jedním z vrcholů 
letošních oslav bude uvedení opery 
Prodaná nevěsta v Městském di-
vadle v Prostějově dne 5. června. 
„Stejné představení proběhlo v 
rámci otevření radnice i před sto 
lety,“ vysvětlila symboliku předsta-
vení náměstkyně Hemerková s tím, 
že na tento rok se připravuje celá 
řada dalších akcí. „Program bude 
opravdu pestrý, z různých oblastí, ať 
již kulturní, společenské nebo spor-
tovní, pro všechny věkové kategorie. 
V těchto dnech dolaďujeme časový 
harmonogram akcí, které chceme 
soustředit do jarních a letních měsí-
ců. Prostějované se mají na co těšit,“ 
přislíbila Ivana Hemerková.

 Mgr. Jana Gáborová,  mluvčí 
 Magistrátu  města Prostějova 

Regenerace parku u kostela 
sv. Petra a Pavla bude zahájena na jaøe 

Rada města schválila ví-
těze zadávacího řízení na 
dodavatele veřejné zakázky 
„Regenerace parku u kostela 
sv. Petra a Pavla v Prostějo-
vě.“ V souladu s výrokem 
výběrové komise schválila 
jako nejvhodnější nabídku 
společnosti Green Project 
Průhonice a uložila vedou-
címu Odboru rozvoje a in-
vestic magistrátu zajistit ve 

lhůtách stanovených záko-
nem uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem.

Vítězná nabídka vyhověla 
všem podmínkám zadávacího 
řízení a byla podle hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako eko-
nomicky nejvýhodnější. „Re-
generace parku je začleněna do 
návrhu rozpočtu města Prostě-

jova na rok 2014. Na tuto akci, 
konkrétně na obnovu veřejné 
zeleně, získalo město dotaci z 
Operačního programu Život-
ní prostředí ve výši 950 tisíc 
korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. Zatím-
co předpokládaná hodnota 
zakázky činila 7,63 milionů 
korun bez DPH, vítězná � rma 

předložila nabídku 4,74 mi-
lionů korun s tím, že na dílo 
poskytne zadávacím řízením 
stanovenou nejvyšší požado-
vanou záruku, tedy 120 měsí-
ců. Stavební práce budou za-
hájeny na jaře letošního roku.    

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

Pozemek MODØAN opìt patøí mìstu
V závěru loňského roku došlo 

k  významné transakci, při níž 
město Prostějov opět získalo do 
svého vlastnictví pozemek, kte-
rý dříve odprodalo společnosti 
Modřany Power. 

„Musím říci, že taková trans-
akce se na prostějovském magis-
trátu uskutečnila úplně poprvé 
a není to žádná maličkost. Po 
dlouhých složitých jednáních 
jsme dospěli k trojstranné doho-
dě mezi městem, společností a 
bankou, u které Modřany Power 
zastavili pozemek jako zástavu 
úvěru. Mým úkolem bylo mini-
malizovat rizika zpětného pře-
vodu pozemků z � rmy na město 
Prostějov. Proto vznikla svěřen-
ská smlouva o přijetí peněz a 
listin do úschovy,“ přiblížil první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

Nejdůležitější osobou je dané 
smlouvě byl notář, který posky-
toval záruku, že vše proběhne dle 
podepsané smlouvy. 

„Nejdříve jsme s � rmou Mod-
řany u notáře podepsali jednak 

samotnou svěřenskou smlouvu, 
následně � rma předala notáři 
souhlasné prohlášení o odstoupe-
ní od kupních smluv, banka pak 
prohlášení o vzdání se zástavního 
práva. Město Prostějov se zavá-
zalo, že do pěti dnů od podpisu 
smlouvy převede na účet notáře 
dohodnutou � nanční částku. 
Musím říci, že jsme vše uskuteč-
nili v průběhu dvou dnů,“ dodává 
Pospíšil.

U notáře pak bylo nutno složit 
� nanční hotovost. 

„Jednalo se o součást dohody, 
jejíž podmínky schválilo zastupi-
telstvo města. Naším cílem byla 
minimalizace jakýchkoliv mož-
ných rizik, proto jsme vybrali 
notáře a následnou svěřenskou 
smlouvu a notářskou úschovu. 
Podle těchto schválených pod-
mínek byla do notářské úschovy 
převedena částka 27.311.950 Kč. 
Notář ihned po podpisu jednal 
podle smlouvy. Na katastrální 
úřad dodal prohlášení banky o 
vzdání se zástavního práva. Mohu 

s uspokojením konstatovat, že 
to již bylo z katastru vymazáno. 
Ihned poté notář na katastrální 
úřad předal souhlasné prohlá-
šení � rmy Modřany Power, aby 
město Prostějov mohlo být opět 
v katastru zapsáno jako vlastník, 
což se také během několika ná-
sledujících dnů stalo,“ pokračuje 
náměstek Jiří Pospíšil. A o jak vel-

ký pozemek přesně jde a k čemu 
městu bude?

„Celková výměra je 72.871 m2. 
Určitě jej budeme nabízet novým 
investorům, kteří by vytvořili 
nová pracovní místa. Mimocho-
dem, pozemků se nám nedostá-
vá. Potřebovali bychom vykoupit 
několik dalších parcel, abychom 
získali větší plochu, tedy abychom 

pozemky zcelili. Bylo by také nut-
né provést přeložku vysokého 
napětí na ulici Kralické, ale to je 
obrovská investiční akce, vyčísle-
na na 132 milionů korun. Vzniká 
i nový územní plán, v  němž se 
počítá s  novými plochami pro 
průmyslovou zónu, což je pro 
Prostějov určitě dobrá zpráva,“ 
uzavřel Pospíšil. -jg, mik-

Setkání s obèany mìsta Prostìjova probìhne 
v  následujících termínech a místech vždy od 17:00 hodin:

Žešov   6. 2. 2014 místní hasičská zbrojnice
Vrahovice – Čechůvky 13. 2. 2014 tělocvična 
  ZŠ Majakovského
Čechovice – Domamyslice -Krasice
 27. 2. 2014 budova školy

Sídl. E. Beneše   6. 3. 2014 ZŠ E. Valenty
Sídliště Svobody 13. 3. 2014 Restaurace Haná
lokalita Tylova 20. 3. 2014 RG a ZŠ Prostějov
Sídl. Hloučela 27. 3. 2014 ZŠ Melantrichova
 -red-
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Poradna pøi finanèní tísni Prostìjov

Magistrát města Prostějova 
zavedl v roce 2013 novou bez-
platnou sociální službu, a to 
bezplatné poradenství obča-
nům, kteří jsou ve svízelné si-
tuaci, nemohou platit své dlu-

hy a hrozí jim exekuce. Tato 
služba byla zřízena na Odboru 
sociálních věcí od 27. března 
2013 a probíhala jedenkrát 
měsíčně (v  loňském roce byla 
tedy otevřena 10x).

Ve sledovaném období na-
vštívilo poradnu celkem 51 kli-
entů, kdy někteří tuto poradnu 
využili i vícekrát.

Řešeny byly otázky oddluže-
ní – osobní bankrot, insolvenč-
ní návrhy, exekuce, platební 
rozkazy, rozhodčí doložky, ne-
dobrovolné dražby, podílové 
vlastnictví nemovitostí – prá-
va a povinnosti s  tím spojené, 
dělení dluhů a majetku před 
rozvodem, práva a povinno-
sti exekutora, dluhy manžela 

a jeho možné oddlužení, a od-
stoupení od smlouvy, noveli-
zace insolvenčního zákona od 
1. 1. 2014 – změny pro podnika-
tele, vyjádření k žalobě, výpočet 
úroků ke stávajícím dluhům. 

„Jedná se o neziskovou, ne-
státní a nekomerční obecně 
prospěšnou společnost Poradna 
při � nanční tísni, o.p.s., která 
poskytuje bezplatné poraden-
ství spotřebitelům, a to zejmé-
na v situaci, kdy v důsledku 
změny své životní situace ne-
mohou řádně platit své dluhy. 
Také poradí lidem, jak se lze 
zadlužit zodpovědně, a tím 
předejít problémům s řádným 
a včasným splácením dluhů. Její 
činnost pokračuje i v  letošním 

roce. Je však vhodnější dopředu 
se objednat na telefonním čísle 
595 532 740,“ říká náměstkyně 
Alena Rašková. -osv-

Otevírací hodiny Poradny 
při fi nanční tísni o.p.s. :

   12. 2. 2014        13:30 - 16:00
   12. 3. 2014        13:30 - 16:00
      9. 4. 2014         13:30 - 16:00
      7. 5. 2014         13:30 - 16:00
      4. 6. 2014         13:30 - 16:00
      2. 7. 2014         13:30 - 16:00
   30. 7. 2014         13:30 - 16:00
   27. 8. 2014         13:30 - 16:00
   24. 9. 2014         13:30 - 16:00
22. 10. 2014       13:30 - 16:00
19. 11. 2014       13:30 - 16:00
17. 12. 2014       13:30 - 16:00

V rámci připomínky výro-
čí úmrtí významného pros-
tějovského rodáka, básníka 
Jiřího Wolkera (1900 - 1924) 
proběhly pietní akce na Měst-
ském hřbitově v  Prostějově a 
u sochy Jiřího Wolkera; dal-
ší v  pořadí je pak slavnostní 
večer v prostějovském Měst-
ském divadle.

Pod záštitou primátora 
města Miroslava Pišťáka pro-
běhne v sále divadla ve čtvr-
tek 30. ledna od 19.00 hodin 
slavnostní vzpomínkový večer, 
který společně pořádají GJW 
a divadlo POINT. Nejprve 
proběhne derniéra hry Nahý 
Wolker v podání herců Divadla 
Point v Prostějově. Jedná se o 
netradiční pohled na básníko-
vu osobnost, děj je sestaven z 
jeho básní, dopisů a deníko-

vých poznámek. S touto hrou 
reprezentovalo Divadlo Point 
mimo jiné naše město v rámci 
doprovodných akcí na loňské 
listopadové soutěži Wolkrova 
Polianka ve slovenských Vyso-
kých Tatrách.  Následovat bude 
slavnostní premiéra komorní 
opery Pramen Zuzany Michle-
rové, absolventky Gymnázia 
Jiřího Wolkra, v podání studen-
tů Pražské konzervatoře a za 
doprovodu Talichovy komorní 
� lharmonie. Základem opery 
se stalo drama Jiřího Wolkera 
Hrob, z něhož vychází rovněž 
libreto opery, které je oboha-
ceno o dva biblické texty, a to o 
úryvek z knihy proroka Izaiáše 
a z Janova evangelia. Nejvýraz-
nější myšlenku opery Pramen 
představuje obětování osobní-
ho štěstí ve prospěch ostatních, 

v čemž nelze nespatřit paralelu 
s křesťanskou myšlenkou vy-
koupení lidstva. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Informace

Remostav
Rada města na své schůzi 

konané 7. ledna 2014 nedo-
poručila Zastupitelstvu měs-
ta Prostějova schválit změnu 
podmínek prodeje pozemků 
společnosti Remostav spočí-
vající v prodloužení lhůty pro 
výstavbu a ve změně objektu 
na pozemcích v katastrálním 
území Krasice u nemocnice.

Společnost odkoupila po-
zemky od města na základě 
kupní smlouvy ze dne 10. 
10. 2007 s tím, že se zaváza-
la realizovat do 5 let ode dne 
podpisu, tj. nejpozději do 
10. 10. 2012, výstavbu multi-
funkčního lázeňského areálu 
s hotelem a kongresovým cen-
trem. Převod byl realizovaný 
za kupní cenu ve výši 350 Kč/
m2 pozemku, tj. v celkové výši 
3.801.700 Kč. S ohledem na to, 
že v předmětné lhůtě nebyla 
výstavba realizována, vyzva-
lo město Prostějov dopisem 
ze dne 18. 2.2013 kupujícího 
k zaplacení smluvní poku-
ty vyplývající z nedodržení 
podmínek smlouvy. Po řadě 
následujících komplikova-
ných jednání kupující přišel 
s návrhem na změnu využití 
pozemku s tím, že vzhledem 
ke změně ekonomické situa-
ce není možné z � nančních 
důvodů realizovat záměr 
uvedený v kupní smlouvě, 
kdy zejména následný provoz 
takového zařízení by byl v 
dnešních podmínkách ztrá-
tový. Pozemek hodlal využít k 
výstavbě domova pro seniory. 

Vedení města eviduje další 
zájemce, kteří chtějí v Pros-
tějově postavit zařízení s ob-
dobným účelem. „Vzhledem 
k tomu, že vzrůstá počet seni-
orů, je ve veřejném zájmu vy-
tvářet podmínky pro tento typ 
pobytových zařízení. Město 
vyslovuje jednoznačnou pod-
poru výstavbě takového byto-
vého komplexu v Prostějově, 
navíc ve velmi vhodné lokali-
tě. A právě proto, že eviduje-
me další zájemce, chceme, aby 
se předmětné pozemky vrátily 
do vlastnictví města. Ve vy-
hlášeném otevřeném záměru 
prodeje bude dána možnost 
ucházet se o tyto pozemky 
dalším potenciálním investo-
rům,“ vysvětlil postup města 
Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora s tím, že město 
bude trvat na vrácení pozem-
ků od původního kupujícího 
do svého vlastnictví a pokra-
čovat ve vymáhání dlužné 
smluvní pokuty za nerealizaci 
výstavby dle podmínek stano-
vených uzavřenou smlouvou. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Opìtovný zámìr prodeje 
domu ve Vodní ulici

Rada města rozhodla o 
tom, že na prodej bytového 
domu ve Vodní ulici č. 11 
v Prostějově vyhlásí opě-
tovný záměr s upřesněním 
podmínek pro kupující. 

Tento dům, podobně jako 
na Rozhonově 2, Rozhonově 
12 a Jiráskově nám. 4, je ve 
špatném technickém stavu 
a vzhledem k vysokým ná-
kladům na jeho opravu roz-
hodlo město o jeho prodeji. 
„Po nezájmu nájemců byl 
nabízen opakovaně k pro-

deji třetím osobám, nejprve 
za cenu minimálně dle zna-
leckého posudku, následně 
pak za nabídnutou cenu. Z 
důvodů nulového zájmu byl 
proces prodeje k 30. září 
2013 ukončen,“ popsal Jiří 
Pospíšil, první náměstek 
primátora. Následně v říj-
nu a listopadu se na město 
obrátili tři zájemci s tím, že 
jeden z nich v žádosti uve-
dl záměr vypořádání sou-
časných nájemních vztahů, 
poté odstranění současného 

domu a stavbu nové moder-
ní budovy v souladu s územ-
ním plánem. „Vedení města 
na základě předložených 
nabídek rozhodlo o tom, že 
vyhlásí nový záměr prodeje, 
v němž bude jasně de� no-
vána podmínka předložení 
závazné studie zájemcem, 
jak hodlá s objektem po jeho 
koupi naložit,“ vysvětlil Jiří 
Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

BRIGÁDA
Prosíme o pomoc 

při hledání brigádníků 
na odklizení sněhu
ve vlakové stanici 

Vrahovice.

Zájemci se mohou 
hlásit na tel. 

724 490 484.

Marie Vykoupilová
Delta servis s.r.o.

Jeremenkova 9, Olomouc
tel. 972 742 120

marie.vykoupilova@
deltaservis.cz

Mìsto si pøipomíná 90. výroèí úmrtí 
básníka Jiøího Wolkera

90.výroèí úmrtí Jiøího Wolkera si na mìstském høbitovì pøi-
pomenul primátor mìsta Miroslav Pišśák, námìstkynì Ivana 
Hemerková a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Fran-
tišek Øíha Ilustraèní foto – Nahý Wolker 



Město Prostějov  Radniční listyMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. ledna 2014 Strana 9

Rada města Prostějova se 
na svém jednání dne 7/1/2014 
zabývala návrhem loga města, 
který představila gra� čka Věra 
Marešová.

„Logo města Prostějova tvoří 
zdánlivě jednoduché čtyři linky, 
v nichž je ukryta bohatá symbo-
lika, která vychází ze samotného 
města - centra, z něhož vybíhají 
čtyři hlavní cesty, ale i samotný 
zámek (psaníčkové sgra� to), 
hanácký kroj; heraldický znak 
města byl zdrojem inspirace 
pro výchozí logo. Koncept loga 
je aplikovatelný na celý vizuální 
systém, který je neoddělitelnou 

součástí celé práce. Důležitým 
detailem je i font, který je použit 
- font Ladislav (autorem fontu je 
Tomáš Brousil),“ uvedla autorka 
návrhu Věra Marešová.

Přinášíme Vám několik uká-
zek, jak gra� čka Marešová k ná-
vrhu loga dospěla. S  komplet-
ním návrhem loga včetně všech 
aplikací se můžete seznámit na 
webových stránkách města Pro-
stějova www.prostejov.eu . -jg-

Informace

INZERCE

INZERCE

Rada města Prostějova se 

Logo mìsta Prostìjova

Statutární mìsto Prostìjov jako jedno 
z prvních mìst Olomouckého kraje zavede 

od  1. 2. 2014 aplikaci „Rozklikávací rozpoèet“
Jedná se o efektivní a moderní nástroj 

určený nejen občanům a institucím 
města, ale i všem zastupitelům a orgá-
nům města pro reálné a interaktivní sle-
dování hospodaření města Prostějova. 

Aplikace přinese všem zúčastněným 
složkám přehlednou, srozumitelnou a 
moderní (webovou) formu prezentace re-
levantních, konsolidovaných, historických 
i aktuálních ekonomických dat. Umožní 
sledovat hospodaření města z  různých 
úhlů pohledu rozpočtu a účetnictví. Jed-
noduchou interaktivní formou bude zob-
razovat aktuální stav a vývoj rozpočtu a 
realizace příjmů, výdajů a � nancování. 

V  případě zamýšlené transparentnosti 
ekonomiky města je připravena sada dy-
namických přehledů až do úrovně odvět-
vového členění. K publikaci dat na webu 
města bude docházet vždy až po řádné 
kontrole a potvrzení kompetentními oso-
bami. Prezentace dat prostřednictvím li-
bovolného internetového prohlížeče bude 
pro občany města Prostějova elegantní, 
intuitivní a efektivní. Aplikace umožní ná-
hled i na data z předchozích roků.

Pro přístup k informacím bude mož-
no využívat i moderních inteligentních 
mobilních zařízení (smartphony, table-
ty).  -fo-

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží
 zahajuje od 5. února 2014:

- prodej sadbových brambor - 20 druhů sadby 

 cena od 16,80 Kč / kg

- prodává kvalitní konz. brambory 
 z Vysočiny cena od 12,20 Kč / kg

- jádra vlašských ořechů   199 Kč / kg - med smíšený, mák...

Prodejní doba: Po-Pá 8-16 hod.  So-Ne 9-11 hod.
Informace na tel. 582 331 970 nebo www. licea.cz
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Informace k místnímu poplatku za odpady
V  průběhu měsíce února 

t. r. obdrží všichni občané, 
kteří ještě neuhradili místní 
poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „místní 
poplatek za odpady“) za rok 
2013 platební výměr. Po-
kud si nejste jisti úhradou 
tohoto poplatku, můžete si 
telefonicky, e-mailem nebo 
osobně ověřit tuto skuteč-
nost u referentek oddělení 
poplatků a plateb Finanční-
ho odboru Magistrátu města 
Prostějova

Kateřiny Soldánové, tel. 
582  329 103, e-mail: katerina.
soldanova@prostejov.eu nebo

Jiřiny Kubové, tel. 582  329 
105, e-mail: jirina.kubova@
prostejov.eu

V  případě neuhrazení 
místního poplatku za odpady 
je platební výměr  exekučním 
titulem, na základě kterého 
lze nařídit exekuci. 

 -fo-

Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, 

Rumunská ul. 23, příspěvková 
organizace

pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, 

Moravská ul. 30, příspěvková 
organizace

pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, 

Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. 

Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, 

Smetanova ul. 24, příspěvko-
vá organizace (Vrahovice)

ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Kollárova ul. 4

pracoviště Husovo nám. 94

ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Melantrichova ul. 60

pracoviště Fanderlíkova ul. 
69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Palackého tř. 14

pracoviště ul. 5. května 7 
(Čechovice)

pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana 

Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 24/79

MŠ v areálu školy 
ředitelství Cyrilometodějské-

ho gymnázia a MŠ v Prostějově, 
Komenského 17 

pracoviště MŠ na sídlišti 
Svobody 53 (tel. 581  115  003 
nebo 733  755  888) zřizovatel 
Arcibiskupství olomoucké

pracoviště Speciální ma-
teřské školy Mozartova ul. 
30, Prostějov (zřizovatel Olo-
moucký kraj)

- pro děti s vadami řeči, slu-

chu, zraku, tělesným, mentál-
ním a kombinovaným postiže-
ním

Na jednotlivých pracoviš-
tích budou k  dispozici kon-
krétní informace (k prohlídce 
přezůvky s sebou).

Termín zápisu je stanoven 
po dohodě všech ředitelů a 
ředitelek ZŠ a MŠ ve městě 
Prostějově.

Zápis proběhne v  souladu 
s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá 
stanovené kapacitě školy.

K  zápisu se dostaví s  dětmi 
rodiče (jejich zákonní zástup-
ci) a předloží občanský průkaz, 
rodný list 

a očkovací průkaz dítěte.
V případě nepřijetí je možno 

se odvolat ke  Krajskému úřa-
du  Olomouckého kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Jeremenkova ul. 40a.

PaedDr. František Říha v. r.
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu
 Magistrát města Prostějova

STATUTÁRNÍ MÌSTO PROSTÌJOV
Magistrát mìsta Prostìjova, odbor školství, kultury a sportu

ZÁPIS dìtí do mateøských škol v Prostìjovì se koná
ve støedu 26. února 2014 od 8:00 do 17:00 hodin

Zaregistrujte se do služby 
SMS INFO a získejte zdarma 
aktuální informace o havári-
ích a plánovaných odstávkách 
vody. 

V zimním období přichází 
nebezpečí zvýšeného počtu ha-
várií na vodovodech. Náhradní 
zásobování v mrazivém období 
je obtížnější, protože při poklesu 
teploty pod bod mrazu dochází 
k zamrzání výpustných kohoutů 
u cisteren. 

Společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s proto doporu-

čuje svým odběratelům registra-
ci ke službě SMS INFO, která jim 
zajistí aktuální informace nejen 
o haváriích velkého rozsahu, ale 
také o plánovaných odstávkách 
vody a možnost se tak včas před-
zásobit pitnou vodou. 

Registraci je možné provést 
přímo na www.voda-info.cz , 
na zákaznické lince 840 668 668 
nebo zaslat SMS ve tvaru VEO-
LIA na číslo 720  001 112. Tato 
služba je vhodná i pro zákazní-
ky, kterým handicap nedovolí 
přečíst si SMS zprávu ve svém 

mobilním telefonu. Potřebnou 
informaci mohou získat pomo-
cí hlasových zpráv na mobilní 
telefon či pevnou linku. Hlasové 
zprávy mají možnost využívat i ti 
zákazníci, pro které je čtení SMS 
zpráv obtížné.

K této nové službě se na Mora-
vě přihlásilo již více než 8 tisíc zá-
kazníků a bylo jim celkem roze-
sláno téměř 200 tisíc SMS zpráv.  

MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s.

840 668 668
www.smv.cz

Informace o haváriích vody v mobiluInformace o haváriích vody v mobiluInformace o haváriích vody v mobilu

Informace

Vyhodnocení soutìže 
„Jízda bez nehod“

 Dne 04.01.2014 dojeli řidiči osobní dopravy 
rozhodnou hranici v soutěži „Jízda bez nehod“

Bilak Petro 250 000 km
Crhonek Dušan 250 000 km
Hurčík Josef 250 000 km
Chládek Vladimír 250 000 km
Makoš Marián 250 000 km
Novák Jiří 250 000 km
Spisi Michaela 250 000 km
Zatloukal Zdeněk 250 000 km
Dvořák Jaroslav 1 250 000 km
Pohlodka Anton 1 250 000 km
Ulman Jaromír 1 750 000 km

Kilometry bez dopravní nehody 
dojeli i řidiči nákladní dopravy

Rogl Pavel 250 000 km
Šrámek Radovan 250 000 km
Škvír Jaroslav st. 500 000 km
Dospiva Vlastimil 2 250 000 km
Mlčák Jiří 2 750 000 km

JAK MÙŽEME V ZIMÌ OVLIVNIT 
KVALITU OVZDUŠÍ, ABY SE NÁM 

LÉPE DÝCHALO?
Znečištění ovzduší trápí neje-

nom Prostějov, ale i mnoho měst 
a obcí v České republice. Nejhorší 
situace je od prosince do března, 
kdy lidé doma topí. Vzhledem 
k vysokým cenám za plyn a elek-
třinu, se stále více lidí uchyluje ke 
spalování nekvalitních paliv nebo 
dokonce odpadů. Spalováním 
nekvalitních paliv a používání 
zastaralých topných zařízení, u 
kterých nejsou prováděny kon-
troly technického stavu, může 
vést k ohrožení zdraví nejen sa-
motných provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, ale i jejich 
sousedů.

Dle zákona o ochraně ovzduší 
se ve stacionárních zdrojích smí 
spalovat pouze kvalitní paliva a 
paliva určená výrobcem tohoto 
zdroje. Do kamen rozhodně ne-
patří: plasty, chemicky ošetřené 
dřevo (rozbitý nábytek, natřená 
prkna, atd.), nápojové kartony 
i barevné letáky a časopisy. Po-
kud každý z nás bude dodržovat 
tato pravidla, bude se nám všem 
v zimě zase o něco lépe dýchat. 
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Kde pomáháme?

Rádi bychom nabídli cyk-
lus životních příběhů našich 
klientů, cizinců. Z   různých 
důvodů přicestovali do naší 
země a našli zde časem svůj 
domov. Rádi bychom napo-
mohli bořit mýty o cizincích 
a podělili se naopak o naše 
poznatky. Například, že pro 
cizince je přirozené hledat a 
udržet si práci, že je pro ně 
prioritou platit řádně své 
závazky, respektovat záko-
ny, že velký důraz kladou na 
vzdělání svých dětí, apod.  
Ač čelí ztíženým podmín-
kám v   různých oblastech, 
(vyřizování úředních záleži-
tostí, hledání práce), nemají 
ve zvyku si stěžovat a pro-
padat malomyslnosti. Ví, že 
za „lepší život“ musí bojovat 
a za jakoukoli pomoc jsou 
vděčni. Ač jsou mnohdy 
středoškolsky a vysokoškol-
sky vzdělaní, jsou ochotni 
přijímat podřadnou a málo 
placenou práci. Věříme, že 
jsou do budoucna přínosnou 
a potřebnou součástí ekono-
miky naší země.

Zde je příběh paní N.:                                                                                                                                            
Narodila jsem se v bývalé Ju-

goslávii, překrásné zemi. Jako 
studentka jsem navštívila Čes-
koslovensko jako host na svat-
bě bratra, to bylo v roce 1972. 
Tehdy jsem poprvé viděla 
krásnou zemi Československo, 
ale nemohla bych zde žít bez 
rodičů a přátel, říkala jsem si.                                                                                                              
Život šel dál, já   jsem dokon-
čila právnickou fakultu a vě-
novala se práci a folklornímu 
tancování. Se souborem jsem 
se opět dostala do Českoslo-
venska jako turista. Navštívili 
jsme Prahu, Karlovy Vary, 
Zlín a všude se mi moc líbilo, 
ale doma je doma. Moc ráda 
jsem se vracela domů. Nepo-
koje v mé zemi v roce 1992, 
které vyústily později ve válku, 
jsem ze začátku nebrala vážně. 
Proto jsem klidně odjela na 
návštěvu k bratrovi do České 
republiky. Bohužel, tato ná-
vštěva byla pro mne osudová. 
Během pár dní se situace v Ju-
goslávii natolik zhoršila, že se 
uzavřely hranice. Můj cestov-
ní pas přestal platit a já byla 
nucena zůstat tady. Nikdo si 
nevěděl rady co se mnou, ani 

policie. Teď mi začal život plný 
problémů a starostí, kdy jsem 
neměla zprávy o rodičích. Žila 
jsem jen zprávami o konferen-
cích, vyjednávání a hrůzách, 
které se děly v mé zemi. Ob-
rátila jsem se na Ministerstvo 
zahraničních věci, byli vstřícní 
a chtěli mi pomoci, že rodiče, 
o které jsem měla největší sta-
rosti, přivezou do ČR. Téměř 
vše bylo vyřízeno, ale otec si 
to na poslední chvíli rozmys-
lel ze zdravotních důvodů. 
Organizace Člověk v tísní mi 
také byla nápomocna. Naštěs-
tí jsem sehnala práci, která mi 
pomohla částečně zapomenout 
na ty hrůzy a nejistotu, do kte-
ré jsem se dostala. Léta utíkala 
a konec války byl v nedohled-
nu. Pomalu jsem si zvykala na 
status uprchlíka. 

Musím se vrátit na začátek, 
kdy jsem sem přijela a potkala 
osudového muže. Byl pěkný, 
vysoký, inteligentní, galantní a 
líbil se mi. Za rok jsem jej po-
tkala opět a po několika schůz-
kách se stal mým manželem. 
Na samém konci války jsem 
jela s mužem k rodičům do 
Jugoslávie, kde jsem jim sděli-
la radostnou novinu, že čekám 
dítě. Těhotenství bylo riziko-
vé s ohledem na můj věk. Vše 
dopadlo dobře, narodil se mi 
zdravý syn, který je dnes téměř 
dospělý. Během let si osud opět 
se mnou pohrál a nyní jsem se 
synem zůstala sama. Cítím se 
být cizincem tady, ale větším 
cizincem v   zemi, kde jsem se 
narodila. Ocitla jsem se bez 
práce, naději na práci ztrá-
cím, jelikož už mám vyšší věk 

a jsem cizinka. Chtěla bych se 
postarat o svoji maminku, je 
už ve věku, kdy pomoc potře-
buje. Nemohu ale, mám syna, 
který je tady doma a nechci ho 
vystavit těm nejistotám, které 
jako cizinka prožívám sama.                                                                                                                     
Již čtyři roky navštěvuji cent-
rum pro cizince Žebřík v Pro-
stějově. Hodně mi pomohly 
třeba kurzy počítačů a českého 
jazyka, kde jsem se mohla zdo-
konalit ve slově a písmu. Velká 
škoda, že tyto kurzy již nejsou 
dotovány. Vážím si přátelského 
přístupu zaměstnanců, jejich 
vstřícnosti. Takže ze zoufalé 
N. se stává méně zoufalá. Vě-
řím, že také jako nezisková 
organizace máte problémy 
udržet se v   činnosti tady pro 
nás,   cizince, ale věřím, že 
pod ochranou Pána Boha vše 
zvládnete i v   dalších letech.                                                                               
Moje víra, že se všechno zlé 
jednou ukončí, mne drží nad 
vodou. Snažím se překonávat 
denodenní starosti a jít dál... 
Vaše N.

Žebřík o.s., 
Centrum  podpory cizinců,

Vrahovická 83, Prostějov, 
www.procizince.cz

Informace

Pøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincùPøíbìh - centrum pro podporu cizincù

Preventivní vyšetøení je základem boje proti rakovinì prostaty
V pondělí 20. ledna 2014 se 

od 17.00 hodin konala v ka-
várně Národního domu před-
náška Pavla Holíka o prevenci 
rakoviny prostaty. Akce se ko-
nala v rámci Zdravého města 
Prostějova.

Důležitost tématu právě pro 
Prostějovany zdůraznil lékař 
a  předseda Komise sociální 
zdravotní při Radě města Pa-
vel Holík hned v  úvodu. Náš 
okres je podle nově zjištěných 

onemocnění karcinomu pro-
staty v  čele celorepublikového 
žebříčku! Zatímco celostátní 
průměr za rok 2010 činí 131,2 
diagnóz na100 tisíc obyvatel, 
Prostějovsko hlásí 193,8 přípa-
dů. Důvody tohoto neblahého 
primátu nejsou zřejmé, ovšem 
počet zhoubných onemocnění 
prostaty raketově stoupá v rám-
ci celé České republiky, kde kaž-
dý den na  tuto nemoc zemřou 
čtyři muži.

Pavel Holík hovořil o  tom, 
že včasná diagnostika je zákla-
dem úspěšné léčby. Zákeřností 
choroby je totiž okolnost, že 
v  prvotním stádiu nemusí vy-
kazovat žádné příznaky. Dneš-
ní moderní metody umožňují 
diagnostikovat rakovinu ve 
stádiu, kdy je v  drtivé většině 
vyléčitelná. „Jednoduchá pro-
hlídka spojená s odběrem krve 
a  zhodnocením povrchu pro-
staty pohmatem přes konečník 

může být nepříjemná, proto 
muži neradi chodí na  preven-
tivní prohlídky. Ovšem pocit 
jistoty zdraví za tuto chvilku 
určitě stojí,“ uvedl Pavel Holík 
a  zdůraznil také významnou 
roli manželek a partnerek, kte-
rou mohou sehrát v  prevenci 
karcinomu prostaty. „Ženy jsou 
zodpovědné a  v drtivé většině 
chodí na  mamogra� cká vyšet-
ření prsu dnes již automaticky. 
To stejné by měly naučit své 

partnery v oblasti prevence ra-
koviny prostaty,“ obrátil se Pavel 
Holík na ženskou část publika.

Evropská koalice prevence 
rakoviny prostaty doporučuje 
v  případech, kdy se karcinom 
prostaty už objevil ve vaší rodi-
ně, započít s kontrolami od 40 
let věku. U ostatních mužů je 
doporučeno zahájit preventiv-
ní prohlídky od  50 let života 
minimálně jednou za dva roky 
do dovršení 60 let a poté jeden-
krát ročně.

Ke slovu se dostala také dů-
ležitost správné životosprávy 
a  zdravého stylu života. Slova 
lékaře Holíka doplnila Hana Šo-
píková, spolupracovnice Zdra-
vého města Prostějova.

PaedDr. Alena Dvořáková, 
 koordinátorka 
 Zdravého města
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Pod patronací Ministerstva 
práce a sociálních věcí bylo 
uděleno neziskové organizaci 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
v závěru roku 2013 v reprezen-
tativních prostorách Senátu 
Parlamentu ČR velmi prestižní 
ocenění „Cena kvality v sociální 
péči“ v  kategorii Poskytovatelé 
sociálních služeb pro seniory (te-
rénní sociální služby).

V sociálním sektoru je to jed-
no z  nejvýznamnějších ocenění, 
jejímž vyhlašovatelem je redakce 
odborného časopisu Ošetřova-
telská péče ve spolupráci s Radou 
kvality ČR v  rámci projektů Ná-

rodního programu podpory kva-
lity. Hodnocení soutěže nezávis-
lým subjektem bylo dvoukolové 
a časově náročné, jelikož se letos 
vybíralo z více než 100 nomino-
vaných. Vítězství v 8. ročníku ce-
lostátní soutěže o nejkvalitnějšího 
poskytovatele v sociálních služ-
bách v ČR není pouze oceněním 
a dobrou vizitkou snahy a píle 
všech pracovníků Podaných ru-
kou. Vypovídá i o kvalitě práce a 
sehraném týmu od managementu 
až po pracovnice/-ky v přímé ob-
služné péči, kteří jsou vždy ochotni 
pomoci potřebným s  maximál-
ním zaujetím a často nad rámec 

svých povinností. Příbuzní našich 
klientů mohou být ujištěni, že je 
o jejich blízké dobře, přátelsky a 
profesionálně postaráno v souladu 
se standardy kvality. „Ocenění je 
pro nás také velmi zavazující, kva-
litu osobní asistence musíme nejen 
udržet, ale i nadále zdokonalovat“ 
dodává ředitelka Podaných rukou 
Bc. Helena Fejkusová. Obdržená 
cena je povzbuzením zaměstnan-
ců v jejich zodpovědné a náročné 
každodenní práci, která není vždy 
patřičně � nančně ani společensky 
ohodnocena. Jsme velmi rádi, že 
se jí můžeme honosit.   

 Mgr. Ivana Mikulcová

Cena kvality pro Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
Informace

Cestou vpøed je spolupráce,
aneb pár vìt k zamyšlení

Původní verze titulku zně-
la „Pozdě, ale přeci“. Proč?  
Jsme v  poslední čtvrtině 
volebního období a praktic-
ky teprve až nyní je možné 
prezentovat se v Radničních 
listech coby politický sub-
jekt. Ale to neplatí jen o nás, 
tedy klubu zastupitelů zvo-
lených za KSČM. Doufám, 
že tento přístup ze strany 
vydavatele zůstane zachován 
i v  budoucnosti a přispěje 
tak k  vyšší míře objektivity 
a formování názorů občanů, 
které zastupujeme. Docela 
bych si přál, aby se stejným 
směrem vydala i ostatní re-
gionální periodika – nesta-
čí demokracii jen hlásat, je 
hodně důležité pro nás pro 
všechny, ji v  praxi také dů-
sledně prosazovat…  Náš 
klub, čítající pět zastupitelů 
(Ivana Copková, JUDr. Josef 
Augustin, ing. Jaroslav Čížek, 
Dr. Jaroslav Šlambor, ing. 
Václav Šmíd) se již na svém 
prvním ustavujícím zasedá-
ní jednoznačně rozhodl, že 
chce být konstruktivní opo-
zicí (náš návrh na poměrné 
zastoupení stran v  radě na 

základě volebních výsledků 
nebyl přijat) a nepůjde ces-
tou politické konfrontace. Ji-
nak řečeno, naším úkolem je 
snažit se z  levicových pozic 
prosazovat názory na sprá-
vu věcí veřejných v  souladu 
se zájmy a potřebami široké 
veřejnosti a nutností rozvíjet 
město ve shodě s požadavky 
doby. Není třeba zdůraz-
ňovat, že bez spolupráce a 
kompromisů by šlo o cestu 
značně trnitou, v  některých 
ohledech i neschůdnou. A 
to i přes skutečnost, že naše 
možnosti, dané výsledky vo-
leb, jsou značně omezené. 
Kormidlo je nepochybně 
v  rukou koaliční rady, která 
de facto určuje směřování 
vývoje v  jednotlivých ob-
lastech a návazně stanovuje 
agendu, předkládanou za-
stupitelstvu k  posouzení, 
resp. schválení. Určitou vý-
jimkou z tohoto schématu je 
tvorba rozpočtu na přísluš-
ný rok. Klub oceňuje mož-
nost aktivně spolupracovat 
s radou a vedením města na 
přípravě rozpočtu a zejména 
pak to, že řada našich při-

pomínek a doporučení byla 
v  minulosti a je i v  součas-
né době, akceptována.  Lze 
lehce doložit, že se prakticky 
nestalo, abychom nepod-
pořili to, co jednoznačně 
a z  logiky věci zajišťovalo 
pozitivní dopady pro obča-
ny i samotné město. Život 
však není černobílý, a tak 
nutně docházelo a bezpo-
chyby bude z  podstaty věci 
docházet v  zastupitelstvu i 
k názorovým různicím, kte-
ré našly a najdou svůj odraz 
v hlasování.  Přitom politic-
ká východiska s  tím nemu-
sejí mít vůbec nic společné-
ho.  Ale nad tím bychom se 
neměli příliš pozastavovat. 
Naši předkové měli podobné 
problémy a snad právě proto 
nechali nad průčelí Radnice 
umístit následující věty, kte-
ré lze jednoznačně chápat 
jako odkaz budoucím gene-
racím: „ Malé obce svorností 
vzkvétají, velké obce nesvor-
ností hynou “ Klub zastu-
pitelů KSČM se k  tomuto 
odkazu jednoznačně hlásí...
 Jaroslav Šlambor, 

mluvčí klubu

 Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za přednášky ve 
zdravotní škole Mgr. Ivaně 
Vychodilové a Mgr. Ivaně 
Halouzkové a za jejich pěkný 
přístup k nám seniorům. Jen 
škoda, že se jich nemohlo zú-
častnit více seniorů, počet byl 
omezen možnostmi. Zájem 
byl velký.

Doufáme, že i nadále se bude 
v těchto přednáškách   pokra-
čovat a vedení města tuto akci 
podpoří. Týnová Marie

Svatolazarská komenda v Pro-
stějově děkuje Statutárnímu 
městu Prostějov za poskytnutí 
veřejné � nanční podpory v roce 
2013. Bez této pomoci by ko-
menda nemohla uskutečnit hu-
manitární koncert pro seniory a 
zdravotně postižené, kteří zapl-
nili celé Městské divadlo v Pros-
tějově. Přístup na tento koncert 
byl zdarma, což by bez pomoci 
města nebylo možné.

M. J. Pišťák, KLJ
vedoucí komendy

Poděkování GJW
jménem paní Liškové a jejího 

Domova pro opuštěná zvířata 
v Srbcích velice děkuji vedení 
Gymnázia Jiřího Wolkera v Pro-
stějově za možnost uspořádání 
sbírky v prostorách školy. Stu-
denti kompletní obsah sbírky 
úspěšně dopravili až před dveře. 
Osazenstvo útulku přijalo tuto 
kopu dárků s nadšením a beze 
zbytku je využije.

 Václav Konečný 
 (webmaster stránek útulku)

Poctivá práce v opozici 
pøináší zvolna ovoce

Když jsme po volbách 
v roce 2010 sestavili opoziční 
klub zastupitelů za TOP09, 
bylo jasné, že je před námi 
těžká práce a  že se naše ná-
vrhy vždy nepodaří prosadit. 
Nicméně jsme se do práce 
dali a  dá se říct, že úspěšně. 
Jednání zastupitelstva v  roce 
2013 byla plná velkých témat, 
ke kterým jsme se mohli vy-
jádřit. Těmi stěžejními jsou 
rovnoměrné rozdělení veřej-
né � nanční podpory v oblasti 
sportu, regulace heren a  zá-
ležitosti okolo plánované vý-
stavby Galerie Prostějov.

Veřejná finanční 
podpora sportu musí 

mít účel
Rozdělování většiny pro-

středků z  veřejné � nanční 
podpory bylo dlouhodobě 
směrováno na preferované (tzv. 
strategické) sporty. Klub za-
stupitelů za TOP09 požadoval 
od začátku vytvoření systému 
rozdělení podpory a jeho jasné 
zaměření na mládež. V  říjnu 
2012 předložil jako jediný jeho 
návrh. Smyslem je, aby byly 
veřejné prostředky využity na 
tzv. nutné náklady, tj. pronájmy, 
dopravu, energie. I když návrh 
nebyl dosud ani projednán, po-
dařilo se alespoň pro rok 2013 
takto přesněji vymezit účel vyu-
žití podpory. Tím došlo ke změ-
ně dosavadní praxe, kdy mohly 
být veřejné peníze používány 
na pitný režim nebo potravino-
vé doplňky. Takové náklady pri-
vátního charakteru může každý 
hradit ze svých příspěvků nebo 
soukromých darů. Dokladem 
toho, že podpora některým 
subjektům je nad úrovní jejich 
základních potřeb je fakt, že 
během roku kluby z řad strate-
gických sportů žádaly o  rozší-
ření účelu na úhrady nákladů 

na rozhodčí, ubytování a spor-
tovní vybavení. Navíc některé 
z  těchto klubů dostaly během 
roku ještě další podporu pro 
profesionální sport, přičemž 
menší „nestrategické“ oddíly 
zůstaly bez podpory. Klub za-
stupitelů TOP09 není primár-
ně proti podpoře strategických 
sportů. Avšak za podmínky, 
že nebude opomíjena činnost 
ostatních žadatelů. To se bohu-
žel v minulých třech letech moc 
nedařilo. Proto vítáme, že pro 
rok 2014 se již v rozpočtu VFP 
nedělí na konkrétní položky 
strategických sportů a  ostatní. 
Považujeme to za náznak toho, 
že potřebná změna je blízko 
a těší nás, že je i výsledkem na-
šeho trvalého úsilí o ni.

Hazard přináší městu
peníze, které pouští žilou 
občané závislí na hazardu

Od roku 2012 usiloval 
opoziční klub zastupitelů za 
TOP09 o omezení provozová-
ní sázkových her, loterií a  ji-
ných podobných her na území 
statutárního města Prostějova. 
Počet heren byl občany ozna-
čen za největší problém města 
na Fóru zdravého města v roce 
2012. Byla vytvořena pracovní 
skupina zaměřená na řešení 
problematiky heren. Na zá-
kladě jednání pracovní skupi-
ny byla předložena vyhláška, 
která ukládá provozovatelům 
heren povinnost upravit vněj-
ší vzhled tak, aby nelákal ko-
lemjdoucí ke hraní. Podle 
MUDr. Pelikánové jde o  kos-
metickou úpravu a  je třeba 
o problému dále jednat a usilo-
vat minimálně o vymístění he-
ren z městské památkové zóny.

Shrnutí našich postojů k zá-
ležitosti výstavby Galerie Pro-
stějov najdete v  březnovém 
vydání.

PoděkováníPoděkováníPoděkování
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V roce 2013 bylo realizováno množství investièních akcí. Finanèní objem tìchto stavebních akcí 
pøesáhl 150 mil. Kè. Více než 43 mil. Kè bylo získáno formou dotací.

Významné stavebnì investièní akce roku 2013

Informace

 CS Biokoridor Hloučela

Za příspěvku z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 6,5 mil. 
Kč proběhla výstavba cyklistické stezky v  délce 2.000 m.  Celkové náklady činily 9,1 
mil. Kč. Stavbu provedla � rma Strabag a.s.

Smetanovy sady

V  roce 2013 proběhla kompletní rekonstrukce včetně instalace závlahového 
systému. Celkové náklady dosáhly 14 mil. Kč. Revitalizaci provedla � rma Strabag 
a.s.

ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálovo

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013. 
Celkové náklady činily cca 0,8 mil. Kč. Realizovala � rma Kirchner s.r.o. Prostějov.

Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů

Za příspěvku z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši cca 11 
mil. Kč byla provedena rekonstrukce 15 učeben na 6 základních školách. Celkové 
náklady činily 13,5 mil. Kč. Rekonstrukci prováděla � rma Pozemstav Prostějov a.s

Rekonstrukce komunikace ulice Miličova

Byla provedena sanace podloží, kompletní úprava chodníků, komunikací a dalších 
zpevněných ploch. Dále pak krajinné úpravy, včetně kácení a vysazování stromů, 
zatravňovacích a zahradnických prací. Celkové náklady činily cca 4,2 mil. Kč. Práce 
provedla � rma Skanska a.s.

Cyklistická stezka Prostějov - Žešov I. etapa

S  příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 0,5 mil. Kč byla 
provedena výstavba I. úseku cyklostezky. Celkové náklady činily 4,3 mil. Kč. Stavbu 
realizovala � rma Tommi – Remont a.s. Prostějov.
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Kultura

INZERCE

Základní umìlecká škola Vladimíra Ambrose Prostìjov
poøádá výtvarnou soutìž na téma:

„100LETÁ  DÁMA“
K významnému výročí nové radnice postave-

né v letech 1911 – 1914 podle návrhu prof. K. H. 
Kepky ve slohu zvaném historismus.

Inspirujte se dominantou našeho města. Se-
znamte se nejen s vnější podobou, ale i bohat-
stvím uměleckého směru vnitřní výzdoby.

Buďte originální! Těšíme se.

Soutěž je určena pro žáky základních, zá-
kladních uměleckých škol a středních škol na-
šeho regionu.

Výtvarné techniky prostorové a plošné tvor-
by velikosti A2 – A3.

Kategorie I.         6 – 10 let
Kategorie II.      11 – 15 let
Kategorie III.     16 – 19 let

Označení díla:
Jméno, příjmení, věk, adresa školy + telefon a 

e-mail
Termín: Výtvarné práce doručit do 23. dubna 

2014 do 16.00 hod. na adresu:
ZUŠ Vladimíra Ambrose, Vápenice 3, 796 02 

Prostějov, 1. patro

Vernisáž a vyhodnocení soutěže proběhne 
6. května 2014 v prostorách školy ZUŠ, Vápe-
nice 3, Prostějov.

Případné dotazy u p. uč. Marcely Gruberové, 
marcelagruberova@seznam.cz

Akce se koná pod záštitou primátora města 
Prostějova

                     
                          SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
                              Vápenice 9, PROSTĚJOV,  tel. 582 344 125 
                        www.sportcentrumddm.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL
SOBOTA 8.2.2014
              
   15 - 17 hod  
SPORTCENTRUM-DDM        
VÁPENICE 9 PROSTĚJOV
 14,45 otevření šaten, převlečení
 15,00 promenáda masek, tanec s rodiči
  předtančení, tanec masek 
 15,30 představení masek na molu  

 soutěže, hry 
 padák
 trampolínka

 vstupné 30Kč 
za osobu
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Rezervace  vyzvedněte nejpozději 
1 den před projekcí !!!!

SOBOTA 1. ÚNORA
17.30 Jack Ryan: V utajení  americký thriller
Zase jeden z elitní ligy tajných agentů….
V hl.rolích Ch. Pine, K. Knightleyová aj.
Režie: Kenneth Brannagh, 100 min, české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Krásno  česká černá komedie
Osobitá česká komedie ve stylu bratří Coenů…a 
odehrává se v moravském Šumperku….
V hl.rolích M. Finger, O. Sokol, J. Krausová, Z. 
Stavná, M. Pavlata, K Roden, J. Plesl aj,
Režie: Ondřej Sokol, premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, 119 min., vstupné 110 Kč

NEDĚLE 2. ÚNORA
17.30 Jack Ryan: V utajení
20.00 Krásno

PONDĚLÍ 3. ÚNORA
17.30 Já, Frankenstein 3D  am. akční fantasy film
Adam je monstrum, stvořené šíleným doktorem 
Frankensteinem a žije už dvě stě let. Jeho čas přichází….
V hl.rolích A. Eckhart, Y. Strahovská, B. Nighby ad.
Režie: Stuart Beattle, 92 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140 Kč
20.00 Blízko od sebe  americká tragikomedie
Podle slavné divadelní hry Srpen v zemi indiánů…
V hl.rolích M. Streepová, J. Robertsová, B. 
Cumberbatch, E.McGregor, A. Breslinová aj.
Režie: John Wells, 130 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 4. ÚNORA
17.30 Já, Frankenstein 3D
20.00 Blízko od sebe

STŘEDA 5. ÚNORA
17.30 Já, Frankenstein 3D
20.00 Blízko od sebe

ČTVRTEK 6. ÚNORA
17.30 Robocop  americké akční sci-fi
Remake kultovní klasiky z 80 let…
V hl.rolích S. L. Jackson, G. Oldman, J. Kinnaman aj.
Režie: José Padilha, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný.
20.00 Dědictví aneb Kurva se neříká  česká kom.
Návrat do Olšan po dvaadvaceti letech…
V hl.rolích B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam, A. 
Polívková, J. Čvančarová, B. Rychlík, I. Chýlková, 
K. Heřmánek, M. Donutil, K. Gott, J. Pecha aj.
Režie: Robert Sedláček, 106 min, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč

PÁTEK 7. ÚNORA
15.30 Lego příběh 3D  australsko-americká 
Bla blblabla…bla animovaná rodinná komedie
Režie: Phil Lord, Chris Miller, Chris McKay,  český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné130 Kč
15.30 Lego příběh 3D
17.30 Robocop
20.00 Dědictví aneb Kurva se neříká

SOBOTA 8. ÚNORA
15.30 Lego příběh 3D
17.30 Dědictví aneb Kurva se neříká
20.00 Robocop

NEDĚLE 9. ÚNORA
15.30 Lego příběh 3D
17.30 Dědictví aneb Kurva se neříká
20.00 Robocop

PONDĚLÍ 10. ÚNORA
17.30 Dědictví aneb Kurva se neříká
20.00 Prodloužený víkend  am. rom. drama
Nepravděpodobná romance, na jejímž konci 
budete hrdinům držet palce….
V hl.rolích K. Winsletová, J. Brolin, T. Maguire, 
G. Griffith
Režie: Jason Reitman, 111 min, české titulky
Premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 11. ÚNORA
17.30 Prodloužený víkend
20.00 Velká nádhera - Art film 
 koprodukční romantické drama
Magická a čistá krása se skrývá až pod povrchem
Film byl nominován na Zlatou Palmu MFF 
v Cannes 2013. Aktuálně: Zlatý Glóbus za nejlepší 
neanglicky mluvený film!
V hl.rolích T. Servillo, C. Verdone, S. Ferilliová, C. 
Bucirosso
Režie: Paolo Sorrentino, 142 min., premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 12. ÚNORA
17.30 Prodloužený víkend
20.00 Dědictví aneb Kurva se neříká

ČTVRTEK 13. ÚNORA
17.30 HERKULES: Zrození legendy  am. akční film
Výpravná akční podívaná – legenda o antickém 
„Supermanovi „ – ohromující bitevní scény na 
moři, pevnině i v aréně…..
V hl.rolích K. Lutz, G. Weissová, S. Adkins, ad.
Režie: Renny Harlin, 90 min., české titulky, 
vstupné 140 Kč
20.00 HERKULES: Zrození legendy

PÁTEK 14. ÚNORA
17.30 HERKULES: Zrození legendy
20.00 Zimní příběh  americký romantický film
Není to opravdový příběh, je to příběh lásky
V hl.rolích R.Crowe, C. Farell, J. B. Findlayová , J. 
Cionnelyová, W. Hurt, W. Smith
Režie: Akiva Goldsman, české titulky, premiéra, 
ŠUP, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 15. ÚNORA
17.30 HERKULES: Zrození legendy
20.00 Zimní příběh

NEDĚLE 16. ÚNORA
17.30 Zimní příběh
20.00 HERKULES: Zrození legendy
Vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 17. ÚNORA
17.30 Něžné vlny  česká komedie 
O lásce a naději, které se nesmíme nikdy vzdát. 
Filmový návrat režiséra Jiřího Vejdělka před rok 1989. 
V hl. rolích L.T. Pauhofová, H. Čermák, R. Cejnar, 
L. Šteflová, V. Dyk aj. Režie: Jiří Vejdělek, 103 min, 
repríza, mládeži přístupný , vstupné 100 Kč
20.00 Životní šance  britská komedie
Na počátku byl jen drzý tlusťoch, který chtěl veřejně 
zpívat operu 
V hl.rolích J. Corden, J. Rooper, C. Meaney
Režie: David Frankel, české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 18. ÚNORA
17.30 Něžné vlny
20.00 Životní šance

STŘEDA 19. ÚNORA
17.30 Životní šance
20.00 Něžné vlny

Konečně jsme se dočkali nového pokračování 
venkovské komedie Zdeňka Trošky !!!

ČTVRTEK 20. ÚNORA
17.30 Babovřesky 2  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“ Je to prostě film tak „trošku“ ze života!“
V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. Plekancová-
Vondráčková, L. Langmajer, P. Kinkinčuk, J. 
Dolanský, B. Kotiš aj.
Režie: Zdeněk Troška, 120 min, mládeži 
přístupný, premiéra, vstupné 140 Kč
20.00 Babovřesky 2

PÁTEK 21. ÚNORA
17.30 Babovřesky 2
20.00 Babovřesky 2

SOBOTA 22. ÚNORA
15.30 Bella a Sebastián  franc. rodinný film
Na nádherný seriál pro děti vzpomínají už 
jen pamětníci. Ale je zde jeho nová podoba – 
tentokráte jako rodinný film!
V hl.rolích F. Bossuet, T. Karyo, M. Chatelierová, 
režie: Nicolas Vanier, 95 min, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Babovřesky 2
20.00 Babovřesky 2

NEDĚLE 23. ÚNORA
15.30 Bella a Sebastián
17.30 Babovřesky 2
20.00 Babovřesky 2

Nový Bijásek je znovu tady !!!!

PONDĚLÍ 24. ÚNORA
14.00 Pondělní Bijásek – Čtyřlístek ve službách krále
ČR 2013 , 90 min, režie: Michal Žabka
17.30 Babovřesky 2
20.00 Zachraňte pana Bankse  am. životopis. film
Jeden z nejlepších filmů uplynulého roku se 
skvostnými hereckými výkony !!!
V hl.rolích E. Thompsonová, T. Hanks.
režie: Steve McQueen, 134 min, české titulky, 
premiéra,  mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 25. ÚNORA
14.00 Úterní Bijásek – Čtyřlístek ve službách krále
ČR 2013 , 90 min, režie: Michal Žabka
17.30 Babovřesky 2
20.00 Zachraňte pana Bankse

STŘEDA 26. ÚNORA
17.30 Babovřesky 2
20.00 Zachraňte pana Bankse

ČTVRTEK 27. ÚNORA
17.30 Angelika francouzský výpravný velkofilm
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který 
okouzlil už miliony diváků po celém světě….
V hl.rolích N. Arnezenderová, G. Lanvin aj.
Režie: Ariel Zeitoun, 113 min, český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Památkáři  americký válečný film
Tohle je možná poslední velký příběh II. sv. války, 
který ještě nikdo nevyprávěl.
V hl.rolích G. Clooney, M. Damon, B. Murray aj. 
Režie: George Clooney, 112 min. české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
120 Kč

PÁTEK 28. ÚNORA
17.30 Angelika
20.00 Památkáři

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

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

Po - Čt   8.00 - 14.30 hodin 
Pá  8.00 – 13.00  hodin 
Tel.: 582329625

SOBOTA 1. ÚNORA
15.00 O hloupém Peciválovi 
pásmo pohádek Vstupné 20 Kč
17.30 Maturita  česká komedie
Režie: Tomáš Houška, 87 min, 
premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Maturita vstupné 80 Kč

SOBOTA 8. ÚNORA
15.00 Kamarádi z televize 
pásmo pohádek Vstupné 20 Kč
17.30 Šmoulové 2  americká 
 animovaná rodinná komedie
Velký návrat Šmoulů i Gargamela !
Režie. Raja Gosnell, 105 min, český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Avengers  americký 
 akční dobrodružný film
Super hrdinský tým všech dob – tým 
mstitelů……
V hl.rolích R. Downey jr., Ch. Evans, 
M. Ruffalo, S. Johanssonová aj.
Režie: Joss Whedon, 137 min, 
český dabing, repríza, mládeži do 
12 let nevhodný, vstupné: 80 Kč

STŘEDA 12. ÚNORA
15.00 Bio Senior – Babovřesky
ČR 2013 režie: Zdeněk Troška, 
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 15. ÚNORA
15.00 Krtek a hodiny
pásmo pohádek vstup 20 Kč
17.30 Jasmíniny slzy  am. rom. drama
Komediální drama – nejnovější film 
Woodyho Allena!
V hl. rolích: C. Blanchettová, 
A. Baldwin, S. Hawkins, 
M. Stuhlbarg, P- Srrsgaard aj.
Režie: Woody Allen, 98 min, české 
titulky, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Jasmíniny slzy vstupné 80 Kč

SOBOTA 22. ÚNORA
15.00 Naše Karkulka 
pásmo pohádek  vstup 20 Kč
17.30 Příběh Kmotra 
 české filmové drama
Podle bestselleru Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Příběh velké lásky. 
Lásky k penězům!
V hl. rolích: O. Vetchý, L. Vaculík, aj.
Režie: Petr Nikolaev, 100 min, 
premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Příběh Kmotra 
vstupné 80 Kč

STŘEDA 26. ÚNORA
15.00 Bio Senior – Školní výlet
ČR 2012, 74 min, režie: Petr Šícha
Vstupné: 35 Kč

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

Kultura
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Já, Frankenstein 3D  Režie: Stuart Beattle

Nìžné vlny  Režie: Jiøí Vejdìlek

V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor 
Frankenstein monstrum kterému se po-
dařilo přežít až do dnešní doby. Nesmr-
telný Adam bloudí sám ulicemi města, ve 
kterém spolu válčí démoni s chrliči o osud 
lidstva. Démoni, vedení temným prin-
cem Naberiem, se snaží odhalit tajemství 

Adamova stvoření, aby ho využili k zni-
čení celého lidstva. Proti démonům stojí 
chrliči v čele s královnou Leonore, kteří se 
snaží Adama ochránit za jakoukoliv cenu. 
Jak si Adam začne uvědomovat, že může 
být klíčem k ovládnutí celého světa, musí 
se rozhodnout, na čí stranu se přidá...

Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodi-
na praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce 
mít závodního plavce a milující maminka, 
bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v 
synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta 

má docela jiné priority - především ruso-
vlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabe-
lu, která už v listopadu odjede do vysněné 
Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco 
opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy 
za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989.

Vlastička umřela. Vesnický kostel, po-
hřební kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé 
Olšan a souputníci zvláštního života Bo-
humila Stejskala (Boleslav Polívka), multi-
milionáře z vůle Boží, z Dědictví I. Trochu 
zestárli. Bohumil (Boleslav Polívka) taky 
trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, 
kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života. 
Hraje hudba, zpívá místní ženský sbor Kře-
pelky, jehož byla Vlastička členkou (a Bo-
huš je sponzorem). Smrt známého sbližuje. 
Všichni jsou smutní, nebo tak aspoň vypa-
dají. Za zdí hřbitova zastavil starší Mercedes 
a z něj vystupuje rovněž zestárlá „hérečka" 
Irenka. Pozoruje pohřeb přes zeď, dovnitř 
se neodváží. Odjede před koncem obřadu.
Smuteční hostina v Bohušově sídle. Jsou tu 
všichni, které známe z původního filmu. Zjiš-
ťujeme, že Bohuš si postavil ohromné sídlo ve 
farmářském stylu obklopeném zoologickou 
zahradou. Má rád svou dceru (Anna Polív-
ková) a visí na šestiletém vnukovi, jehož učí 
jízdě na koni. Má vlastní chov koní a považu-

je se za odborníka na to. Už sedm let nepije a 
celkem si zvykl na peníze. Bohuš je smutný, 
ale smutek v jeho podání má velmi výstřední 
podobu. Téměř každá promluva se mu pro-
plétá s pohřební řečí a duch Vlastičky postup-
ně výrazně vstupuje do jeho mysli i jednání. 
Vlastička dávala jeho životu řád...vnutila mu 
kázeň. Teď je zase Bohuš sám. A smutný. Je na 
čase vrátit se ke kořenům...k flašce. Po sedmi 
letech se Bohuš zase napije. A bude to jízda, 
během které se bláznivě zamiluje do hereč-
ky, málem se stane filmovým producentem 
a majitelem zámku, málem přijde o vnuka, 
málem uvěří, že Vlastička pořád žije, přijde 
o několik miliónů, rozbije v přímém přeno-
su finále soutěže Hvězdy tančí, aby nakonec 
pod tlakem dcery a věrného přítele Arnošta 
(Arnošt Goldflam) dobrovolně našel klid a 
sebe samého v protialkoholní léčebně v ti-
chém rozjímání s bláznivým JUDr. Strážným 
(Jiří Pecha). Velká jízda... i tak by se film mohl 
jmenovat, kdyby nenavazoval na už tak pro-
slavený název dílu prvního.

V roce 2028 je nadnárodní konglomerát 
OmniCorp vedoucím lídrem v oblasti ro-
botických technologií. Jejich drony jsou již 
dlouhá léta využívány armádami po celém 
světě a OmniCorpu přibývají na účtech 
miliardy dolarů . Jedinou metou, kterou 
se jim dosud nepodařilo dosáhnout, je 
úspěch na domácí půdě, kde jsou jejich 
technologie stále považovány za příliš kon-
troverzní. Ale v jistém momentě přijde ke 
zlomu. Alex Murphy ( Joel Kinnaman ) je 
milující manžel a otec, který pracuje jako 
policista a dosahuje vynikajících výsledků 
v boji s kriminalitou a korupcí v Detroitu. 
- Až do chvíle, kdy utrpí rozsáhlé zranění. 
OmniCorp najednou dostane jedinečnou 
příležitost - zachránit špičkového policistu. 
A tak se v odvážném experimentu zrodí 
RoboCop - napůl člověk a napůl stroj, do-
konalý protivník všech kriminálních živlů. 
OmniCorp už plánuje jeho nasazení v co 
největším počtu míst, ale nepočítají s tím, 

že uvnitř stroje je myslící lidská bytost, kte-
rá nedokáže potlačit vzpomínky na svou 
minulost 

Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli 
provdána za bohatého toulouského hra-
běte Jo� reye de Peyrac, který je nejen o 
dvanáct let starší než ona, ale má také po-
věst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí 
si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že 

jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jed-
noho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily a 
upálen na hranici za údajné čarodějnictví. 
Angelika se uchýlí s dětmi na Dvůr zá-
zraků a s pomocí banditů plánuje pomstu 
všem, kteří změnili její pohádku ve zlý sen.

Supermana by si podal k snídani, Iron 
Mana k obědu a večer by naučil Hulka se 
nerozčilovat. � orovo kladivo je pro něj jen 
dětské kladívko. Antický hrdina Herkules 
strčí všechny své následovníky do kapsy. 
Přišel na svět jako polobůh – syn vládce 
bohů Dia a smrtelné ženy -, vybavený nad-
lidskou silou a odvahou. Už od kolébky je 
zaslíben velkým činům: podle věštby má 
svrhnout tyranskou vládu svého nevlastní-

ho otce. Herkules ale zprvu o své skutečné 
identitě a o svém velkém poslání nic netuší. 
Jediné, po čem touží, je láska krétské prin-
cezny Hébé (Gaia Weiss), která byla ovšem 
z politických důvodů zaslíbena jeho bra-
trovi. Když ale přijde čas, aby naplnil svůj 
osud, čeká ho vyhnanství, otroctví, gladiá-
torské souboje v aréně, a posléze i velkolepá 
série hrdinských činů, které z něj udělají 
jednu z největších legend lidské historie.

Dìdictví aneb Kurva se neøíká  Režie: Robert Sedláèek

Robocop Režie: José Padilha

Angelika Režie: Ariel Zeitoun 

HERKULES: Zrození legendy  Režie: Renny Harlin

Kultura
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

ÚNOR
1.2. II.Společný ples Cukrovaru 

Vrbátky  a.s. a Skláren Moravia a.s. Městské divadlo v Prostějově Prostějov Cukrovar Vrbátky

1.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Reálné gymnázium Prostějov

1.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Klas Kralice

1.2. Společenský ples Sokolovna Určice Určice OÚ Určice

1.2. Obecní ples Kulturní dům Smržice Smržice Obec Smržice

1.2. Velký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice Sokol Čechovice, odd. kopané

7.2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov

7.2.
Reprezentační ples školy a Klubu

Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov GJW Prostějov
přátel GJW

8.2. Hanácké bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes

8.2. XX.  Zemědělsko - potravinářský ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Agrární komora Prostějov

8.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice Kralice Klas Kralice

8.2. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení MS Ptení

14.2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ automobilní Prostějov

14.2. Obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice

15.2. Velký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice Sokol Čechovice, odd. kopané

15.2. Myslivecký ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H MS Němčice n/H

15.2. Společenský ples Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice

15.2. 1. společenský ples hnutí Ano Městské divadlo v Prostějově Prostějov Hnutí Ano

21.2. Fotbalový ples Kulturní dům Kralice Kralice Fotbalový klub Relax

22.2. Poslední leč Městské divadlo v Prostějově Prostějov VLS Plumlov

22.2. Maškarní bál Sokolovna Smržice Smržice Obec Smržice

22.2. Společenský ples KSČM Restaurace U Tří bříz Prostějov OV KSČM Prostějov

23.2. Dětské Šibřinky Sokolovna Kralice Kralice TJ Sokol Kralice

28.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Trivis, Střední veřejnoprávní škola Prostějov

PLESY 
NA PROSTÌJOVSKU 

2014
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POZVÁNKA na besedu
Česká křesťanská akademie, poboč-

ka  v Prostějově, spolu s Církví česko-
slovenskou husitskou pořádá v  pátek 
7. února 2014 v  17.00 hodin besedu  
„Skautský život a kříž odboje“, s pa-
nem Ing. Karlem Metyšem. Morav-
sko-třebovský skaut a bývalý starosta 

v Moravské Třebové Ing. Karel Metyš, 
byl v listopadu 2013 oceněn ministrem 
obrany ČR „Medailí za odboj a odpor 
proti komunismu“ v  době totalitního 
režimu komunismu. Zajímavá bese-
da se koná v přednáškovém sále fary 
CČSH, Demelova 1 v Prostějově.

Debata k církevním restitucím
Máte nevyjasněné otázky ohledně 

restitucí církevního majetku? Pak 
je tu taky pro Vás přednáška s  ná-
slednou diskuzí s názvem Církevní 
restituce, Ano či Ne? Přednáší P. 
� Dr. Daniel Vícha, farář v  Karvi-

né, a to ve středu 26. února 2014 
od 17. hod. v  přednáškovém sále 
Národního domu v Prostějově. Po-
řádá  Jindřich Miklas, předseda ne-
ziskové organizace Caritas Christi 
urget nos. -jm-
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Jana Janěková, Jitka 
Čvančarová nebo Alexej 
Pyško či Jan Kačer. To jsou 
hlavní jména, na která 
vsadila režisérka Viktorie 
Čermáková ve hře Cena 
za něžnost. Prostějovské 
divadelní publikum uvidí 
tuto tragikomedii ve stře-
du 26. února v 19 hodin. 

Divadelní hra Dana Gor-
dona vznikla podle stejno-
jmenného � lmu, který v roce 
1984 získal hned pět prestiž-
ních � lmových Oscarů, včet-
ně Oscara za nejlepší � lm. 

Hra stejně jako � lm 
zdařile osciluje na hrani-
ci komedie a melodramu, 

předvádí téměř třicet let 
vztahu dvou žen - matky a 
dcery. Aurora je velmi au-
toritativní žena, poněkud 
výstřední vdova, která žije 
jen pro svou dceru Emmu, 
které se snaží organizovat a 
kontrolovat život. V průbě-
hu hry sledujeme Emminu 
snahu vymanit se z matčina 
područí, která vyvrcholí 
manželstvím s � outkem 
Flapem, se kterým má tři 
děti – a ani jedno nepojme-
nuje tak, jak by si matka 
přála. Pak ale Emma one-
mocní rakovinou a vztah 
obou žen se mění, u Em-
miny smrtelné postele si 

věčně nespokojená Aurora 
konečně uvědomí, jak dce-
ru miluje. 

Osvěžující komediální 
akcent vnáší do hry postava 
bývalého astronauta, opil-
ce a sukničkáře Garretta 
(Alexej Pyško), který se vy-
trvale pokouší získat nedo-
stupnou Auroru. Ve � lmu 
tuto postavu neodolatelně 
ztvárnil Jack Nicholson, 
matku s dcerou hrály Shi-
rley MacLainová a Debra 
Wingerová.

Představení je určeno 
předplatitelům skupina 5N, 
k dispozici jsou i doprodejo-
vé vstupenky. -eze-

Muzikálové představe-
ní Řek Zorba v  nastudo-
vání Městského divadla 
Zlín zhlédnou prostějov-
ští diváci v pátek 21. úno-
ra v  19 hodin. V  titulní 
roli exceluje Dušan Sitek, 
kterého prostějovské pu-
blikum vidělo těsně před 
Vánocemi jako skvělého 
královského logopeda 
Lionela v  představení 
Králova řeč Divadla pod 
Palmovkou.

Řeka Zorbu nastudovala 
s  početným, výtečně pěvec-
ky i herecky disponovaným 
zlínským souborem režisér-
ka Hana Mikolášková. „Ve 
srovnání se Zlínem umožňu-
je výrazně menší prostějov-

ské jeviště mírně redukova-
nou inscenaci. V Zorbovi jde 
ale hlavně o silný příběh a 
krásné písně,“ uvedla ředitel-
ka městského divadla v Pros-
tějově Jana Maršálková.

Příběh o Řeku Zorbovi 
napsal řecký spisovatel Ni-
kos Kazantzakis ve čtyřicá-
tých letech minulého století. 
Román, který vyšel v roce 
1946, si brzy získal oblibu na 
celém světě: je to vzpomínka 
na blízkého člověka, které-
ho jste potkali před mnoha 
lety a který vám razantním 
způsobem proměnil život. 
Převrátil žebříčky hodnot a 
vryl se nesmazatelně do vaší 
paměti. A takový byl skuteč-
ně Zorba. Ten divadelní i ten 

reálný, kterého Kazantzakis 
skutečně potkal někdy v roce 
1916, kdy spolu těžili lignit.

Román Nikose Kazentza-
kise se dočkal muzikálové 
podoby od autorů slavných 
muzikálů jako je Cabaret 
nebo Chicago. Autorem 
scénáře je Joseph Stein, pís-
ňové texty napsal Fred Ebb 
a hudbu složil John Kander. 
Premiéra se konala na Bro-
dawayi 16. listopadu 1968. 
Nezapomenutelné je také � l-
mové ztvárnění z roku 1964 
s Anthony Quinnem.

Představení je uváděno 
pro předplatitelskou skupi-
nu B, divadelní předprodej 
má k  dispozici doprodejové 
vstupenky. -eze-

Cena za nìžnost pøevedla film na jevištì

Øeka Zorbu zahraje Dušan Sitek 
Prostìjov nedávno aplaudoval jeho logopedovi v Královì øeèi

Zdenek Merta zalistuje v Pražské 
svatbì, zazpívá k tomu

Na lednové Inferno Dana 
Browna naváže ve čtvrtek 
13. února v 18 hodin projekt 
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka 
scénickým čtením Pražská 
svatba a jiné erotické povíd-
ky od Zdenka Merty. Pořad, 
ve kterém se kromě autora 
povídek a známého hudeb-
níka Zdenka Merty představí 
herci Alan Novotný a Petra 
Bučková, se uskuteční v  pro-
storu na jevišti za oponou, 
který je pro komorní akce 
jako stvořený. 

„Vůbec poprvé se uskuteč-
ní LiStOVání s živým hudeb-
ním doprovodem. V případě 
Zdenka Merty by to snad ani 
nešlo jinak,“ prozradil autor 
projektu LiStOVáNí Lukáš 
Hejlík.

„Zdenek Merta je vypra-
věč s darem veselé a dob-

romyslné ironie. Ve svých 
milostných příbězích nešet-
ří fantazií, předvádí muže a 
ženy v roztodivných situa-
cích, v čase touhy někdy na-
plněné vrchovatě, často však 
také komicky a někdy i trap-
ně. Vždycky to však v povíd-
kách jiskří napětím, jestli a 
jak dojde k odměně - nebo k 
potrestání. Někdy není úplně 
jasné, kdo koho svádí. Smy-
sl pro rytmus prozrazuje na 
autora jeho hudební profesi 
a skladba příběhů připomíná 
dobře režírovaný koncert,“ 
popsal Hejlík Mertovu tvor-
bu. 

LiStOVáNí přitažlivou 
formou scénického čtení 
seznamuje diváky všech 
věkových kategorií se zají-
mavými literárními počiny. 
V  repertoáru má desítky 

knih českých i zahranič-
ních autorů, často bestsel-
lerů. Prostějovské publi-
kum zhlédlo v  minulosti 
jeho Ekonomii dobra a zla 
s ekonomem Tomášem Sed-
láčkem. Hejlík každoročně 
sklízí také ovace dětského či 
studentského publika. 

Propagace pořadů z LiS-
tOVáNí se ujala také Měst-
ská knihovna v Prostějově. 
„Pro knihovnu je LiStO-
VáNí skvělou příležitostí, 
jak upozornit čtenáře a 
především budoucí čtená-
ře na kvalitní literární díla 
a motivovat je tak nejen 
k návštěvě knihovny, ale 
hlavně ke čtení obecně,“ 
zdůvodnil motivaci ředitel 
Městské knihovny v  Pro-
stějově Aleš Procházka.
 -eze-
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Pøedstavení loutkového divadla 
TJ Sokol I Prostìjov, 

Skálovo náměstí 4, každou neděli od 14,30 hodin

2. 2. O Hastrmanovi  
9.2.  Čepice nahoru – čepice dolů
16.2.Čepice nahoru – čepice dolů
23.2.Čepice nahoru – čepice dolů 
2.3.   Zvonek královny víl
9.3.   Zvonek královny víl

16.3. Zvonek královny víl
23.3. Perníková chaloupka
30.3. Perníková chaloupka

Zveme všechny děti 
a jejich rodiče!!!

Pozvánka na unikátní výstavu 
Šangri-la, poøádanou 

CK LIVINGSTONE – do 30. 3. 2014
Vydejte se s námi hledat 

ztracený ráj! 
Zažijte džungli ukrývající 

tygra.
Vstupte do chrámu 

buddhismu, obrovské stúpy, 
kláštera, svatyně...

Polijte pro štěstí sloního 
boha Ganešu. Splní kouzelná 
rybka přání i vám?

Svezte se rikšou v indické 
tržnici!

Prožijte filmové projekce a 
zvukové kulisy! Překvapí le-
gendární yeti…?

 Prohlídku jedinečné ex-
pozice o zemích NEPÁL 
– TIBET – BHÚTÁN – IN-
DIE, představující magic-
kou cestu za bájným údolím 
věčného štěstí Šangri-la, 
skrytým hluboko v Himá-
laji, si mohou návštěvníci 
vychutnat v OLOMOUCI, 
na ulici Sokolská, v bývalé 
budově BMW. 

Expozice je vhodná pro 
všechny věkové skupiny, 
koncepce je nastavena pou-
tavě i pro děti.

Autorem je Rudolf Švaří-
ček a CK LIVINGSTONE. 
Výstava odhalí krásy zemí 
regionu Himálaje. 

Více informací o výstavě 
na www.sangri-la.cz

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Únor 2014

3. ÚNORA V 19 HODIN 
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)

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

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

Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, 
sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak 
jeden 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, Voj-
těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich. Přístupné od 15 let ! ! !

20. ÚNORA V 19 HODIN
UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA - derniéra

(Publius Ovidius Nasó, Aleš Procházka)
Iscenace inspirovaná texty římského básníka 

Publia Ovidia Nasona. Moderní pojetí přibližuje 
klasického autora současné společnosti a nechybí v 
něm láska, humor a špetka poučení.

Hrají: K. Vejmělková, T. Snášelová, M. Nevrlá, 
L. Kameníček, V. Lužný, J. Hyndrich, M. Ondra 
a další. Režie: A. Procházka

21. ÚNORA V 19 HODIN 
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Voj-

těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

27. ÚNORA V 19 HODIN
TOM SAWYER 

(Mark Twain, Václav Renč) - premiéra
Divadelní soubor Pointík uvede svou první 

inscenaci na motivy klasického románu Marka 
Twaina o legendárním uličníkovi Tomu Sawyero-
vi a jeho kamarádech. 

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

Úprava a režie: Aleš Procházka

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
ÚNOR 2014

HUDEBNÍ OBOR :

13. 2. 2014 – Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
v 10.00 hod. – sál ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul.:
Práce žáků VO ZUŠ Litovel.

TANEČNÍ OBOR 
2.2. 2014 –  sál Městského divadla v 17.00 hod. 

„Dnes tančí“-podruhé 
 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
24.2.2014 v 17.00 hod. sál  zámku, Pernštýnské nám. 8

Dramaťácké perličky
Sólová vystoupení členů DS Freak out spojená s autorským 

čtením.
Atmosféru dotvoří šálek lahodného čaje, příjemná hudba a 

výstava obrazů 
Amálie Poledníčkové a Michaely Korčákové.
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MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.
ÚNOR 

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

VÝSTAVY

 do 9. 2. 2014 JAKUB SCHIKANEDER – MISTR POCITŮ
Exkluzivní výstavní projekt, který představí v retrospektivní výstavě díla vyni-

kajícího a mezi sběrateli velmi oblíbeného umělce. Na návštěvníky čekají typické 
malířovy obrazy plné melancholie, smutku a účasti s těžkými lidskými osudy, ale 
také známá tajemná noční zákoutí osvětlená plynovými lampami a další témata. 
Díla zapůjčilo mnoho renomovaných subjektů, z nichž nejrozsáhlejší je zápůjčka 
z Národní galerie Praha.  

do 9. 2. 2014 FRANTIŠEK JULINA - Moravský malíř a mim
Výběr z tvorby malíře, který se v Prostějově narodil a větší část svého života zde také 

prožil. Zájemci se mohou seznámit s ukázkami z cyklů Noc a její kouzla, Hlavy, Patina 
času, Starý Prostějov a dalšími.

Výstava je realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov.
18. 2. – 25. 5. 2014  Jak žily děti na zámku
Tematická výstava mapující rodinný život šlechty a jejich dětí. Panely s popisy 

různých etap života mladých aristokratů doplní dětské předměty denní potřeby, 
sportovní náčiní, malířské skicáky a pastely, vyšívací potřeby, učební předměty a 
hračky.

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

Výstava je realizována ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
20. 2. – 6. 4. 2014, vernisáž 20. 2. 2014 v 16.30
Jan Šafařík – nezvěstný malíř velkého talentu
Průřez tvorbou  kvalitního českého malíře evropského formátu, jehož doménou 

byly především akvarely a kvaše. Ve svých dílech zachycoval pražská zákoutí a pod-
statnou část jeho tvorby tvoří náměty se zemí, kde žil -  Itálie, Francie, Španělsko. 
Do Prostějova, kde se narodil, se již nikdy nevrátil a zemřel za záhadných okolností.

Výstava je realizována ve spolupráci s PhDr. Miroslavem Macíkem    

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 2. 2. 2014  POKOJÍČKY NAŠICH  BABIČEK
Výstava  prezentuje tzv. „malé domácnosti“ ze soukromé sbírky Miroslavy Pe-

cháčkové. Návštěvníci se mohou těšit na obýváčky, ložnice a kuchyňky z let 1880 
– 1980, které věrně kopírují dobové trendy v bytové kultuře nábytku, přes stolní 
soupravy až po technické novinky.    

6. 2. – 11. 5. 2014 FENOMÉN IGRÁČEK
Pro malé i velké návštěvníky je připravena výstava o světě  mnoha profesí mo-

derní hračky
v podání usměvavé � gurky – Igráčka. Přijďte se seznámit s kvalitní českou hrač-

kou a podívat se, co všechno dovede!

MUZEJNÍ PODVEČERY
6. 2. 2014 v 17 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea
LETEM – SVĚTEM
Setkání s dobrodruhem, cestovatelem, horolezcem a nositelem Ceny města Pro-

stějov za rok 2012 Z. Vychodilem, který provede zájemce slovem i obrazem čtyřmi 
českými expedicemi po Evropě, Africe, Aljašce a Mexiku

Muzeum a galerie v Prostìjovì si vás dovoluje pozvat na 
Putování pravěkem

Kdy: úterý 18. 2. 2014 od 9. 30 do 
12.00 hod.

Kde: výstavní sál na nám. T. G. Ma-
saryka 2 – expozice pravěku

V pravěké expozici se dozvíte spous-
ty zajímavých informací o našich nej-
starších dějinách, zkusíte si drtit obilí 
na zrnotěrce, vyrobíte si keramickou 
misku, jednoduchou ozdobu, vyzkou-
šíte si vyrobit ruční papír nebo práci 
archeologa, vytvoříte si pracovní listy.

Vstupné: 20,- Kč

Masopustní 
a postní 
zvyky

Kdy: čtvrtek  20. 2. 2014 od 9.30 do 
12.00 hod.

Kde: budova Špalíčku – Uprkova 18
Vrátíte se do doby, kdy a jak se 

slavil Masopust, kdy začínala postní 
doba, vyrobíte si jednoduchou ma-
sopustní masku, připravíte si typické 
masopustní a postní pečivo. 

Vstupné: 30,- Kč

Oba programy jsou určeny pro děti od 6 do 11 let
Na oba programy je nutné se přihlásit na tel. čísle 605 477 147 nebo email 

jhanusova16@seznam.cz

Kultura

INZERCE

Prostějov/pr - HELEN DORON ENG-
LISH-Angličtina pro děti Prostějov, stejně 
jako sto dalších learning center HDE v Čes-
ké republice, HLEDÁ (ENGLISH) SU-
PERSTARS. Začalo to soutěží o nejkreativ-
nější vánoční pohlednici, kdy se vítězkou 
této soutěže za Prostějov stala young lady 
Justine Hrubá. 

Stále aktuální šance zazářit jako STAR je 
díky spisovatelské soutěži „Young Writer“. Děti 
jsou motivovány k napsání krátkého příběhu 
v angličtině o jedné ze známých postaviček an-
gličtiny - klokanu Kangim. Kresli, maluj, tvoř, 
piš a zpívej. Nic z toho, není pro Angličtinu pro 
děti HDE atypické a neznámé. 

A tak HDE-Angličtina pro děti - přichází 
s nápadem celonárodní pěvecké soutěže He-
len Doron English STAR. Přestože myšlenka 
o hledání pěvecké STAR je inspirací populár-
ních mezinárodních a potažmo českých pě-
veckých soutěží o hledání superstar, kontext, 
do jakého je tato angličtinářská soutěž zasa-
zena, je zcela originální. Zpívat se bude v an-
gličtině, zapojit se musí celá rodina a cílem 
je motivace k učení, samozřejmě Angličtiny. 
Netřeba dodávat, že vítěze čekají neodolatel-
né zážitkové ceny a � nále budeme moci sle-
dovat koncem května v pořadu Sama doma. 

Aktuální informace o Angličtině pro 
děti najdete na webu angličtiny na www.
helendoron.cz, LC Prostějov. Nebo, jed-
noduše napište na info@anglictinaprode-
tiprostejov.cz  nebo zavolejte na tel. 604 
792 446.

Angličtina přeje vše nej v  novém roce 
2014.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

... HLEDÁ ENGLISH STARS

Zazpívej svou oblíbenou písničku, 
natoč krátké video a vyhraj víkendový pobyt 
v zábavním parku pro celou rodinu! 
Finalisté vystoupí na galavečeru u příležitosti 10. výročí HDE v České republice.  

Celorepubliková pěvecká soutěž pro všechny studenty 

HELEN DORON ENGLISH

Více informací v centrech HDE 
nebo na www.helendoron.cz

Where Children Come First
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„Byla to láska na první po-
hled,“ zní třeba úvodní věta 
románu Josepha Hellera Hla-
va XXII. Pro mnohé čtenáře, 
včetně některých literárních 
odborníků, je první a posled-
ní věta knížky velmi důležitá, 
ba nejdůležitější. Často podle 
nich poznáte, do jaké atmo-
sféry vás autor vtahuje a v jaké 
náladě vás opustí. Řada čtená-
řů si právě podle několika prv-
ních vět vybírá, kterou knížku 
si zrovna půjčí nebo koupí. 
Český prozaik Antonín Bajaja 
říká: „Román začínající špat-
nou větou je většinou celý špat-
ný. Chybí mu energie.“ Kolem 

fenoménu první románové 
věty existují řady diskusí, klu-
bů, a jsou sestavovány žebříčky 
těch nejoblíbenějších. Některé 
úvodní věty jsou nezapomenu-
telné: „V jisté podzemní noře 
bydlel jeden hobit,“ jiné se staly 
klasikou stejně jako celý román: 
„Říkejte mi Izmael,“ další jsou 
často citované: „Tak nám zabili 
Ferdinanda.“ Řada úvodních 
vět nepotřebuje prozrazovat, 
ze které knihy pochází. Ať už 
jde např. o větu „� omas Tracy 
měl tygra,“ nebo „Na počát-
ku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.“ 
Tuto unikátní výstavu stovky 

prvních vět přímo pro pros-
tějovskou knihovnu sestavil 
její nadšený spolupracovník 
Jan Sedláček, student historie 
Slezské univerzity v Opavě. 
Výběr zahrnuje klasiky i sou-
časné autory, jak české, tak 
zahraniční. Možná vám bude 
v našem výběru scházet něja-
ká vaše oblíbená věta či autor. 
Můžeme vám však zaručit, že 
každou z citovaných knížek 
vlastníme. Pokud vás tedy její 
úvodní věta zaujme, stačí sejít 
z naší Galerie Na Půdě o patro 
níže do půjčovny a o knížku 
požádat. Výstava potrvá od 
18.2. do 17.3.

100 lásek na první vìtu

Při příležitosti 75. výročí 
prvního vydání Rychlých šípů 
jsme pro vás v  prosinci připra-
vili vědomostní kviz, který byl 
k dispozici online i vytištěný na 
papíře v  knihovně. Každý si na 
něm mohl vyzkoušet, co všech-
no si o téhle partě a jejím auto-
rovi ještě pamatujete, a třeba se 
přitom dozvědět něco nového. 
Soutěžilo se ve dvou variantách 

- ve snadnější pro děti do 15 let 
a v záludnější pro všechny starší 
soutěžící. V dětské kategorii zod-
pověděli zcela správně všech 15 
otázek hned 4 účastníci. Výherce 
hlavní ceny – ježka v kleci – jsme 
tedy museli vylosovat, stala se 
jím Marie Coufalová (11 let). 
Další tři nejšikovnější – Terezii 
Čižmařovou, Michala Komárka 
a Adélu Cibulkovou jsme od-

měnili knížkou a neprodejnými 
plackami knihovny, které rozdá-
váme výhradně za čtenářské zá-
sluhy. Kategorie nad 15 let měla 
otázky o poznání těžší, snad pro-
to má jediného výherce, slečnu 
Lucii Kratochvílovou (17 let). Ta 
si za odměnu odnesla unikátní 
čtenářskou lampičku pro tajné 
čtení ve tmě. Blahopřejeme a 
všem zúčastněným děkujeme.

Ježek v kleci a ètenáøská 
lampièka našli svùj nový domov

Možná jste si toho nevšimli, 
ale během loňského září a října 
na 300 dětí z celého Prostějov-
ska doma nebo ve škole psalo 
a pilovalo svoje příspěvky do 
tradiční literární soutěže So-
vičkiáda. Už 12 let prostějov-
ská knihovna vždy na podzim 
pořádá toto velké klání malých 
autorů do 15 let věku. Mohou 
skládat básně, psát příběhy, po-
hádky, vzpomínky, obyčejné či 
neuvěřitelné. O čemkoli chtějí, 
dlouhé dle libosti, je to pouze na 
nich. Stačí pak sebrat odvahu a 
přinést své dílko do knihovny. A 
odvahu vloni našlo na 300 dětí. 
Pracovnice knihovny pro děti a 

mládež se tak musely prokousat 
180 prozaickými dílky a 120 bá-
ničkami. Pro odbornou porotu 
pak byl připravený užší výběr. 
Role porotkyně se již tradičně 
zhostila náměstkyně primátora 
Mgr. Ivana Hemerková, společ-
ně s ředitelem knihovny MgA. 
Alešem Procházkou a dalšími 
pracovníky knihovny i magis-
trátu. 

Nejlepší práce byly vyhláše-
ny v rámci slavnostního � nále 
soutěže 14. listopadu 2013 a 
jejich mladí autoři byli odmě-
něni věcnými cenami. Zde jsou 
vítězové kategorie próza. 1. 
místo: Alena Ležáková (O dešt-

níku, který se bál vody), 2. mís-
to: Ema Vítová (Jak se sovička 
Rozárka dostala do knihovny), 
3. místo: Alexandra Vévodová 
(V Itálii). A zde trojice nejlep-
ších v kategorii poezie. 1.mís-
to: Lucie Hájková (Cesta do 
nebes), 2. místo: David Chytil 
(Jaro), 3. místo: Michaela Do-
pitová (Děsivá noc). Máte taky 
doma malý literární talent? Už 
může přemýšlet nad námětem 
pro letošní ročník. V knihovně 
pro děti a mládež (Vápenice 9) 
si můžete kdykoli prohlédnout 
i zakoupit ilustrovaný sborník 
nejúspěšnějších příspěvků prv-
ních deseti let této soutěže.

300 malých spisovatelù

V loňském roce se v Městské 
knihovně Prostějov, díky inicia-
tivě Ing. Miloslava Koláře, ote-
vřel první kurz výuky práce na 
PC. Byl určen seniorům a setkal 
se s velkým ohlasem veřejnosti. 
Nemohli jsme bohužel vyhovět 
všem přihlášeným zájemcům, 

proto chceme podobné kur-
zy pořádat i letos. První z nich 
začne v  pátek 7. února v  9.30 
hod. a bude určen úplným začá-
tečníkům. Frekventanti tohoto 
kurzu si vyzkouší práci s myší, 
seznámí se s  klávesnicí PC, 
zkusí si napsat jednoduchý text, 

uložit soubor a také vyhledávat 
některé informace na internetu. 
V  březnu pak plánujeme ote-
vřít další kurz, tentokrát už pro 
mírně pokročilé. Pokud máte o 
kurzy zájem, přihlaste se osobně 
nebo telefonicky v  čítárně (tel. 
582 329 661).

Senioøi a poèítaè

Kultura



Město Prostějov  Radniční listyMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. ledna 2014 Strana 25

ÚNOR 2014

PŘEDNÁŠKA:

6.2. (čtvrtek) v  18:00 – CESTY ZA DVOJHVĚZDA-
MI ANEB DVOJHVĚZDY VE SVĚTĚ

doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. 
Astronomicko-cestovatelské povídání představí krátce 

dvojhvězdy a zavede vás na observatoře pěti kontinentů 
od Nového Zélandu po Chile. Co dělá astronom na pra-
covní cestě, jak vypadá jeho pracovní den? Opravdu v noci 
pozoruje a ve dne spí? 

Přednáší: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (*1965), 
odborný asistent Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
učitel astronomie, dlouholetý pozorovatel a badatel v obo-
ru proměnných hvězd.

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

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 
do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek 
a pátek v 18:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin.

V  týdnu17. až 21. 2. se uskuteční pozorování Slunce i 
večerní pozorování každý den.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je bezmračná 
obloha, v případě špatného počasí je připraven náhradní 
program.

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

Pohádku uvádíme každou únorovou středu v 15:30 hod. 
Měsíc by si rád nechal u krejčího ušít fráček. Jak to udě-

lat, když Měsíc přichází na zkoušku pokaždé jiný? Jednou 
je tenoučký, jindy je krásně kulatý. Zvládne krejčí slibova-
ný fráček ušít?

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

PRÁZDNINOVÝ ASTROTÝDEN: 

V PRÁZDNINOVÉM TÝDNU 17. AŽ 23. 2. JE MOŽNÉ 
NAVŠTÍVIT HVĚZDÁRNU KTERÝKOLIV DEN

Pozorování Slunce proběhne ve 14:00 hodin.
Pozorování večerní hvězdné oblohy se koná každý den v 18:30 

hodin, kromě středy, kdy proběhne již v 17:30 hodin.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
3. 2. a 17. 2. v 10:00 hodin - Povídání o Zemi. Povídání o roč-

ních obdobích.
4. 2. a 18. 2. v 10:00 hodin - Jak kapička putovala. Pohádka o 

koloběhu vody.
5. 2. a 19. 2. v 10:00 hodin - Hvězdný sen. Pohádková cesta 

oblohou s  panenkou Zlatuškou.
6. 2. a 20. 2. v 10:00 hodin - Ze starých pověstí hvězdných. Po-

hádka o jarních souhvězdích.
7. 2. a 21. 2. v 10:00 hodin - Kometa Babeta. Pohádka o toulavé 

a zvídavé kometě.

SOUTĚŽ PRO DĚTI Z CYKLU SOUTĚŽÍ 
„KOSMONAUTIKA“- DRUŽICE V OKOLÍ ZEMĚ 
Soutěž proběhne v neděli 23. 2. V 15:00 HODIN
Soutěži bude předcházet povídání o družicích, které napomá-

hají lidem při různých činnostech. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Vernisáž výstavy Mgr. Karla Bůny a Martina Bůny 
„KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVĚŘITELNÉ MOŽ-

NOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ ASTROFOTOGRAFIE“ 
Vernisáž se uskuteční v sobotu 22. 2. v 16:00 hodin
Výstava představuje překrásné snímky vesmírných objektů 

v kvalitě, kterou v  nedávné době bylo možné dosahovat pouze 
velkými dalekohledy na profesionálních observatořích. Díky po-
kroku a zlevnění moderní digitální technologie se možnosti sou-
časné amatérské astrofotogra� e značně posunuly vpřed a výstava 

tak nutí i k zamyšlení nejen nad naším místem ve vesmíru, ale též 
o rychlém technologickém rozvoji naší civilizace.

VÝSTAVY/EXPOZICE

- KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVĚŘITELNÉ 
MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ 

ASTROFOTOGRAFIE (od 22.2.)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OPTIKA – EXPOZICE
První a druhá výstava a expozice Optika jsou dostupné 

na začátku astronomických pozorování a v tom případě 
jsou jejich součástí. Po domluvě lze jejich shlédnutí sjednat i 
kdykoliv jindy. V  takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou 
a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30 hodin. 
Obsahem únorových setkání bude seznámení se sluneční 
soustavou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním 
Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní poplatek 100 Kč. 

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

poznání základů astronomie a astronomická pozorová-
ní. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě čás-
ti. Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny 
schůzek GEMINI I jsou 6., 13. a 27. 2. v 16:30 hodin. Jed-
norázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMI-
NI II je určen pro studenty středních škol a starší zájemce 
o astronomii. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 
Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 
039. Změna programu vyhrazena

Prostìjovská HVÌZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

Lunochod
Dnes se vrátíme do začátků 

tzv. praktické éry kosmonau-
tiky, kdy mj. probíhal tvrdý 
souboj o dobytí Měsíce mezi 
tehdejším SSSR a USA.  Když 
Rusové zjistili, že jejich snaha 
o vysazení člověka na povrchu 
našeho nejbližšího vesmírné-
ho souseda nevychází a kdy 
první Američan už měl za 
sebou procházku po Měsíci, 
vyslali 17. listopadu 1970 son-
du Luna 17 s   vozítkem Lu-
nochod 1. Výsadek v   oblasti 
Mare Imbrium (Moře dešťů v  
severovýchodní části Měsíce) 
byl úspěšný a do 4. října 1971 
vozítko o hmotnosti 756 kg 
ujelo průměrnou rychlostí 0,8 
– 2 km/hodinu trasu 10   540 
metrů. 15. ledna 1973 násle-
doval Lunochod 2 vysazený 
sondou Luna 21 v měsíčním 
kráteru Le   Monnier (na zá-
padním okraji pohoří Montes 
Taurus). Ten byl funkční 4,5 
měsíce, ujel 37  km, pořídil 60 
rádiových relací, 86 panora-
matických záběrů, 80.000 TV 
snímků a 740 rozborů měsíč-
ních hornin.  Značná část po-

vrchu obou vozítek byla po-
kryta solárními panely, které 
zajišťovaly potřebné množství 
elektrické energie. Lunochod 
byl vybaven televizními ka-
merami, spektrometrem k 
chemické analýze, francouz-
ským laserovým odražečem a 
řadou dalších přístrojů. Dél-
ka vozítka činila 2218   mm, 
hmotnost 756   kg, jeho uni-
kátní výkyvný podvozek byl 
osmikolový. Řízení bylo dál-
kové na pokyn ze Země. Pro 
„nevěřící Tomáše“ přikládám 
fotogra� i místa přistání Lu-
nochodu 2 pořízenou o čtyři-
cet let později. Sovětský svaz 
postavil i třetí Lunochod, vo-
zítko však k  Měsíci neodletě-
lo a je vystaveno v muzeu to-
várny v Chimkách u Moskvy. 

Jako perličku lze dodat, 
že některé konstrukční prv-
ky Lunochodu posloužily 
v   roce 1986 i při výrobě 
automatického pozemské-
ho robotického buldozeru, 
který pomáhal odklízet vy-
soce radioaktivní trosky při 
havárii atomového reaktoru 
v Černobylu.

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - L

Kultura
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Kaleidoskop

Vyšla publikace Miroslava Chytila a Tomáše Vincence 
Prostìjovská architektura 1918–1948

V minulých dnech vyšla pub-
likace Miroslava Chytila a Tomá-
še Vincence Prostějovská archi-
tektura 1918–1948. 

Osvědčená autorská dvojice 
složená z historika architektu-
ry a výtvarníka nám předložila 
skutečně reprezentativní publi-
kaci. Připomeňme, že oba mají 
za sebou již řadu edičních a 
výstavních počinů. Za všechny 
uveďme například vydané DVD 
Prostějovská moderní architek-
tura 1910–1952 (2008), publikaci 
Slavné stavby Prostějova (2009) a 
seriál článků o prostějovské archi-
tektuře na stránkách Prostějov-
ského týdne (2007). 

Publikace má 216 stran a je 
doprovázená řadou dobových a 
současných fotogra� í exteriérů i 
interiérů objektů, plánků aj. Na je-
jím kvalitním polygra� ckém zpra-
cování má podíl vydavatel knihy 
(křídový papír, vazba, textilní zá-
ložka).  Ocenit můžeme také gra-
� ckou úpravu Tomáše Vincence, 
který je i autorem některých foto-
gra� í. Publikace vyšla za � nanční 
podpory předsedy představenstva 
MPS HOLDING Tomáše Med-
ka a města Prostějova.  Součástí 
publikace jsou také kapitoly o 
moderní architektuře, současném 
stavu řešení dané problematiky a 
přílohy (Katalog prostějovských 
staveb uvedených v hlavním tex-
tu, Odkazy, Prameny a literatura, 
Prostějov a jeho architekti, resumé 
v  češtině, angličtině a němčině a 
medailon uměleckého knihaře Jo-
sefa Dvořáka). 

Historik umění profesor Pavel 
Zatloukal upozornil v  úvodu na 
jedinečnost prostějovské architek-
tury. Následuje úvod od Miroslava 
Chytila. V duchu citátu architekta 
a urbanisty Bohuslava Fuchse po-

ukázal na kvalitní úroveň mezi-
válečné architektury a na význam 
osobnosti a díla architekta Anto-
nína Navrátila, jemuž také věno-
val rozsáhlejší medailon v závěru 
publikace.  Odmítá dělení archi-
tektury na vysokou a stavitelskou 
a připomíná i významný podíl 
na projektech a realizacích staveb 
řady místních stavitelů a staveb-
ních kanceláří. „ Pro hodnocení 
kvality architektury by tedy měla 
být rozhodující hlediska estetická, 
funkční, urbanistická a úroveň ře-
meslného zpracování,“ uvádí v zá-
věru kapitoly M. Chytil. Doplňme, 
že prozkoumal přes 320 objektů 
na základě terénního i odborného 
výzkumu (archivy, odborná litera-
tura).  

 Kladně lze ocenit skutečnost, 
že dané téma je zarámováno 
do hospodářských, politických, 
správních a stavebně-historických 
dějin Prostějova, jak nám dokláda-
jí kapitoly Politické a ekonomické 
předpoklady vzniku nové archi-
tektury, Stavební vývoj Prostějova 
do roku 1918 a Socioekonomický 
pro� l investora 1918–1948.  Autor 
zde dospěl k  závěru, že kvalitní 
architektura zde vznikala díky 
velkým investorům, kteří byli do-
statečně ekonomicky silní k tomu, 
aby mohli � nancovat soukromou 
i podnikovou výstavbu a najímat 
si špičkové architekty. Dále je vy-
zvednuta velmi dobrá úroveň 
stavebního úřadu města, který své 
stavby zadával renomovaným ar-
chitektům, hlavně Miroslavu Put-
novi (v letech 1936–1950 městský 
stavitel a stavební komisař), stejně 
jako kvalitní soukromé vily, je-
jichž pořízení nebylo výsadou jen 
příslušníků podnikatelské nebo 
úřednické elity a na jejichž řešení 
byli najímáni nejlepší v Prostějově 

pracující architekti, kteří vytvořili 
významná díla zaujímající důstoj-
né místo v  tehdejším minimálně 
celomoravském kontextu.  Zvý-
razněna byla také skutečnost, že 
v architektuře se odrazilo také po-
stavení Prostějova jako význam-
ného hospodářského, politického 
a kulturního centra Moravy. 

V centru publikace jsou kapito-
ly pojednávající chronologicky o 
architektonickém vývoji města ve 
20. – 40. letech 20. století.  Kapitola 
Dvacátá léta začíná seznámením 
s regulačním plánem města od J. 
Kumpošta a J. Peňáze.  Dále uvádí 
výstavbu nájemních domů (uli-
ce Vodní, Podjezd, Palackého tř., 
Svatoplukova tř.). Poukazuje na 
slušnou úroveň bytových domů 
továrníka Ludvíka Bauera v  ulici 
Pod Kosířem 1 (arch. Bohumír F. 
A. Čermák), MUDr. Julia Pažouta, 
Rejskova 11 (arch. Ladislav Ma-
choň), manželů Bauerových, Kol-
lárova 10 (arch. A. Steklmacher). 
Z veřejných staveb je jako nejlep-
ší realizace vyzvednuta úřední a 
obytná budova Městské spořitelny 
na Žižkově náměstí. Tato význam-
ná racionálně modernistická stav-
ba však prošla ve druhé polovině 
devadesátých let 20. století totální 
rekonstrukcí. Byla zachována jen 
vnější fasáda (jejíž lícové cihly 
byly přetřeny fasádní barvou).  M. 
Chytil  uvádí, že  „ z této pro vývoj 
městského stavitelství významné 
realizace tak  zbyla pouze prázdná 
kulisa“. V původní podobě se ne-
zachovaly ani objekty Domoviny 
a letní tělocvičny v areálu Sokola 
I (Kostelecká 47, arch. E. Žáček). 
Z  dalších veřejných staveb jsou 
uvedeny úpravy a přestavby škol 
a výstavba nové školní budovy 
obecné a měšťanské školy chla-
pecké a dívčí na Husově náměstí 

(arch. Jaroslav Coufal).  20. léta 
hodnotí Miroslav Chytil jako 
dobu očekávání a jakési přípravy 
půdy k prudkému kvalitativnímu 
a kvantitativnímu rozvoji ve třicá-
tých letech. 

Kapitola Třicátá léta je právem 
nejrozsáhlejší (str. 60–131), ne-
boť toto období představuje zlatý 
věk prostějovského stavitelství. 
Poznáme zde funkcionalismus 
s  jeho typickými znaky – páso-
vými okny, arkýři, různými typy 
balkonů, terasami, vodorovnými 
střechami …  Seznámit se mů-
žeme s  Putnovou dynamičností 
a živostí ( např. úřední a obytná 
budova Městských elektrických 
podniků, Poděbradovo nám. 2) 
a Navrátilovou racionalitou, jed-
noduchostí a čistotou formy ( ná-
jemný dům manželů Kozlových, 
nám. E. Husserla 18 - I. V. Netušila 
1, dům s fotoateliérem pro Václava 
Ševčíka, nám. E. Husserla 6). Naši 
pozornost upoutají reprezentativ-
ní vily Anastázie Neherové (Pod 
Kosířem 73) od Antonína Na-
vrátila,  Marty Toulové  (Pod Ko-
sířem 60) od � rmy R. Konečný& 
J. Nedělník a  Radomíra Růžičky 
(Arbesovo nám. 4)  od Františka  
Kalivody. Oceněna byla také práce 
Miroslava Putny na objektech so-
ciálního bydlení (komplex 94 ma-
lometrážních bytů v Šárce, obytné 
domy v Raisově ulici). Představeny 
byly návrhy Eduarda Žáčka, který 
se v Prostějově dočkal nejvíce rea-
lizací, ale kvalita jeho tvorby kolí-
sala. Mezi nejlepší realizace patří 
rodinný dům manželů Melhubo-
vých (Sádky 5, odborná škola živ-
nostenská (Lidická 2), bytový dům 
s kaplí pro řádové ošetřovatelky a 
ženský služební personál v areálu 
bývalé nemocnice a dům Eveliny 
Fleischerové (Svatoplukova 64).  Je 

zde také uvedeno, že jistou speci-
� čností Prostějova bylo  propojení 
funkce obytné s funkcí obchodní 
a výrobní (právě dům E. Fleische-
rové od E. Žáčka, dům V. Ševčíka, 
dům manželů Urbanových,  Ko-
menského 1  od E. Žáčka  či dům 
manželů Švejdových, Plumlovská 
44  od A. Navrátila). 

Čtyřicátá léta představují ve 
srovnání s  předchozím obdobím 
chudší produkci. I zde však byly 
příklady dobré městské archi-
tektury – Navrátilovy domy pro 
zaměstnance � rmy J. Nehery v 
Janáčkově ulici, pro zaměstnance 
� rmy Wikov na náměstí Padlých 
hrdinů 8 či komplex vlakového 
nádraží v  Janáčkově ulici od Ja-
roslava Otruby.  V  dalších kapi-
tolách je nastíněna problematika 
stavebního vývoje Prostějova po 
roce 1948 s  uvedením některých 
význačných staveb v okolí Prostě-
jova. 

Publikace Miroslava Chytila a 
Tomáše Vincence Prostějovská ar-
chitektura 1918–1948 nám může 
nabídnout skutečně zasvěcený 
pohled na danou problematiku. 
Bezpochyby zaplní místo v  pub-
likacích věnovaných architektuře 
města i řadu našich prostanensií. 

 Hana Bartková 

Zveme vás na: 
3. sraz amatérských cukrářek 

a cukrářů ve Vrahovicích
 který se bude konat ve dnech 

22. 3. - 23. 3. 2014
Přihlášky na tel: 773 495 712 

p. Starobová nebo 775 001 879 
p. Faltýnková

Počet míst je omezen.Ukon-
čení přihlášek je 28. 2. 2014

Podrobné informace najdete 
na:  http://pecenicko.cz

UPOZORNÌNÍ NA 
ZMÌNU VE VÝSTAVÌ

Výstava obrazů Zdenky Tr-
nečkové, která probíhá v kavárně 
Národního Domu v Prostějově, 
je z technických důvodů přeru-
šena od 21. ledna 2014 - 6. února 
2014. Po 6. únoru výstava bude 
pokračovat až do konce února. 
Děkujeme za pochopení

Veøejná sbírka ÈÈK
Dne 3. února 2014 

od 8 do 11 hod. po-
řádá Český červený 
kříž Prostějov, Mi-
líčova 3, veřejnou 
sbírku, kterou po-
užije na vytvoření 
modelů – oděvů, 
oděvních doplňků a 
bižuterie, které budou před-
vedeny na charitativní módní 
přehlídce – Tvořím, tedy, jsem 
v polovině dubna 2014 v Ná-
rodním domě.

Sbíráme stuhy, prýmky, kraj-
ky, korále i zbytky nebo roztr-
žené, brože, okrasná péra, zbyt-
ky saténu, tvrdé papíry, lepidlo, 
vlizelíny, šicí nitě, bavlnky a 
další textilní galanterii.

Dále pořádáme 
velkou sbírku dám-
ských kabelek 
všech druhů, kde v 
rámci módní pře-
hlídky bude jejich 
bazar.
Vše – kabelky a 

textilní galanterii, pro-
sím přineste zachovalé, čistě 
a neděravé. Přineste je pro-
sím na ČČK Prostějov, Milí-
čova 3.

 
Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov 

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Z historie motorismu
pøednáška Klubu historického a státovìdného v Prostìjovì

 Na únor letošního roku 
připravil Klub historický a stá-
tovědný v Prostějově další pra-
videlný podvečer, na kterém 
vystoupí pan Hubert Grmela, 
sběratel a majitel soukromého 
muzea automobilů Praga v ne-
dalekém Dobrochově. Přednáš-
ka nazvaná Z historie motorismu 
nás přes obecný nástin historie 
dopravních cest a českého au-
tomobilismu seznámí blíže s 
produkcí automobilů � rmy WI-
KOV Prostějov a karosářských 
� rem v Prostějově. Zmíněny 
budou i některé další střípky 
z  dějin automobilové dopravy 
v  našem městě, místní čerpací 
stanice či dobové ceny benzínu. 
Podle zájmu může přednášející 

povyprávět také o účasti svých 
veteránů při natáčení populár-
ního seriálu Četnické humores-
ky. Akce se uskuteční v tradiční 
třetí úterý v měsíci dne 18. úno-
ra 2014 v 17 hodin ve výstavním 
sále Státního okresního archivu 
Prostějov v  Třebízského ulici. 
Všichni jsou srdečně zváni. -tc-
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Akce plánované na únor

Jarní prázdniny

V  průběhu jarních prázdnin, tj. 17.–21. února 2014 bude mít 
ICM Prostějov prázdninovou otevírací dobu, tedy bude otevřeno 
od 10.00 do 16.00 hod.

Den internetu zdarma
Mezinárodní den omylů v kalendáři
U příležitosti Mezinárodního dne omylů v kalendáři (30. úno-

ra) pro vás připravuje ICM Prostějov na pátek 28.   února 2014 
Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to 
na max. 1 hodinu). Také pro vás bude připravena tematická ná-
stěnka se zajímavými informacemi.

Slevové karty ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC a IYTC
Skončila vám platnost slevové karty ISIC (studenti), ISIC 

SCHOLAR (žáci), ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26 
let) v prosinci 2013? Přijďte do ICM Prostějov, rádi vám vystavíme 
novou kartu v  otevírací době na počkání. Informace o tom, co po-
třebujete k  vyřízení karty (včetně formuláře), a naši otevírací dobu 
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Chceš vyjet jako dobrovolník do zahraničí? 
Je ti 18-30 let a přemýšlíš o tom, jak získat zajímavou zahra-

niční zkušenost? Co třeba Evropská dobrovolná služba? S účast-
níky Evropské dobrovolné služby se můžeš už několik let setkávat 
v  našem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto programu aktivně 
zapojit. Jak? Kontaktuj nás pro víc informací na e-mailu info@
icmprostejov.cz nebo se podívej na náš web www.icmprostejov.cz. 

Společnost

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

Narozeninový týden 
Cipísek slaví 15.narozeniny

24.2.-28.2. - narozeninový program ve všech 
skupinách

 
Jak podpořit zdraví v zimním období
4.2.-7.2. Jak podpořit zdraví přírodními pro-

středky- besedy v programech MC.
 

Psychomotorický vývoj dětí 
do jednoho roku

Beseda pro maminky s miminky, v rámci Mi-
miklubu 24.2.

 
Kurz efektivního rodičovství 

pro pokročilé
dle rozpisu pro nahlášené
Základní kurz efektivního rodičovství při-

pravujeme v březnu.

 
Individuální psychologické poradenství

Poradenství s psycholožkou dle objednání 
13.2.

 
Individuální výživové poradenství 

pro děti i dospělé
Poradenství s výživovou poradkyní dle objed-

nání.
 

Odpolední herny pro rodiče 
a prarodiče s dětmi do 5 let

vždy v pondělí 15.00-17.00 / Na tyto herny 
není potřeba se hlásit předem.

 Termíny, přihlášky a bližší 
informace v MC.

www.mcprostejov.cz 
www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek øíjen 

Cipísek slaví už patnácté narozeniny 
První návštěvníci Mateřské-

ho centra Cipísek patří mezi 
středoškoláky, někteří i mezi 
dospělé.  Letos v únoru totiž 
prostějovský Cipísek oslaví už 
patnáct let od svého vzniku. 
MC nabízí programy a akce pro 
rodiče s dětmi od miminek po 
předškoláky, besedy a kurzy pro 
dospělé, jednorázové akce pro 
celé rodiny, individuální pora-
denství apod. Kromě pravidel-
ných i mimořádných programů 
MC nabízí svým klientům také 
možnost seznámení s ostatní-
mi rodinami. Mnohá přátelství, 
která vznikla v „ Cipísku“, přetr-
vala řadu let. Velkým přínosem 
je tak MC i pro ty, kteří se do 
Prostějova a okolí přistěhovali a 
právě díky MC našli nové záze-
mí. Od jeho vzniku podporuje 
Cipísek také Statutární město 
Prostějov a MC věří,  že tomu 
tak bude i v dalších letech. V 
rámci oslav Cipískových naro-
zenin proběhne v celém roce 
řada akcí např. narozeninový 
týden, karneval, den pro rodinu 
či beseda s kmotrou MC J. Pre-
kopovou.  -ms-

V Prostìjovì zaèalo fungovat
nové zaøízení pro pøedškoláky

Jedná se o školku, která zajišťu-
je péči i předškolní vzdělání pro 
děti ve věku od 2 do 6 let. Kolektiv 
je tvořen pracovnicemi s pedago-
gickým vzděláním a víceletou 

praxí v oboru. Kapacita školky je 
cca 10 dětí. 

Provoz tohoto zařízení je každý 
den od 6:30 do 17:00, po domluvě 
je možno hlídat děti i mimo tuto 

provozní dobu i například o ví-
kendech nebo svátcích. Stravová-
ní a pitný režim je zajištěn. 

Více informací naleznete 
na webu: www.detraj.cz

Reálné gymnázium a základní škola mìsta Prostìjova,
Studentská ul.2, Studentská 4/2, 796 01 Prostìjov

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa 

kuchaø(ka) 
Nástup: 1. 3. 2014 
Požadavky:
- praxe v oboru minimálně 5 roků
- občanská a morální bezúhonnost
- odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, kladný vztah k dětem
- schopnost dobré komunikace, učit se novým věcem
Kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Hrubou na tel. 582 301 422.

Jan Vyhňák
Veronika Navrátilová
Martina Uherková
Julie Valachová
Samuel Hampl
Valentýna Ptáčková
Mikuláš Pavlovský
Inna Lenzová
Nikolas Vasiljev
Alena Bachanová
Adam Smékal
Kateřina Růžičková
Kateřina Kovářová

Michaela Pospíšilová
Nikolas Poledňák
Petr Peška
Robert Planička
Ema Marie Čermáková
Julie Greplová
Patricie Stavělová
Anna Sadovská
Natálie Herzánová
Alžběta Chalus
Viktor Umlauf 
Adam Vávra
Eliška Cieslarová

Seznam dìtí pøivítaných
dne 12. 12. 2013
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Společnost

Blahopřejeme
V mìsíci prosinci 2013 oslavili svá jubilea
tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
4.2.2014        14.00 Mokré plstění 
                                      Druhá lekce rukodělné textilní techniky, při které si odpočineme a ješ-

tě si vyrobíme něco pro radost. Přineste si s  sebou toaletní mýdlo na 
pěkný výrobek. Zorka Dostálová    

11.2.2014       14.00 Čas v  proměnách dějin 
  Zajímavá přednáška o historii kalendáře. Mgr. Václav  Horák                           
18.2.2014       14.00     Sourozenecké konstelace 
  Druhá  část přednášky o sourozencích , která rozvine toto jistě velmi   
                                     zajímavé téma.                 Mgr.et Mgr. Lenka Freharová 
25.2.2014       14.00     Trénujeme paměť                                    Miroslava Vyroubalová    
                                     Již pátá a do léta poslední část populárního cyklu.        
Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách  OS LIPKA, 

Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Obèanské sdružení na pomoc zdravotnì postiženým

70 let  Koudelíková Zdenka, Šubrt Jaromír, Soldánová Eva, Svobodová 
Libuše, Nevoránek Josef, Mgr. Skřek Ivo, Galandáková Dagmar, 
Zapletal Zdeněk, Možná Milada, Sobotová Emilie, Múnster Karel, 
Pokorná Eva, Mgr. Lišková Iva, Sedláček Petr, Kouřilová Marcela, 
Mlynářík Ladislav, Jedličková Radoslava, Hájková Vlasta, Karhánek 
Zdeněk, Kohoutková Jana, Došlík Jindřich, Flórová Jaromíra, 
Vysloužilová Zdenka, Hrubý Josef, Vrcha Oldřich, Hatlová Miluše, 
Jaroš Petr, Navrátilová Marie

 75 let  Planičková Jitka, Švancara Jaroslav, Jančíková Jitka, Krajča Jiří, 
Vybíralová Eva, Pavelková Marcela, Kadlecová Anna, Pazderová 
Františka, Korčák Arnošt, Múllerová Jana, Dvořáková Ivetta, Přibylová 
Libuše, Dopitová Marie, Novák Miroslav, Crháková Marie

 80 let  Nováková Anna, Michálek Miloslav, Liška Oldřich, Smičková Miluše, 
Pospíšil Vladimír, Řezníčková Věra, Heinzl Bohuslav

 85 let Wolfová Zdenka, Hromada Bohumil, Švanderová Marie, Osladilová 
Jarmila, Mrňková Vlasta, Huňková Anna, Skaličková Vlasta, Vymazalová 
Věra, Marková Anežka, Štencl Zdeněk

 90 let  Říhová Jiřina, Jirásková Marie, Jetelinová Eliška, Smítal Antonín, Koblihová 
Anna

 91 let Zatloukalová Veronika, Sedláček Jan

 92 let Trunda Jan, Skořínská Marie, Žila František, Sedlařík Karel

 93 let Kratochvílová Jaroslava

Informace o èinnosti obèanského sdružení 
Senioøi Prostìjova za rok 2013

Každý měsíc se schází členo-
vé občanského sdružení v před-
náškovém sále Národního 
domu v Prostějově na přednáš-
kách, které jsou různě tematicky 
zaměřené. Např.: 1. Starý Pros-
tějov – pan Valda, 2. Co jsou 
to čakry – Mgr. Halouzková, 3. 
cestopisné povídání o  Skandi-
návii – pan Venzara, 4. módní 
trendy a prostějovské osobnosti 
– paní Suchánková, 5. lékařská 
přednáška – MUDr. Macháň 
a jiné. Lektoři těchto přednášek 
vždy poutavě a zasvěceně doká-
ží zaujmout naše členy a  za to 
jím děkujeme.

Na Den matek v květnu nám 
zazpívali studenti ze základní 
školy Jana Železného pod ve-
dením Mgr. J. Farkašové. Den 
seniorů v říjnu a jubilanty v lis-
topadu obohatili svým vystou-
pením harmonikáři pánové 
Krahulec a  Nedbal. Tyto akce 
včetně vánočního posezení jsou 
s  pohoštěním, které zajišťují 
členky výboru.

Jedenkrát až dvakrát měsíč-
ně připravuje p. Navrátilová 
zajímavé a  oblíbené turistické 
vycházky po okolí Prostějova 

a Olomouce. Zavítali jsme také 
do Brna, kde jsme si prohlédli 
vilu Tugendhat, brněnské pod-
zemí, Špilberk a jiné památky.

Rovněž pořádáme zájezdy, 
které velmi dobře organizuje p. 
Esterková. Jsou to zájezdy jed-
nodenní např. Frýdek – Místek, 
Lešná, hrad Sovinec, Bratislava, 
Velký Meděr, kde vždy navštíví-
me kulturní a historické památ-
ky nebo termální koupaliště. 
Pobytové týdenní zájezdy se 
uskutečnily v  Lázních Lipová, 
Podhájská na Slovensku, Ram-
zová a Luhačovice.

Na organizaci a  zajištění 
všech našich akcí se aktivně po-
dílejí všechny členky výboru.

Činnost občanského sdru-
žení podporují a  navštěvují 
představitelé města náměstkyně 
RNDr. A. Rašková a Mgr. I. He-
merková, radní Ing. M. Sokolo-
vá a také primátor statutárního 
města Prostějov M. Pišťák, kte-
rým patří naše poděkování.

Zároveň děkujeme statutární-
mu městu Prostějov za � nanční 
příspěvek na naši činnost.

Výbor občanského sdružení 
Senioři Prostějova

Moravsko-slezská køesśanská 
akademie, region Prostìjov 

Vás srdečně zve na přednášku 
NÁRODNÍ  POUŤ  DO  SVA-
TÉ ZEMĚ 2013, kterou přednese 
VÁCLAV ADAM ve středu 26. 
února 2014 v 17.30 hod.  v 
budově Cyrilometodějského 

gymnázia, Komenského ul. 17, 
Prostějov. Zajímavá přednáška 
bude doprovázena bohatou  ob-
razovou dokumentací.  Setkání 
se koná za � nanční podpory sta-
tutárního města Prostějova. 

Zpráva o èinnosti Klubu ès.turistù
Úvodem mi dovolte poděko-

vat statutárnímu městu Prostějo-
vu za podporu, kterou věnuje tu-
ristickým aktivitám Odboru KČT 
SENIOR 2000, a dále pak popsání 
našich činností v roce 2013.

Tento odbor má 52 členů s 
průměrným věkem 75 let. Stejně 
jako v přecházejících letech jsme 
se scházeli k  pravidelným úter-
ním vycházkám, kterých bylo 
celkem 48. Těchto vycházek se 
zúčastnilo v průměru 24 osob na 
1 vycházku. Celkem jsme nacho-
dili 398 km, čili průměrně 9 km 
na 1 vycházku. 

Mimo tyto pravidelné vycház-
ky byly realizovány dva vícedenní 
pobytové zájezdy. První se usku-
tečnil do Velkých Karlovic s účas-
tí 40 osob, druhý pak ve dnech 
1. – 6. září do Ostružné v Jesení-
kách s  přítomnými 33 osobami. 
Při vycházkách (přes méně pří-
znivé počasí) bylo nachozeno 45 
km – např. při návštěvě Jeseníku, 
Lesního baru nad Horní Lipovou 
nebo chaty Na Paprsku. Výhodou 
tohoto zájezdu byla možnost vy-
užít v místě vlakových spojení, a 
to nejen příjezdem z Prostějova 

do Ostružné, ale i do míst, odkud 
jsme se vydávali na putování plá-
novanými trasami.

Pravidelné úterní vycházky 
jsou pak směrovány většinou na 
trasy, které nám umožňuje že-
lezniční spojení. Bohužel je pro 
nás velkým zklamáním slibované 
obnovení a prodloužení železnič-
ní trati ze Dzbelu do Chornice 
- případně z  Chornice do Bos-
kovic, protože se nerealizovalo. 
Omezuje nám to (a nejen nám!) 
totiž přístup k řadě dalších turis-
ticky zajímavých lokalit, protože 
ani autobusové spoje na příjezd 
vlaku z Prostějova do Dzbelu ne-
navazují.

Jako novinka bylo už podruhé 
zorganizováno „posezení u bur-
čáku“ dovezeného spolu s bílým 
a červeným vínem z  Velkých 
Bílovic. No a v neposlední řadě 
- o většině našich konaných ak-
tivit informujeme veřejnost jak 
v místním tisku, tak i na vlastních 
internetových stránkách (www.
kctsenior.estranky.cz).

Ing. Richard Paulů, 
vedoucí Odboru KČT 

Senior 2000 Prostějov.
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OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA 
V PROSTÌJOVÌ INFORMUJE

Ocenìní pøi pøíležitosti 20. výroèí HK ÈR

Hospodářská komora České republiky 
dnes 3. prosince 2013 slavnostně předala oce-
nění při příležitosti 20. výročí od svého zalo-
žení.

HK ČR letos zároveň slaví i  120. výro-
čí od svého vzniku. A  právě toto jubileum 
bylo stěžejní pro zavedení tzv. Merkurovy 
medaile. Jedná se o  systém oceňování osob-
ností, institucí a  organizací, které přispěly 
k  podpoře podnikání a  k  činnosti HK ČR, 
ať již v  zahraničí nebo v  České republice.
Na výzvu komorové sítě a společenstev HK ČR 
bylo celkem oceněno 135 členů, spolupracovní-
ků a příznivců HK ČR. 

Za OHK v Prostějově byli oceněni:

Ing. Emilie Hnízdilová /místopředsedkyně 
představenstva/, Ing. Jiří Vybíral /bývalý před-
seda představenstva/, Ing. Zdeněk Peichl /člen 
představenstva/, Miroslav Pišťák /primátor Sta-
tutárního města Prostějov/ a Helena Chalánko-
vá /ředitelka OHK/.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!
  

Plán seminářů leden – únor 2014

30.1. – Nemocenské pojištění 2014 – Jiřina 
Fráňová

11.2. – Náhrada škody v  podnikatelských 
vztazích – jak se bránit v novém občanském 
zákoníku – JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

25.2. – Aktuality v oblasti pracovního práva 
s vazbou na nový OZ – Mgr. Zdeněk Schmied 
/MPSV/

27.2. – Důchodové pojištění aktuálně v roce 
2014 – Bc. Taťána Sojková

Podrobnosti o akcích a další nové aktivity 
jsou průběžně doplňovány na webové stránky 
www.ohkpv.cz

Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

Kaleidoskop

INZERCE

Rekvalifikaèní kurz 
Tvorba www stránek
Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gym-

náziu připravuje na únor 2014 druhé pokračování kurzu 
Tvorba www stránek. Obsahem kurzu bude tvorba webových 
stránek pomocí HTML a CSS. Účastníci se seznámí se základ-
ními pojmy, naučí se značkovací jazyk HTML pro tvorbu plně 
funkčních stránek a seznámí se s kaskádovými styly (jazykem 
pro popis způsobu zobrazení stránek), který využijí při tvorbě 
vzhledu webu. Navíc budou na kurzu probrány základy PHP, 
které tvůrcům umožní obohatit webové stránky o interaktivní 
prvky (funkce pro práci s formuláři, funkce pro práci s datem 
a časem, atd.). Kurz dá účastníkům potenciál vytvořit vlastní 
kvalitní webové stránky. 

Na podzim kurz úspěšně absolvovalo osm účastníků, kteří 
získali rekvali� kační osvědčení. „Většina z   nich byla s   kur-
zem spokojená, někteří by však přivítali více PHP. Ale to by 
bylo vhodnější zařadit do samostatného kurzu,“ prozradila 
Ing. Markéta Novotná, vedoucí Centra celoživotního učení na 
CMG. Podmínkou pro absolvování kurzu je ukončené středo-
školské vzdělání a dobrá znalost práce s  počítačem.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je osm. Vý-
uka bude probíhat od 20. února dvakrát týdně v  pondělí a ve 
čtvrtek od 14:30. V případě vašeho zájmu můžete přihlásit u 
Ing. Markéty Novotné, tel: 582 302 555, emailem na adrese no-
votna@cmgpv.cz nebo osobně na Cyrilometodějském gymná-
ziu, Komenského 17, Prostějov. Více informací naleznete také 
na webových stránkách: http://ccu.cmgpv.cz.

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

  

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

SERVIS a OPRAVY jízdních kol    SPLÁTKOVÝ PRODEJ 
Plumlovská 32   (vedle ÚŘADU PRÁCE) Prostějov  tel.: 733 224 410 
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VRAHOVICKÁ DRAÈÍ JEDNOTKA
HLEDÁ DRAÈICE 

DO ŽENSKÉ POSÁDKY
Hledáte aktivitu, u které byste se mohly hýbat 

a zároveň se pobavit?
Chcete si najít nové přátele? 

Toužíte zažít spoustu legrace?

Zkuste pádlovat v ženské posádce 
dračích lodí!!!

Prostějovská ženská posádka hledá ženy do svého týmu.
Jedná se o velmi zábavnou a hlavně týmovou aktivitu, při 

které uděláte něco pro své zdraví, stanete se součástí 
party bezva lidí a zažijete hromadu legrace.

Nevíte, co je to DRAČÍ LOĎ?

Jedná se o 12,5 m dlouho loď, na které je 20 pádlujících 
členek posádky plus bubenice. Závodí se na 200 m dlouhé trati 

nebo na delších tratích (např. 1 km až 7 km). 
Důraz je kladen především na techniku, 

soulad a tempo celé posádky.
Necítíte se na pozici u pádla? Jste křehká, lehká, subtilní 

osůbka s hlasem jako zvon?
Můžete zkusit roli bubenice. 

Tato aktivita se hodí pro ženy 
a dívky všech věkových kategorií 

(nyní je věkové rozpětí posádky 16 až cca 50 let). 
Plnoletost výhodou vzhledem k účastem na vícedenních 

závodech.
Informace najdete na www.vsj.estranky.cz, 

facebook: vrahovická sací jednotka
Kontakt: p.cehovska@seznam.cz

Prostějov byl často označován jako „hanácký Jeruzalém“, protože zde sídlila velká židovská komunita, o to 
významnější,  že měla  i  (viz  tajenku).           Z prostějovské židovské obce vyšla  řada   pozoruhodných 
osobností.

1 KOMORA 
KOMERČ.
PRÁVNÍKŮ

TVRDÁ
STUPNICE

2. DÍL 
TAJENKY

POMŮCKA:
AGE
ENA

ČÁSTI
JEZŮ

SOUČÁSTI
OLEJŮ NEMANŽEL  .

DÍTĚ

OTÁZKA
NA  MÍSTO

PTAČÍ
POTRAVA

TUK 
Z  ČERVCE

OČI
(EXPR.)

POKROK

POMŮCKA:
KALT
TATU

EDÉM
VŘÍDEK

PÁSOVEC

MUŽSKÉ 
JMÉNO

JAPONSKÁ
HORA

OSIČKA
(SLOV.)

NA  TOM
MÍSTĚ
(KN.)

INIC. HER .
RÉNIERA OBVODNÍ

SOUD
BÍLÝ

KRUH
BEZPEČÍ

1. DÍL 
TAJENKY

ZŘÍCENINA
HRADU

U PRAHYSTUDENÝ
(NĚM.)

OTISKNUTÍ
PROSPĚCH

ZNAČKA
AUTOBUSŮ

KAŠLAJÍCÍ
ČLOVĚK

SPORTOVNÍ
VÝKON

FOTOGRAF.
POTŘEBA

 NAMLUVIT
LEŽ

MUSLIMSKÝ
ZÁSTUPCE

SPZ
BRNA

IDYLA
(ZDROB.) NÁJEMNÉ

OXID
NIKELNATÝ

TAJČ SPRÁVNÍ
ŘÁD

SPZ
TACHOVA TOPINKA

KARETNÍ
TRUMF

VELMI
OPILÁ OMRKNUTÍZP. BARV.
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LYSÍ
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UNION
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NÁBOŽEN .
ZPĚV

CHEM . ZN .
RADONU

SPZ
PRAHY

UCHVA -
TITEL

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

ŠVÉDSKÉ
SÍDLO MÁSLO

                                                                                                                   

Prostějov byl často označován jako „hanácký Jeruzalém“, protože zde sídlila velká židovská komu-
nita, o to významnější, že měla i (viz tajenka). Z  prostějovské židovské obce vyšla řada  pozoruhod-
ných osobností.

Mìsto Prostìjov v køížovkách

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

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 3. února od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

Den otevřených dveří v Ekocentru Iris
KDY: pátek 7. února od 9:00 do 17:00
KDE: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 
67, Prostějov
Po celý den ukázka aktivit s praktickými na-
učnými i tvořivými dílničkami z výukových 
programů, např. výroba ručního papíru, by-

linkové soli, minikrmítek ze šišek a semínek 
atd. Odpoledne pak každou celou hodinu 
promítání přírodovědných filmů z Pros-
tějovska (13:00 Cena české krajiny, 14:00 
Na dně hanáckých moří, 15:00 Velký Kosíř 
– pýcha Hané, 16:00 Neznámá Hloučela). 
Akce bude doplněna ochutnávkou bylinko-
vých čajů a drobným občerstvením.

beseda
O pranostikách nejen na Hané
KDY: pátek 14. února od 16:00 do 
17:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Podvečerní povídání s RNDr. Hynkem 

Skořepou o pranostikách průběhu ce-
lého roku, spojené s autorským čtením 
z  jeho nově vydané knížky „Hanácké 
kalendář z  Prostijova“. Na závěr bude 
knížka slavnostně pokřtěna. Účastní-
ci besedy mají možnost si v  tento den 
knížku zakoupit za sníženou cenu.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 24. února od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Výroba hnízdních budek pro ptactvo
KDY: pátek 28. února od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Tvořivá dílna, kde se naučíme vyrábět 
různé ptačí budky – sýkorníky, špač-
kovníky a rehkovníky. Cena: 80 Kč za 
budku.

Akce � nančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadace Partnerství v rámci Blokového 
grantu – Fondu pro NNO

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 
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V  závěru minulého roku 
se v  Jihlavě uskutečnil již 
25. ročník soutěže Mladý 
módní tvůrce České repub-
liky.

Soutěž pořádá Střední škola 
obchodu a služeb, za podpory 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a letos se jí zú-
častnilo více než 30 škol. Sou-
těžilo se nejen v  kategoriích 
tvorby oděvu, ale i v míchání 
nápojů, v tvorbě účesů a líčení 
na zadané téma.

Střední škola designu a 
módy se na této soutěži prezen-
tovala úplně poprvé a neodešla 
s prázdnou. V kategorii „Volná 
mladá móda“ jsme získali 3. 
místo s  dívčí kolekcí s  volně 
aranžovaného materiálu.

V  kategorii „Společenské 
šaty“ se porotě nejvíce líbila 
kolekce elegantních spole-
čenských oděvů v  kombinaci 
černé a šedé, oživené červený-
mi doplňky. Tato kolekce byla 
oceněná prvním místem. -iv-

Úspìch SŠDAM 
v Jihlavì

110 let uplynulo od založení Sboru 
dobrovolných hasièù v Domamyslicích

,,Vstupuji do sboru hasičského, slibuji povinnosti plniti, 
 mravně a bezúhonně a mužně se chovati.

 Rozkazů náčelnictva poslušen býti,
 při požárech poctivě se chovati a cvičení pilně navštěvovati.

 K tomu mi napomáhej bůh!“

Tak tuto přísahu po přečte-
ní podepsali všichni zakládající 
členové při vzniku Sboru dob-
rovolných hasičů v  Domamys-
licích v roce 1903. To tedy zna-
mená, že v letošním roce oslavili 
hasiči z Domamyslic 110. výročí 
jejich trvání. Zakládajícími členy 
tehdy byli: Řezníček František, 
Bezděčka Ferdinand a Řehulka 
Josef. V  té době jim také byla 
zakoupena ruční stříkačka u � r-
my R. A. Smékal v Čechách pod 
Kosířem, která byla v pozdějších 
letech přestavěná na motorovou 
stříkačku. V roce 1938 byla sbo-
ru předána hasičská zbrojnice. 
V roce 1948 byl domamyslickým 
hasičům zakoupen nový agregát 
a také za podpory Místního ná-
rodního výboru i první hasičský 
automobil. 

V  těchto poválečných letech 
nabírá požární ochrana nový, 
modernější směr. Začíná také 
nábor nových mladých členů 
a začínají první soutěžní klání. 

První zmínky o soutěžích jsou    
uvedeny v  jejich kronice v  roce 
1948. Tuhle tradici účastnit se 
soutěží dodržují dodnes. Za tu 
dobu nasbírali spoustu pohárů 
a ocenění. K  těm nejcennějším 
patří 3. místo z  krajského kola 
v  roce 1953, kterého se tehdy 
zúčastnilo 70 družstev. Dále jsou 
to úspěchy v okresním kole po-
žárního sportu, kde získali první 
místo v letech 1961, 2008 a 2012.

Důležité je také vyzvednout 
jejich práci s mladými hasiči, kte-
ří ve sboru zaujímají významnou 
roli. Největšího úspěchu dosáhli 
domamysličtí mladí hasiči v roce 
2002, kdy získali 3. místo v kraj-
ském kole celoroční Hry Pla-
men. V  této soutěži se jim daří 
i v okresních kolech, kde získali 
nejedno prvenství.

Ale nejen soutěže jsou čin-
ností sboru. Hlavním jejich 
posláním je pomáhat lidem při 
mimořádných událostech. Po-
moc při povodních v roce 1997 

a 2002, dále povodně v obci Do-
mamyslice v letech 1981 a 1987, 
technická pomoc po vichřici 
v  Litovli a další. Tomu všemu 
předchází příprava zásahového 
družstva a účast na prověřova-
cích a taktických cvičeních, která 
jsou pro hasiče z  Domamyslic 
zaměřena především na ochranu 
obyvatelstva.

110. výročí založení jejich sbo-
ru oslavili 14. 12. 2013 na výroční 
Valné hromadě za účasti předsta-
vitelů statutárního města Prostě-
jova, které každoročně na jejich 
činnost přispívá. Za dlouholetou 
práci byla na této valné hromadě 
předána spousta vyznamenání, 
věrnostních medailí a dalších 
ocenění. Celkem čtyřem členům 
bylo předáno jedno z nejvyšších 
vyznamenání a to je medaile 
Svatého Floriána 

,,Starší členové nám svojí prací 
dali základ pro dnešní činnost. 
Za to jim patří velké poděkování. 
Samozřejmě musíme poděko-
vat i současným členům, kteří 
rozvíjí náš sbor a vědí, že práce, 
kterou ve sboru vykonávají je li-
dem okolo nás prospěšná.“ řekl 
na závěr starosta sboru Milan 
Hrubý. -pl-

Silvestrovský bìh 
s rekordní úèastí 
Pětatřicátý ročník pros-

tějovského Silvestrovského 
běhu zaznamenal rekordní 
účast – 141 závodníků ve 
všech věkových kategoriích 
od nejmladších dětí (z ni-
chž někteří absolvovali trať 
za pomocí rodičů v  kočár-
ku) až po veterány. Závody 
se uskutečnily na tradičních 
tratích v  Kolářových sadech 
a společně s  orientačními 
běžci SK Prostějov se na or-
ganizaci podílelo i Sportcen-
trum – DDM. Tento ročník, 
jak už také bývá v posledních 
letech dobrým zvykem,  pro-
běhlo pod záštitou náměst-
kyně primátora Statutárního 
města Prostějova Mgr. Ivany 
Hemerkové, která se, společ-
ně s  dalším náměstkem Ing. 
Zdeňkem Fišerem, závodu 
osobně zúčastnila. „Potěšila 
nás zejména účast velkého 
počtu nejmladších dětí, kteří 
přišli i přes mírně nepřízni-
vé počasí – po celou dobu 
závodu totiž mírně mrholi-
lo. Je potěšujícím zjištěním, 
že v  dnešní době počítačů a 
povánočního lenošení se na-

šel takový velký počet dětí, 
který si přišel zasportovat,“ 
řekl nám ředitel závodu Du-
šan Vystavěl. „Ale nebyla to 
jen velká účast, k vidění byly 
i kvalitní sportovní výkony. 
V hlavním závodě mužů jsme 
byli svědky ojedinělého tem-
pového závodu biatlonisty 
Pavla Dvořáka, který zvítězil 
stylem „start – cíl“. Rovněž tak 
v  kategorii dorostenců orien-
tační běžec Josef Kočí zdatně 
sekundoval vícenásobnému 
atletickému Mistru ČR Hon-
zovi Osolsoběmu z Vyškova,“ 
dodal hlavní rozhodčí závodu 
Petr Hynek z  prostějovského 
Sportcentra – DDM. Akce se 
tedy vydařila a už v této chvíli 
můžeme pozvat všechny zá-
jemce o běhání jednak na 3. 
ročník Svatojánského běhu, 
který proběhne v  pondělí 
23.června a pak samozřej-
mě také na již 36. ročník Sil-
vestrovského běhu. Oba závo-
dy se běží na stejných tratích 
v  Kolářových sadech a délky 
jsou od 500 do 5  500 metrů 
a příjít si zasportovat může 
skutečně každý.   -red-

Evid. è. 638/13 (Balboa) – pes, køíženec krysa-
øíka

Evid. è. 637/13 (Sigi) – pes, køíženec, odchy-
cen v lesoparku Hlouèela

Evid. è. 644/13 (Dáda) – fena, køíženec

Pøehled odchycených psù v Prostìjovì, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235 E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/
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Velké ohlédnutí za podzimní sezónou 2013
V  závěru podzimní sezóny 

se můžeme konečně zastavit, 
ohlédnout a zhodnotit všechny 
úspěchy i neúspěchy. Podzimní 
sezóna přinesla prostějovskému 
plavání vicemistra republiky 
staršího dorostu Michala To-
mečka, dvojnásobného mistra 
republiky dvanáctiletých Lukáše 
Řehořka nebo oblastní přeborni-
ci jedenáctiletých Markétu Nová-
kovou.

Nejstarší plavci pokračovali 
zejména v objíždění závodů Čes-
kého poháru, na kterých se schází 
česká špička i zahraniční plavci. 
Začátkem listopadu se na Jihlav-
ském AXIS cupu umístili v první 
desítce hned tři prostějovští závod-
níci – Michal Tomeček (5. na 100 
metrů motýlek), Kateřina Praska-

čová (6. na 200 metrů motýlek) 
a Jakub Cibulka (7. na 50 metrů 
znak). Vrcholem sezóny nejstar-
ších plavců však bylo Mistrovství 
České republiky dospělých a do-
rostu v  Plzni. Odtud si Michal 
Tomeček přivezl titul vice mistra 
republiky staršího dorostu v  dis-
ciplíně 50 metrů motýlek časem 
25,3 vteřiny. Na dvojnásobné trati 
pak zůstal těsně za stupni vítězů na 
čtvrtém místě. Dařilo se i Jakubu 
Cibulkovi, který mezi dorostenci 
vybojoval dvě pátá místa v  dis-
ciplínách 100 motýlek a 50 znak. 
Kateřina Praskačová byla bohužel 
zpomalena zraněním kotníku, ale 
pěkné umístění vybojovala býva-
lá akvabela Kateřina Kadlecová, 
která v disciplíně 50 metrů volný 
způsob obsadila 6. místo. 

V  žákovských kategoriích už 
tradičně bodoval Lukáš Řeho-
řek. Nejprve rozsekal soupeře na 
oblastních přeborech ve Zlíně, 
odkud si přivezl osm zlatých me-
dailí a jednu stříbrnou. Podobný 
výsledek předvedla i Míša Petr-
želová, která zvítězila ve všech 
svých pěti disciplínách. Medai-
lemi se nechali ověsit i Gabriela 
Dosoudilová a Filip Švec. Gábina 
zvítězila v  disciplíně 200 metrů 
motýlek a přidala ještě dalších 
pět bronzových medailí za znak, 
motýl, volný způsob i polohovku. 
Filip Švec získal čtyři bronzové 
a jednu stříbrnou medaili v dis-
ciplíně 200 metrů znak. Po jed-
né medaili pak získali Kateřina 
Polcrová v disciplíně 100 poloho-
vý závod, Eva Marciánová na 100 

znak, Jakub Cigr na 200 metrů 
prsa a Kristýna Fialová v disciplí-
ně 800 metrů volný způsob.

Lukáš Řehořek pak potvrdil 
svou roli favorita i na Mistrovství 
republiky dvanáctiletých v Prostě-
jově. Zvítězil ve svých disciplínách 
100 a 200 metrů prsa a na dvou-
stovce časem 2:39,83 znovu vylep-
šil svůj oddílový rekord. K dvěma 
titulům mistra republiky přidal 
Lukáš ještě stříbro na 100 poloho-
vý závod a 100 znak a bronz na 200 
znak. V této disciplíně svým časem 
2:27,4 přepsal nejstarší oddílový 
rekord, který držel jeho trenér Aleš 
Matyášek od roku 1975. Filip Švec 
doplaval na 12. místě v disciplíně 
100 metrů prsa a ve stejné disciplí-
ně doplavala Dominika Smékalo-
vá jako osmá časem 1:24,06.

Plavecké naděje nám rostou i 
v nejmladších kategoriích. Marké-
ta Nováková získala na oblastních 
přeborech ve Vyškově pět stříbr-
ných medailí a oblastní přeborni-
cí se stala v disciplíně 200 metrů 
polohový závod. Tři medaile pro 
Prostějov vyplavala Alice Snídalo-
vá a po jedné medaili získali Lucka 
Řehořková, Ondřej Spáčil a On-
dřej Srostlík. 

I když v podzimní sezóně pros-
tějovské plavce potrápily nemoci a 
zranění, i tak se postarali o skvělé 
úspěchy a kvalitní výkony. Snad 
bude i příští rok minimálně stejně 
úspěšný. Děkujeme statutárnímu 
městu Prostějov a Olomouckému 
kraji i všem sponzorům a podpo-
rovatelům za finanční podporu 
plaveckého sportu mládeže.

Nohejbalisté Sokola I vítìzi  Evropského poháru žákù 
Ve dnech 27. a 28. prosince 2013 

pořádala Slovenská Unie nohejbalu 
další ročník Evropského poháru 
žáků. Tohoto prestižního přeboru se 
zúčastnili na základě pozvánky také 
mladí nohejbalisté TJ Sokola I Pro-
stějov ve složení Jakub Ftačník, Jan 
Matkulčík, Marián Příhoda a Lukáš 
Kábrt. Vzhledem k výkonnosti mla-
dých prostějovských hráčů jela naše 
výprava pod vedením trenéra Mat-
kulčíka do Košic v roli jednoho z 
favoritů této soutěže. Do hodnocení 
Evropského poháru se započítávaly 
samostatné turnaje ve trojicích, dvo-
jicích, singlech a družstvech. Z ČR 
se tohoto mítinku zúčastnilo ještě 
družstvo Sokola Radechová, které 
ovšem jelo spíše získávat cenné zku-
šenosti do dalších roků.

První soutěžní den se hrála do-
poledne soutěž trojic, kde byli naši 

úřadující mistři ČR v této disciplí-
ně opravdu vážným favoritem na 
prvenství. To také potvrdili svým 
suverénním vítězstvím v základní 
skupině a posléze finálovým ví-
tězstvím nad úřadujícím mistrem 
Slovenska NK 99 Trebišov 2:0 (sety 
10:4-10:3), když doslova deklasovali 
svého nejvážnějšího konkurenta a 
připsali si do tabulky Evropského 
poháru cenné body. Odpoledne 
byla na programu soutěž singlů, do 
které nominoval trenér Matkulčík 3 
hráče – Příhodu, Ftačníka a Kábrta. 
Naši mladí prostějovští hráči si vedli 
neméně úspěšně, když se v semifi-
nále střetli Příhoda s Ftačníkem a 
Kábrt se slovenským protějškem 
Vidličkou. Nakonec bylo celkové 
pořadí v singlech: Příhoda, Vidlička, 
Ftačník a Kábrt neboli mezi čtyřkou 
nejlepších hned 3 naši nohejbalisté. 

Další cenné body do Evropského 
poháru a nyní to již vypadalo velmi 
nadějně na zisk této cenné trofeje.

Druhý soutěžní den začal turna-
jem dvojic, kam jsme nominovali 
dvě dvojice a to Příhodu s Matkul-
číkem a Ftačníka s Kábrtem. Obě 
dvojice suverénně postoupily do 
semifinále, kde si poradili s celky 
NK 99 Trebišov a KAC Fotbaltenis 
Košice a ve finále si to rozdali mezi 
sebou, úspěšnější byla nakonec 
dvojka Příhoda-Matkulčík, která 
tak mohla slavit celkové prven-
ství. Před závěrečným turnajem 
družstev již bylo jasné, že Prostějov 
nikdo nemůže v hodnocení Evrop-
ského poháru předstihnout a tak 
si kluci bez velkých nervů mohli 
naplno užít slávu doslova exhibiční 
hrou, kdy nikoho nenechali ani na-
dechnout a střídali skvělé technické 

míče, za které by se nemuseli stydět 
ani naši reprezentanti s tvrdými 
smeči ven z kurtu.

Naši mladí prostějovští nohej-
balisté suverénním vítězstvím v 
Evropském poháru potvrdili svou 
letošní suverenitu v českém žákov-
ském nohejbale, což musí těšit. Spo-

lečně s Petrem Matkulčíkem jsem 
družstvo žáků od začátku letošní-
ho roku formoval a připravoval na 
náročnou hru, kterou v průběhu 
sezony předvádělo. Podobně jako 
mladí prostějovští tenisté prokázali 
svou jasnou suverenitu a na tom 
můžeme v budoucnu stavět.   -ben-

Firemní prodejna Koutný, Okružní 4200

Na plesovou sezónu 
se oblékněte 
do českého obleku 

obleky od 2290,- Kč

INZERCE
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Kaleidoskop

Štìpánský rapid v Prostìjovì mìl rekordní úèast
Právě skončený, již 8 ročník 

tradičního rapid turnaje, který 
se hraje ve druhý svátek vá-
noční, proto Štěpánský rapid, 
hostil maximálně možný počet 
účastníků. Počet hráčů skon-
čil na konečném součtu 32 a 
všechny stoly v klubovně pořa-
datele této akce - oddílu šachů 
SK Prostějov tak byly obsaze-
ny. Na turnaji bylo letos mi-
mořádně více místních hráčů, 
protože se hrálo i o titul okres-
ního přeborníka v rapid šachu. 
V minulých ročnících byl počet 
místních hráčů a přespolních 
téměř vyrovnaný. Tentokrát 
tedy měli domácí hráči z okre-
su Prostějov nad hosty z  jiných 
oddílů v  ČR přesilovku. 2:1. 
Svoji účast zde však měly i od-
díly z Plzně, Jeseníka, Mělníku, 
Havířova. Účastnili se však i 
hráči z bližších šachových od-
dílů z  Vyškova, Grygova, atd. 

Celkem zde bylo zastoupeno 
13 oddílů a jeden amatérský 
šachista z  Prostějova. Turnaj 
hrálo i pět dětí do 15 let.

V tomto ročníku zde hrál jedi-
ný hráč s titulem FM pan Václav 
Pacl z  TJ Slovan Havířov, který 
byl nasazený jako hráč č. 3. Vyšší 
ELO měli domácí hráči Martin 
Adamčík, nasazený jako č. 1 a 
několikanásobný vítěz tohoto 
turnaje Roman Závůrka, nasaze-
ný jako č 2. 

O síle turnaje hovoří fakt, že 
5 hráčů hrálo s  ratingem nad 
2100, 4 hráči nad 2000 a další 4 
nad 1900. Průměrné ELO 1 po-
loviny účastníků turnaje tak bylo 
2013. Největší zastoupení měli 
hráči domácího SK Prostějov 
11 hráčů, dalších 5 hráčů dodala 
ROŠÁDA Prostějov, 2 hráče do-
dal SK Junior Prostějov a Sokol 
Přemyslovice a 1 hráč reprezen-
toval Sokol Vrahovice. Těchto 21 

hráčů se utkalo o titul okresního 
přeborníka na rok 2013 v otevře-
ném turnaji na 8 kol. Turnaj se 
hrál tempem 15 minut na partii 
a hráče a bude započten na LOK 
ČR v rapid šachu.

Jak se nakonec ukázalo, bylo 
pro celý turnaj rozhodující 3. 
kolo, kde se 6. nasazenému hráči, 
Petru Matouškovi ze Sokola Pře-
myslovice, podařilo porazit Ro-
mana Závůrku a tento výsledek 
rozhodl o vítězi jak celého turna-
je, tak i o zisku titulu Okresního 
přeborníka. Stal se jim právě Petr 
Matoušek ze Sokola Přemyslovic 
se ziskem 6,5 bodu. Na druhém 
místě až s  lepším 3. pomocným 
hodnocením skončil domácí 
hráč SK Prostějov Roman Závůr-
ka ziskem 6 bodů a získal druhé 
místo v přeboru okresu Prostějov.  
FM Pacl hned  po výhře v prvním 
kole daroval několik remíz a toto 
manko již do konce turnaje ne-

smazal, skončil tak na celkovém 
3. místě se ziskem 6 bodů a hor-
ším pomocným hodnocením. 
Pořadí na dalších místech obsadi-
li F. Kejík z MKS Vyškov (4 místo/ 
5,5 bodů), Petr Zatloukal z  A64 
Grygov (5/ 5,5), na 6. a 7. místě se 
umístili hráči MKS Vyškov V. Ro-
zumek (6/ 5) a Z. Kupčík  (7/5). 
Na celkovém 8. místě ale na 3. 
místě okresního přeboru se umís-
til až 20. nasazený hráč K. Virgler 
(8/5) z SK Prostějov. Na 9. místě 
skončil hráč ZČE Plzeň V. Zdrá-
hal (9/5), dále hráč domácího SK 
Prostějov A. Dočekal (10/4,5) a až 
na 11. místo se propadla nasazená 
jednička turnaje Martin Adamčík 
(11/4,5) na kterém se projevila 
dlouhá herní přestávka. Ostatní 
výsledky jsou v  příloze článku. 
Jediný amatér M. Navrátil skončil 
na pěkném 27. místě se ziskem 3 
bodů. Turnaj hrálo 5 hráčů do 15 
let z nich nejlépe skončil T. Zají-

ček (20/3,5) z  SK Rošáda Pros-
tějov, dále M. Nehyba 22/3,5) ze 
Sokola Skalička. V kategorii do 
15 let se dále umístili bratři Mar-
tin Londin (29/2,5), starší Šimon 
Londin (30/2) oba z  domácího 
SK Prostějov a M. Navrátil jun. 
(32/1) z Rošády Prostějov.

První trojice obdržela dárkový 
balíček a dále si každý hráč dle 
pořadí vybral svoji věcnou cenu. 

Do cenového fondu přispěl 
sponzorským darem (celkem 12 
cenami) A. Hradský, ml. z domá-
cího oddílu SK Prostějov. 

Jemu a také statutárnímu měs-
tu Prostějovu a Olomouckému 
kraji poděkoval za podporu v zá-
věrečném proslovu ředitel turnaje 
K. Virgler, který všem hráčům 
poděkoval za účast a bezproblé-
mový průběh turnaje a popřál jim 
hodně zdraví a dobrých tahů do 
příštího roku 2014.

 Ing. Karel Virgler 

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

www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

TERMÍNY:   
                        sobota    8.2.2014 přihlášky do     1.2.2014

                        sobota    1.3.2014 přihlášky do   24.2.2014 
                        sobota  15.3.2014 přihlášky do     7.3.2014

RAMZOVÁ – Ski aréna R3 

Doprava: vlakem z hl.nádraží, sraz v 7,00
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem 
                 (návrat 19,00 na hl. nádraží do Prostějova)

Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti proběhne v dopoledních hodinách  pod 
vedením instruktorů  (výuka lyžování je v ceně zájezdu).

CENA: 400,- Kč/ osoba 
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby instruktora

Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez skipasu a výuky): 150,- Kč

PŘIHLÁŠKY A PLATBY:  předem na pokladně Sportcentra – DDM nebo převodem
                                                dle uvedeného harmonogramu

Informace:  Mgr. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 582 332 297, 
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

INZERCE

Olomouckého kraje
2013

Vyhlášení nejlepších sportovců

Moravské divadlo Olomouc
28. ledna 2014 v 19.30 hodin

mediální partneři

Sportcentrum DDM

Dìkujeme všem partnerùm



PROJEKTY TK PLUS 2014

HANÁCKÝ OPERNÍ FESTIVAL 
Dva špičkové ,,open air“ koncerty výjímečných
světových interpretů vážné hudby

26. června - Horní náměstí Olomouc

31. srpna - Nám. T.G. Masaryka Prostějov
Světový tenorista Malťan Joseph Calleja

Lotyšská mezosopranistka Elina Garanča

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Moravské divadlo Olomouc, 28. ledna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců 
a týmů Olomouckého kraje, oscarový večer a vystoupení 
hvězd showbyznysu

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI 
KULTURY - Městské divadlo Prostějov, 9. dubna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění osobností a projektů Olomouckého 
kraje v oblasti kultury, účast řady známých zástupců kulturního světa

APLAUS - divadelní festival, Městské divadlo 
v Prostějově, říjen 2014
Přehlídka divadelních her a inscenací
s hvězdným obsazením

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ  
Areál TK PROSTĚJOV, prosinec 2014
Slavnostní vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek klubu
TK AGROFERT Prostějov

UNICREDIT CZECH OPEN
Areál TK Prostějov, 2. - 7. 6. 2014
21. ročník nejvýznamnějšího tenisového turnaje ATP na území České 
republiky za účasti světových hráčů a sportovních VIP celebrit

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Městský stadion Ostrava - Vítkovice, 17. 6. 2014
53. ročník špičkového mezinárodního atletického mítinku kategorie World Challenge, jedna 
z nejprestižnějších a nejpopulárnějších akcí českého sportu s hvězdnou účastí atletů.

VK AGEL PROSTĚJOV
Mistr České republiky, vítěz Českého a Československého poháru, účastník nejvýznamnější 
evropské soutěže CHAMPIONS LEAGUE – v současnosti nejúspěšnější český volejbalový klub

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
Areál TK Prostějov, 3. - 8.8. 2014
Mistrovství světa juniorských tenisových týmů do 14 let chlapců 
a dívek, nejprestižnější mládežnická akce ITF

HLEDÁME  NOVÉ VÍTĚZE FED CUPU A DAVIS CUPU
Projekt zaměřený na podporu a výchovu mladých nadějných tenistů a tenistek

TENISOVÁ EXTRALIGA - Areál TK Prostějov, prosinec 2014
Mistrovství České republiky smíšených družstev v tenisu, nejúspěšnější tým 
novodobé historie TK AGROFERT Prostějov za účasti nejlepších českých tenistů

TKp projekty_FINAL version.indd   1 22.01.14   9:47



MASIVNÍ BUKOVÁ POSTEL

Interiér nábytek
Prostějov, Dukelská brána 2 (nad Baťou, 1. patro)

www.sedacka-nabytek.cz

pro dobré spaní

180x200 cm

-pohovka na denní spaní
-vyměnitelná matrace
-lamelový rošt a úložný prostor
-kvalitní český výrobek

        Běžná cena 19.500,-

Nejžádanější model - NOVINKA 2014

Akční cena 13.900,-
INTERIÉR nábytek, Prostějov, Dukelská brána 2 (nad Baťou, 1. patro)

WWW.SEDACKA-NABYTEK.CZ



ZAMYKAT
 UŽ NESTAČÍ
ZABEZPEČENÍ A  OSTRAHA

RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

WWW.SIDA.CZ
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA

Zdravotnické potřeby
Bezplatná linka: 800 140 166

DOVOZ VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK K VÁM DOMŮ ZDARMA

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, ZDRAVOTNÍ OBUV, TLAKOMĚRY, GLUKOMETRY A JINÉ

Provozní doba: Po-Pá 9-17 hod.á

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

D
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20 990 Kč
vč. DPH

AKCE

4 000 Kč
vč. DPH

5 990 Kč
vč. DPH

AKCE

PRO KAŽDÉHO NOVÉHO ZÁKAZNÍKA, KTERÝ ODEBERE  
INKONTINENČNÍ POMŮCKY MÁME PŘIPRAVENOU 
DÁRKOVOU POUKÁZKU

- hodnota poukázky dle odebraného zboží

S tímto inzerátem
Sleva 10 % na obruby


