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Prostějovské radniční listy
Pozoruhodné století 

Hermy
Svozilové - Johnové

Před sto lety – 29.  srpna 1914 – se 
v Prostějově narodila spisovatelka Her-
ma Svozilová-Johnová. Je tak trochu 
spjatá s naší radnicí, vždyť v ní zasedal 
její otec, známý prostějovský advokát 
a náměstek starosty Cyril Svozil a man-
žel Oldřich John, advokát a ve své době 
nejmladší starosta v republice (starostou 
byl v letech 1937–1939). Narodila se na 
samém začátku 1. světové války. Prožila 
pestrý a  obdivuhodný život. Zemřela 
v pětadevadesáti letech 5. dubna 2009.

Jaký byl její život? Co všechno zažila? 
Období 1. a 2. světové války, studijní po-
byty ve Francii a Anglii, věznění manže-
la v  koncentračních táborech Dachau 
a Buchenwald za okupace, první literár-
ní úspěchy, práce v řadě profesí jako re-
daktorka, zemědělská dělnice a pracov-
nice Svazu československých spisovatelů 
i život po boku manžela – čelního před-
stavitele sociální demokracie a předsedy 
Národního shromáždění i  jeho odsu-
nutí z  veřejného života začátkem 50. 
let. Poznala také významné osobnosti. 
Najdeme mezi nimi literáty, umělce, 
politiky i podnikatele. Například Petra 
Bezruče, Kamila Bednáře, Jana Čepa, 
Hanu Wichterlovou, Rafaela Kubelíka, 
Josefa Vacu, Arnošta Rolného, Rudolfa 
Bechyně a Jana Kűhndela.

K tomu všemu patřilo i psaní. Psaní, 
které se stalo náplní a smyslem jejího ži-
vota a ve kterém se odrážejí i její osudy. 
Jsou to prozaické knihy Oxford z  jara, 
Křížek z ametystů, Bláznivé počasí, Vy-
soké napětí, Muž a žena, Justina je svě-
dek, Švédské epizody a Mořské dno. Při-
pomenout můžeme také volnou trilogii 
inspirovanou prostějovskými reáliemi 
– Šička Božena, Prostřený stůl a Odskok 
z  Oxfordu. Epičnost, práce s  jazykem, 
psychologický pozorovací talent – to vše 
je typické pro její tvorbu. Herma Svozi-
lová-Johnová byla nesmírně vzdělaná 
a kultivovaná žena. Nepodlehla laciným 
románkům či socialistickému realismu. 
Pomáhala mladým autorům a  život 
a psaní u ní tvořily nerozlučnou dvojici.

Poslední její dílo Hanácká sága – 
vzpomínky a deníky vyšlo v roce 2000. 
Vrací se v něm ke kořenům rolnického 
rodu Svozilových do Seničky u Litovle 
i do rodného Prostějova. Toto osobité 
vyznání najdeme v  úvodní části kni-
hy: „ Miluji rodnou rovinu vášnivou 
láskou všech mnoha generací našeho 
rodu. Nejenom proto, že je pro mne 
krásná a  tajemná, že mi dala život. 
Předrahé jsou mi stopy obětavé a ne-
zištné práce mužů našeho rodu pro 
tuto zem. Buditelské a politické stopy, 
kterými Hanou prokřižoval můj staře-
ček, můj strýc, můj otec a můj muž.“   
 Hana Bartková
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Informace

V  průběhu 3. čtvrtletí letošního roku je plánováno zrušení 
nevyužívaného veřejného telefonního automatu v  Prostějově, 
Krasice na ulici Moravská u č. 267/13.

Harmonogram omezení:
V  souvislosti s  pokračováním prací na rekonstrukci křižo-

vatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici přibydou k již 
uzavřeným úsekům ulic Barákova a  Sladkovského následující 
omezení provozu nebo uzavírky:

od 23. 7. 2014 do 17. 8. 2014
částečná uzavírka ul. Olomoucká (druhá strana ulice) – bude 

umožněn provoz oběma směry zúženými jízdními pruhy, a  to 
v úseku kolem železničního přejezdu

od 18. 8. 2014 do 8. 9. 2014
úplná uzavírka ul. Olomoucká – upravovaného úseku
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t je vedena po ul. E. Valenty, 

Sportovní, Pod Kosířem
objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je vedena přes Držovice, 

Smržice do Prostějova ulicí Kosteleckou a Vápenice, druhá větev 
ulicí Vrahovická, Čs. odboje, Držovice a zpět ulicí Olomoucká

Autobusy MHD budou vedeny přes ulice Lužická, nám. Spojen-
ců, Slovenská, nám. Odboje, ul. Zborov, Arbesovo nám. a V. Outra-
ty, autobusy příměstské budou vedeny ul. Šafaříkovou, Havlíčkovou 
na ul. Sladkovského. V těchto ulicích bude dopravním značením 
z důvodu jejich průjezdnosti zakázáno stání vozidel, a to minimálně 
jednostranně.

K výše uvedenému omezení parkování se bohužel připojí komplika-
ce na nám. Spojenců, kde bude probíhat oprava vodovodu, a to ve třech 
etapách celkově od 14. 7. 2014 do 14. 9. 2014, kdy bude vždy třetina ko-
munikace uzavřena a tím se omezí parkovaní vozidel v této oblasti. Úsek 
nám. Spojenců mezi ulicemi Lužická a Slovenská nebude uzavřen.

Předem se omlouváme za komplikace spojené s těmito uzavírka-
mi Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

Øidièi, dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí ulice
Olomoucká a nìkterých pøilehlých ulic pokraèují!

Blokové èištìní srpen 2014
12. 8. BLOK č. 43

Česká, Šlikova, Krátká, Rostisla-
vova, Mánesova, Máchova, Riegro-
va, Brandlova, Jungmanova (Česká 
– Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – 
parkoviště, Plumlovská – parkoviště 
(sídl. Svobody)

14. 8. BLOK č. 44
Krasická (Drozdovice – Morav-

ská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, 
Javořičská, J. Kučery, Vícovská, Kaš-
tila

19. 8. BLOK č. 45
Moravská – vnitroblok a parko-

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

20. 8. BLOK č. 46
Moravská (Krasická – Moravská 

po parkoviště vnitroblok č. 83), Zá-
padní, Moravská – plocha u  Galy, 
Západní – parkoviště, Západní – 

odbočka ke garážím za ul. J. V. Mysl-
beka

21. 8. BLOK č. 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcar-

ská, Finská, Francouzská, Belgická, 
Italská, Holandská, Anglická, Sídl. 
Západ – parkoviště, Sídl. Západ – 
cyklostezka, Sídl. Západ - vnitroblok

26. 8. BLOK č. 48
Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 

2 – 16), Sídl. Svobody – parkoviště 
(Blok 2 – 15), Sídl. Svobody, Anen-
ská, U sv. Anny, Cyklostezka

27. 8. BLOK č. 49
Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 

17 – 21), Sídl. Svobody – parkoviště 
(Blok 18 – 21), Plumlovská ul. (Jung-
mannova – kruh. objezd), Jung-
mannova parkoviště, Jungmannova 
(Plumlovská – Česká), Cyklostezka

28. 8. BLOK č. 50
Zahradní, Luční, K  Rybníku, 

Ovocná, Průchodní, Slunečná, 
Jabloňová, Vřesová, Třešňová
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Radní se opětovně zabývali 
zlepšením bezpečnostní situ-
ace na křižovatce Čechůvky – 
Kralice, kde v poslední době 
došlo k nehodám s tragický-
mi následky. Vedení města 
tady schválilo vybudování 
čtyř sloupů veřejného osvět-
lení.

„V  této souvislosti se pro-
věřovala také možnost insta-
lace příčných zpomalovacích 
pruhů na hlavní komunikaci. 
Právě vysoká rychlost vozidel 

jedoucích po hlavní silnici je 
totiž jedním z  problémů pro-
vozu na této křižovatce. Vo-
zidla nedodržují maximální 
povolenou rychlost, která činí 
70 km/hod, a řidiči jedoucí po 
vedlejší komunikaci pak ne-
mají možnost na rychle jedou-
cí auto zareagovat,“ vysvětlila 
náměstkyně primátora Alena 
Rašková s tím, že užití zpoma-
lovacích pruhů řeší Technické 
podmínky TP 85 vydané Mi-
nisterstvem dopravy České 
republiky k 1. srpnu 2013. „Ty 
stanovují, že zpomalovací pra-
hy lze použít na místních ko-
munikacích funkční skupiny 
C (obslužné) a D1 (pěší zóny, 
obytné zóny  aj.) a  na účelo-
vých komunikacích. Zpoma-
lovací prahy nelze použít na 
dálnicích, silnicích a místních 
komunikacích funkční skupi-
ny A (rychlostní) a B (sběrné). 
Na základě tohoto předpisu 
tak není povoleno zpomalova-
cí prahy na této silnici instalo-
vat,“ dodala Rašková.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Køižovatka u ÈechùvekKøižovatka u Èechùvek
bez zpomalovacích pruhùbez zpomalovacích pruhù

Rada města se zabývala 
výkupem oplocené zahrady
v Říční ulici. Město má zájem 
získat pozemek bezprostředně 
sousedící s  komunikací mezi 
ulicemi Olomouckou a Vraho-
vickou v místě nepřehledné za-
táčky pro zvýšení bezpečnosti 
na tomto místě. Radní dopo-
ručili zastupitelstvu schválit 

odkoupení zahrady do majet-
ku města.

„Pozemek je umístěn přímo 
v  těsné blízkosti komunikace 
u tzv. myší díry, vjezd a výjezd 
vozidel je zde vzhledem k os-
trým zatáčkám a  omezenému 
rozhledu velmi nepřehledný 
a  dopravně nebezpečný. Měs-
to jednalo s realitní kanceláří, 
která zastupuje majitele po-
zemku při prodeji. Podařilo 
se nám dosáhnout snížení 
vyjednávací ceny z 403 korun 
na 350 korun za metr čtve-

reční s  tím, že majitel trvá 
na prodeji celé zahrady,“ řekl 
Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora. Kupní cena po-
zemku o  rozloze 397 m2 tak 
činí 138.950 Kč. „Vzhledem
k tomu, že bezpečnostní situ-
aci v  této lokalitě chceme do 
budoucna zlepšit, máme zá-
jem odkoupit i další pozemky
v  zahrádkářské kolonii,“ po-
znamenal Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Mìsto chce vykoupit
zahradu v Øíèní ulici

INZERCE

Také v  letošním roce mají 
obyvatelé a  návštěvníci města 
Prostějova možnost prohléd-
nout si během prázdninových 
víkendů památky i  centrum 
města v rámci komentovaných 
prohlídkových okruhů. Akce 
je realizována za přispění do-
tace z rozpočtu Olomouckého 
kraje ve výši 33.000 Kč pro Tu-
ristická informační centra na 
území Olomouckého kraje na 
rok 2014.

Projekt Prohlídkové okruhy 
v Prostějově zahrnuje tři prů-
vodcovské trasy:

„Jednak je to radniční věž. 
Kdy prohlídka je zaměřena na 
výstup na věž, kde naleznete 
mimo jiné expozice z  historie 
i současnosti radnice, hodinový 
stroj a  zejména Vás čeká nád-
herná vyhlídka do okolí. Dále je 
to kostel Povýšení svatého Kří-
že, přičemž prohlídková trasa 
vede exteriérem kostela – hlavní 

lodí, zákristií, kaplí Nejsvětější 
Trojice. Turisté jsou seznámeni 
s  historií kostela, mobiliářem 
a  s  významnými osobnostmi 
a  umělci spjatými s  kostelem. 
A  v  neposlední řade je to his-
torické centrum města, to zna-
mená náměstí T. G. Masaryka, 
Žižkovo náměstí a Pernštýnské 
náměstí. Turisté jsou seznamo-
váni s  historií města, význam-
nými památkami jako zámek, 
nová a stará radnice, historické 

domy na náměstí, jejich domov-
ní znamení, portály a  mnoho 
dalších zajímavostí, vysvětlila 
náměstkyně Ivana Hemerková 
s tím, že všechny prohlídky jsou 
pro návštěvníky zdarma.

Cílem projektu je přilákat do 
centra města širokou veřejnost 
a přispět k propagaci a zviditel-
nění města Prostějova.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Prohlídkové okruhy pro turisty mìstem bìží i letosProhlídkové okruhy pro turisty mìstem bìží i letos
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Zabezpeèení bytù a rodinných domù
V letním období lidé opouš-

tějí své domovy v rámci svých 
dovolených anebo se jen pře-
sunují na zahrádky, chaty, cha-
lupy atd. Ani v těchto chvílích 
bychom neměli zapomínat na 
zabezpečení svého domova. 
Pokud jedeme na dovolenou, 
stačí i  prodloužený víkend, 
měli bychom pamatovat na 
základní pravidla zabezpečení 
svého domu:

• domluvte se sousedy (rodin-
nými příslušníky), že Vám 
budou pravidelně vybírat 
poštovní schránku

• nenechávejte zatažené role-
ty a žaluzie (mohou navodit 
dojem, že se v  domě nikdo 
delší dobu nenachází)

• snažte se udržovat dojem, že 
jste stále přítomni v domě

• nenechávejte žádné předmě-
ty na balkoně a terase

• zbytečně nikomu neříkejte, 
že odjíždíte na dovolenou 
a nebudete doma a upozor-
něte děti, aby tyto informace 
nesdělovaly na sociálních 
sítích

• nezapomeňte před odjez-
dem uschovat a  zabezpečit 
cenné předměty či větší fi -
nanční hotovosti

• řádně zamkněte a ujistěte se, 
že všechny přístupové cesty 
(okna, dveře) jsou zabezpe-
čené a zavřené

Pokud se nacházíte v domě 
a  jdete jen na zahrádku, za-
mykejte také vstupní dveře 
(vrata, branky…) a  zavírejte 
okna. To samé platí, i  pokud 
jdete pouze na krátkou chví-
li k  sousedům nebo jen přes 
cestu do obchodu. V  tomto 
roce jsme byli svědky něko-
lika případů, kdy právě tato 
chvilková nepozornost stála 
majitele domu několik desítek 
tisíc korun.

Pro případ, že byste byli 
přesto vykradeni, je vhodné mít 
vyfotografovány cenné věci, se-
psána výrobní čísla  apod. Tyto 
informace Policii ČR pomohou 
v pátrání.

Zabezpečení vozidel
Chystáte se na dovolenou, 

jedete do nákupního centra na-
koupit nezbytné věci. Po dvou 
hodinách nákupu se vrátíte 
k vozidlu a zjistíte, že Vám byly 
odcizeny věci z  auta. Opravdu 
jste udělali vše pro jeho zabez-
pečení?

Preventivní rady 
k zabezpečení vozidla:

• nenechávejte ve vozidle cen-
né věci. Mobilní telefony, no-
tebooky, GPS navigace nebo 
jiná elektronika je velkým 
lákadlem pro zloděje

• z  čelního skla oddělávejte 
držák na navigaci nebo te-
lefon

• pokud už ve vozidle nechá-
váte věci, dejte je do zavaza-
dlového prostoru

• nenechávejte ve vozidle do-
klady od vozidla

• přemýšlejte o  tom, kde 
své vozidlo parkujete, od-
lehlejší místa přímo lákají 
zloděje

• nenechávejte své vozidlo bez 
dozoru odemčené

• pokud už ve vozidle zabez-
pečovací zařízení máte, po-
užívejte jej

 por. Bc. Petr Čunderle, DiS.

Zajištìní požární bezpeènosti v období žní - rady pro zemìdìlce a obèany
Co by měli dodržovat

zemědělci?

• při sklizni obilí přednostně 
sklízet obilný porost na ohro-
žených místech (např.  podél 
veřejných komunikací, želez-
ničních tratí),

• mechanizační prostředky po-
užívané při sklizni a  usklad-
ňování vybavit vhodnými 
hasicími přístroji, stroje udr-
žovat v  řádném technickém 
stavu, pravidelně je čistit od 
nánosů olejů a  organického 
prachu,

• při skupinovém nasazení 
sklizňových strojů (5 a  více 
kombajnů) zajistit:

• v  místě sklizně zásobu vody 
v cisterně nebo fekálním voze, 
při použití přívěsných cisteren 
a  přívěsných fekálních vozů 
mít k dispozici traktor,

• cisternu nebo fekální vůz s vo-
dou lze nahradit traktorem 
s pluhem k případnému obo-
rání ohniska požáru,

• vhodné spojovací prostředky 
k přivolání pomoci v případě 
požáru (radiostanice, mobilní 
telefon apod.).

• při naskladňování a skladová-

ní sena a slámy je nutno dodr-
žet následující podmínky:

• seno a slámu je možné sklado-
vat v objektech, pro něž je ten-
to účel prokázán dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem 
a  které slouží pouze tomu 
účelu (stodoly, seníky, půdní 
prostory apod.), nebo formou 
volných skladů (stohů), při-
čemž tyto mohou mít objem 
nejvýše 4000 m3,

• při umísťování volných skladů 
sena nebo slámy postupovat 
v souladu s ustanoveními vy-
hlášky č. 246/2001 Sb., o  sta-

novení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci).

• opatřit skladovací objekty 
bezpečnostními tabulkami 
(např. zákaz kouření a vstupu 
s  plamenem, cizím vstup za-
kázán apod.),

• materiály náchylné k  samo-
vznícení neskladovat vlhké 
(nedosušené),

• v každém skladu stébelnatých 
látek provádět pravidelná 
měření teploty skladovaných 
hmot.
Volné sklady sena a  slámy 

nad 50 m3 nelze postavit kde-
koli, je třeba dodržovat bezpeč-
nostní vzdálenosti, které jsou 
uvedeny níže:
• závody, v  nichž se vyrábějí, 

zpracovávají nebo uskladňu-
jí výbušné či lehce vznětlivé 
látky (např.  celuloid, nitroce-
lulóza), nebo na volném pro-
stranství se uskladňují snadno 
hořlavé kapaliny (např.  ben-
zin, sirouhlík, aceton)  300 m

• ostatní průmyslové a  země-
dělské závody, les  100 m

• okrajové budovy souvislé zá-
stavby obcí  50 m

• veřejné komunikace  60 m
• krajní koleje železničních tratí 

 100 m
• elektrické vedení o  vysokém 

napětí  30 m
• tuhé domovní odpady  50 m
• volný sklad sena a slámy  
•  50 m

Co by měli dodržovat
občané?

• v období žňových prací nepou-
žívat otevřený oheň v blízkosti 
polí a  skladů rostlinných ma-
teriálů,

• nekouřit a neodhazovat nedo-
palky cigaret,

• poblíž stohu nebo skladu sena 
a slámy nerozdělávat oheň,

• nebezpečí požáru hrozí také 
při vypouštění lampionů štěstí,

• zábavní pyrotechniku odpalo-
vat v dostatečné vzdálenosti od 
polí se vzrostlým obilím a  od 
skladů sena a slámy,

• poučit své děti, aby si ve stohu 
nehrály s  otevřeným ohněm, 
neskákaly nebo si nehrály na 
schovávanou.

por. Bc. Ing. Vladimíra
Hacsiková

mluvčí HZS Olomouckého 
kraje, tel: 950 770 039

e-mail:
vladimira.hacsikova@hzsol.cz

Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Rekonstrukce kanalizace
v ulici G. Preissové

Rada města doporučila za-
stupitelstvu schválit rozpočto-
vým opatřením dofi nanco-
vání rekonstrukce kanalizace 
a komunikace v ulici Gabriely 
Preissové v místní části Čecho-
vice. Předpokládané navýšení 
nákladů činí 470 tisíc korun, 
důvodem je velmi špatný tech-
nický stav potrubí a  nutnost 
odtěžení odpadem kontami-
nované zeminy.

Stávající kanalizace v ulici byla 
vybudována před rokem 1989 
svépomocí v  takzvané akci Z, 
stavba nebyla nikdy řádně zko-
laudována a  předána správci 
sítě. V průběhu přípravy nebylo 
možné provést monitoring po-
trubí, protože kanalizace nebyla 
průchozí, stávající šachty zcela 
zkorodovaly. Na základě toho 
nemohl být znám spád kana-
lizace, počet a  způsob napoje-
ní jednotlivých přípojek. „Po 

provedení výkopu se zjistilo, že 
kanalizace byla položena v pro-
tispádu s  lokálními propady 

a  špatným výškovým ulože-
ním vůči přípojkám rodinných 
domů. Rekonstrukce musí být 
rozšířena oproti předpokladu 
o  jednu šachtu, tedy přibližně 
o 27 metrů,“ popsal Zdeněk Fi-
šer, náměstek primátora. Navíc 
zemina je až do hloubky čtyři 
metry tak zvodnělá a  nasycená 
průsakem z  nefunkční kanali-
zace, že ji nelze použít na zpětné 
zásypy. „Jako kontaminovaný 
materiál se musí odvážet na 
skládku do Němčic nad Hanou,“ 
zdůvodnil další neočekávané ná-
klady Zdeněk Fišer.

Připomeňme, že ve výběro-
vém řízení na zhotovitele stavby 
byla vybrána fi rma STRABAG, 
která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výši 3,1 mil. Kč vč. 
DPH.  Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova

Odstranìní vandalských graffiti 
pokryje pojištìní mìsta
Odstranění sprejerských ná-

pisů z obvodové zdi městského 
hřbitova v Brněnské ulici a z au-
tobusové zastávky v Plumlovské 
ulici, které provedlo město na 
své náklady, pokryje pojistná 
smlouva, kterou má město uza-
vřenou s  Českou podnikatel-
skou pojišťovnou. Informoval 
o tom Jiří Pospíšil, první náměs-
tek primátora.

„Město tyto vandalské přečiny 
nahlásilo na Policii ČR a  vzhle-
dem k tomu, že nebyl nalezen pa-
chatel, úhradu těchto odsouzení-
hodných řádění sprejerů pokryje 
pojistka města. Pojišťovna uhradí 
městu 14.089 korun, v  případě 
opravy zastávky pak 3.781 korun 

s tím, že v obou případech pojist-
ných událostí město zaplatí pouze 
po jedné tisícikoruně spoluúčas-
ti,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. informuje 
o plánovaných pracích na vodo-
vodní síti v  Prostějově. Jedná se 
o opravu hlavního přivaděče 
DN 600 mm, kterou bude pro-
vádět vlastník vodohospodář-
ské infrastruktury    Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a.s., 
v termínu od 28. 7. - 31. 8. 2014.

V důsledku odstávky tohoto 

potrubí lze očekávat v západní 
části města Prostějov    pokles 
tlaku vody ve vodovodní síti. 
Pokles tlaku a změna celkových 
hydraulických poměrů v síti 
může způsobit nárazové zhor-
šení kvality vody v ukazateli 
barva a železo.

V případě dotazů volejte na 
zákaznickou linku MOVO: 
840 668  668

Rada města Prostějova 
schválila pronájem nebytových 
prostor na nám. T. G. Masaryka 
7. Jedná se o přízemní prodejnu 
v jižní části centrálního náměstí.

Záměr vyhlásila rada měs-
ta 1.  dubna tohoto roku. „Na 
vyhlášený záměr na pronájem 
prostoru sloužícího podniká-
ní o  rozloze necelých 60 metrů 
čtverečních se přihlásil zájemce, 
který na tomto místě hodlá ote-
vřít prodejnu zdravé výživy a ze-
mědělských produktů. Jsme rádi, 
že v  samotném centru vznikne 

městem i občany vítaná prodej-
na se zajímavým sortimentem,“ 
uvedl Jiří Pospíšil, první náměs-
tek primátora. Také, s přihlédnu-
tím k  tomu, že do vyhlášeného 
záměru se zájemce ozval jako 
jediný, rada na doporučení Do-
movní správy akceptovala jeho 
nabídku měsíčního nájemného 
ve výši 18.500 korun, byť výše 
nájmu posledního nájemce činila 
20 833 Kč/měsíc.

 Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova

Po regeneraci největších pa-
nelových sídlišť, které proběhly 
po několika etapách v minulých 
letech, plánuje vedení města 
pokračovat v dalších lokalitách. 
Po Sídlišti svobody, kde revitali-

zační práce začnou v nejbližších 
dnech, se zpracovává projekt 
regenerace panelového sídliště 
Svornosti v místní části Vraho-
vice.

V nejbližší době bude zahájen 
také projekt regenerace panelo-
vého sídliště Tylova. „Jedná se 
o část mezi ulicemi Tylova, Tetín, 
Brněnská a  Okružní,“ podotkl 
Zdeněk Fišer, náměstek primá-
tora. Rada města na poslední 
schůzi dále schválila zařadit do 
návrhu rozpočtu pro rok 2015 
zpracování projektu regenerace 
panelového sídliště Bohumíra 
Šmerala.

Rada města dne 25.  června 
schválila výběr nejvhodnější 
nabídky ve veřejné zakázce Re-
generace sídliště Svobody, bloky 
7, 8, 9, 10 a  11. Jedná se o  část 

sídliště směrem od Anenské 
ulice ke zdravotnímu středisku. 
Předmětem veřejné zakázky byla 
rekonstrukce a vybudování ploch 
dopravní infrastruktury - ko-
munikace, parkoviště, chodníky 
a  cyklostezka. Současně s  tím 
bude vybudováno nové veřejné 
osvětlení, odvodnění komunika-
cí, obnovení a  doplnění veřejné 
zeleně. „Předpokládaná hodnota 
zakázky byla čtrnáct milionů ko-
run. Nejvýhodnější nabídkovou 
cenu ve výši 7,9 milionů korun 
předložila společnost Skanska,“ 
sdělil k  výsledkům zadávacího 
řízení Zdeněk Fišer. Revitalizační 
práce mají být dle předpokladu 
zahájeny v závěru července.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Regenerace dalších prostìjovských sídlišś

Ilustraèní foto

Na námìstí TGM bude
nová prodejna zdravé výživy

V  Prostìjovì bude v  termínu od 
28. 7. - 31. 8. 2014 probíhat 

oprava na vodovodní síti
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Znáte to, zejména v  letních 
dnech a  večerech si všímáme, 
že se náměstí zaplňuje. V  ka-
várnách zůstávají zákazníci 
déle, v centru jsou slyšet hlasy, 
občas i hudba a vzduch je na-
plněn tím neviditelným brně-
ním, které říká: „Je tady léto!“ 
Náměstí nabízí prostor pro 
setkávání s  přáteli a  najednou 
se můžeme beztrestně zastavit 

a  odpočinout si od všech po-
vinností.

V  Prostějově je spousta hu-
debních, divadelních a tanečních 
skupin a souborů, které by moh-
li svou energií naplnit náměstí. 
Kromě velkých akcí jako je Wol-
kerův Prostějov, který hostí reci-
tátory a divadelní soubory z celé 
republiky, funguje v  Prostějově 
i  divadelní festival MEDart, je-
hož program je složen převážně 
z  představení souborů z  Prostě-
jova a okolí. V Prostějově působí 
fantastičtí hudebníci jako je kla-
vírista Daniel Jun, Ondřej Mucha 
a další umělci, pro které je umění 
smyslem života. Dáváme našim 
umělcům dost prostoru v centru 
města?

V poslední době jsme v  za-
stupitelstvu řešili otázku, jestli 
kultura má být sama o  sobě 
zisková nebo jestli ji má město 
dotovat. Argumentace účetní-
mi údaji byla nadřazena všem 

přínosům kulturních poči-
nů. Ano, usilujeme o  realizaci 
záměru zastupitelstva z  roku 
2008, díky kterému mělo dojít 
k  úpravě současného Kultur-
ního a  společenského centra 
a jeho okolí, aby mohlo sloužit 
kultuře a všem občanům měs-
ta. Chceme, aby prostor pro 
kulturu ve všech formách byl 
součástí srdce města.

Zastáváme názor, že kultura 
a možnost kulturního vyžití, ať už 
pasivního z pohledu diváka nebo 
aktivního z pohledu umělce, při-
náší městu zisk nepřímo. Přiná-
ší lidem radost a  spokojenost, 
umožňuje smysluplné využití vol-
ného času, rozvíjí nadání a moti-
vuje k dosažení vyšších cílů. Jsme 
si jisti, že má smysl do kultury 
investovat a ne ji z důvodu červe-
ných čísel odepsat a odsunout na 
okraj města, aby se klesly náklady.

 Ing. Aleš Matyášek,
zastupitel TOP 09

Malé dovolenkové 
zamyšlení

I  přes začínající okurko-
vou sezónu se pomalu, ale 
jistě, rozbíhá boj o  přízeň 
voličů v podzimním klání do 
městského zastupitelstva.

Je docela zajímavé na in-
ternetu sledovat rodící se za-
měření kampaní jednotlivých 
aktérů. Dá se říci, že společ-
ným rysem cílených útoků 
na naše city, je pochopení 
starověké moudrosti, a  to že 
platí „vox populi, vox Dei“, 
nebo chcete-li „hlas lidu, hlas 
Boží“. Ještě jinak řečeno, pro-
dávat se musí umět, způsobi-
lost prodat se cení velmi vy-
soko, v sázce bývá velmi často 
mnoho. Což je docela v  po-
řádku, konec konců náš tržní 
systém je na využívání této 
schopnosti založen. Pokud 
přijmeme jako východisko 
tvrzení, že politika je byznys, 
byť specifi cký, není důvodu 
k  dosažení cílů (vítězství ve 
volbách) nevyužít do detailů 
propracovaný systém marke-
tingu (market=trh). Dnes bez 
obalu nazývaného marketing 
politický. Vyučuje se dokonce 
na vysoké škole. Nemylte se, 
funguje stejně jako v byznyse. 
Je „jen“ třeba pomocí všech, 
praxí ověřených prostředků, 
přesvědčit zákazníka, aby 
koupil. Tedy dal hlas. Prostě 
vyjít vstříc jeho očekáváním. 
Když mu předestřete něja-
kou výhodu, nejlépe osobní, 
máte vyhráno. Tedy skoro vy-
hráno. Problém je, že mnozí 
ze zákazníků-voličů si přes 
propast času pamatují medo-
vou chuť volebních koláčků 
servírovaných při volbách 
minulých, nebo spíše jejich 
absenci ve volebním mezi-
dobí. A  tak se v  novinách 
veřejně, bez uzardění, ale 
o  to s  větším překvapením 
můžete např.  dočíst, že jsme 
vlastně hloupí, protože platí-
me městu za odpadky. Vždyť 
jde vlastně o jednu z daní a ty 
je, jak tržními komsomolci 
usilovně propagováno, za-
potřebí nemilosrdně odbou-
rávat. Ne, že by se mi tento 
nápad nelíbil. Kdo by si rád 
nepolepšil o  pár stovek, že. 
Jenže otázka zní trochu jinak: 
musí, nebo nemusí se za celý 
systém likvidace odpadů za-
platit? A kdo by jej měl platit? 
(pominu, že z městského roz-
počtu se na provoz odpado-
vého hospodářství doplácí!) 
No z ptačí perspektivy vypa-
dají věci vždy trochu jinak. 
To mohu z vlastní zkušenosti 
potvrdit. Z  marketingového 
hlediska možná dobrý tah, 

z hlediska rozumnosti správy 
věcí veřejných je to na pová-
ženou. Ostatní, obecně lidská 
hlediska raději komentovat 
nebudu a  ponechávám je na 
úsudku laskavého čtenáře. 
Ale není třeba vždy postu-
povat takhle přímočaře, byť 
peníze coby motivační stimul 
jsou téměř nepřekonatelné. 
Vrcholnou politikou je spo-
lehlivě prověřeno, že fungu-
jícím marketingovým tahem 
je deklarace změny. Ti před 
námi to dělali blbě (omlou-
vám se za expresivní výraz), 
my to změníme. K  lepšímu, 
samozřejmě. V  čem a  jak, 
to není podstatné. Prostě to 
změníme. Kompromisy? Co 
to proboha je? Dejte nám ze-
lenou a  nechte se překvapit! 
Nakonec vymezených řádků 
si nechávám perličku: svého 
času dosáhla jistá partaj ve 
výzkumu veřejného mínění 
poměrně vysokých preferen-
cí. A  to ještě před tím, než 
vůbec vznikla! Ano, i  to je 
v  naší kotlině možné… Útě-
chou nám budiž fakt, že ona 
strana již neexistuje. Možná 
proto, že v Čechách se tradu-
je úsloví „lehce nabyl, lehce 
pozbyl“.  Co jsem chtěl před-
chozím říci? Snad to, že ani 
nejlepší  marketing nepomů-
že problematickému produk-
tu. Ať již z důvodů zklamání 
z  nenaplněného očekávání, 
nedůvěry k  neznámému, 
či prezence nesplnitelných 
benefi tů, je vnímání voličů 
ovlivněno natolik, že si mnozí 
řeknou - nikdy víc a  subjekt 
to má, bez ohledu na barvu 
dresu, spočítané. Ale třeba je 
všechno jinak – co vy na to?

PS: Věřím, že čtenáři RL 
vezmou předchozí řádky 
v kontextu prázdninových dnů 
s nadhledem a porozuměním.

Pohodové léto všem přeje
Jaroslav Šlambor

+ členové klubu
zastupitelů KSČM

Obejmìme se a komunikujme
Život politika přes všechny 

výhody, není zcela jednoduchý. 
Předvolební sliby ve stylu: „To 
co, já vám slíbím, to vám nikdo 
nedá, už mnohý rozumně myslící 
volič odhalil. Přesto bych se ráda 
u jednoho našeho bodu programu 
KDU-ČSL v podzimních volbách 
do městského zastupitelstva zasta-
vila a to zlepšení komunikace mezi 
vedením města Prostějov a „pros-
tým lidem „.Pravda je, když město 
Prostějov vyhlásí veřejné jednání 
např.  v  rámci projektu Zdravé 
město Prostějov, občana, který by 
se, vyjádřit a diskutovat, abys svíc-
nem pohledal. A já sama osobně 
mám při jednání s vedením města 
spíše pozitivní závěr a  společená 
řešení se snažíme najít.

Na straně druhé:
Ovzduší v Prostějově patří jedno 

k  nejhorším v  republice, zdravot-
ní studie závažných onemocnění 
obyvatel Pv je toho důkazem. Poli-

tici promeškali čas revanšovat se za 
kvalitní obleky darované či zakou-
pené v  již zbouraném OP Prostě-
jov, aby vynaložili úsilí o zachování 
kolosu OP,včetně jeho zaměstnaců. 
Totéž může hrozit u objektu Milo-
srdných bratří. Majitelé nabízí pro-
dej, co vznikne uprostřed města, ví 
Bůh. Tam by byl park pro veřejnost, 
byty pro starší občany či začínající 
rodiny. Město nekoupíme jej? Co 
náměstí T. G. Masaryka? Mě se jeho 
vzhled líbí, ale mám smůlu, bude 
části zeleně zbaven. Na sluncem 
propáleném „place“ u muzea se bu-
deš občane skvěle bavit, at se Ti líbí 
nebo ne, už je rozhodnuto. Nezávis-
lý městský architekt by si rady věděl, 
ale my ho ne-potřebujeme! A  co 
problém Kultůrní dům versus ve-
dení Města Prostějov a aktivní ob-
čané, opakuje se bez výsledku nejen 
v zastupitelstvu, jako čtvero ročních 
období. Jak využívat centrum města 
by bylo téma na další článek.

A  co základní školu s  křesťan-
skou etikou, proč ji nemůže město 
Prostějov dětem nabídnout? My 
podporovat víru v Boha nemusíme? 
U nás je vše ok? Vnímám to jinak. 
Nabídnout chápající formou nejen 
mladým cestu k lásce, víře a naději, 
by společnosti jen prospělo.

Vše je o  komunikaci. Chápu, 
příliš demokracie někdy může ško-
dit a od vedoucích činitelů se čeká 
jasné rozhodnutí. Přesto si dovolím 
navrhnout, pokud se nechceme 
objímat, podejme si alepoň ruce, 
zkusme se povznést nad žabomyší 
války. Zasedněme ke společnému 
stolu. A  hlavně, at jednání mají 
smysl. Jde nám přece o jedno, at se 
nám společně v  našem krásném 
městě Prostějově dobře žije.

MVDr. Zuzana 
Bartošová-místopředsedkyně 
Městské KDU-ČSL, Prostějov,

text podán prostřednictvím 
zastupitele Ing. Petra Kousala

Kultura patøí do centra mìsta

Od 1.  1.  2014 začal platit 
NOZ (Nový občanský záko-
ník), který významně upravuje 
nájemní vztahy a  družstevní 
bydlení. M.j. upravuje rozúčto-
vání služeb spojených s  užívá-
ním bytu a zák. č. 67/2013 Sb. 
a vyhl. č. 372/2001Sb. stanovuje 
přesná pravidla pro dlouhodo-
bě problematické vyúčtování 
jak v  nájemních bytech, tak 
i v družstevních a SVJ.

Od účinnosti těchto předpi-
sů se zvedl počet klientů, kteří 
navštívili naši poradnu, proto-
že nesouhlasili s  vyúčtováním 
služeb. Bohužel měli pravdu. 
Vyúčtování neobsahovalo zá-
kladní parametry dané výše 
zmíněnými právními předpisy. 

Pokud vyúčtování neobsahuje 
vše co nařizuje zákon a vyhláš-
ka, není platné a klient se proti 
takovému vyúčtování může od-
volat. Ve vyúčtování musí být 
uveden počáteční stav, konečný 
stav, cena za jednotku a  výše 
vyplacených záloh. Na požádá-
ní je majitel povinen nechat ná-
jemce nahlédnout do celkového 
vyúčtování, nechat ho dělat si 
výpisy, popř. na žádost nájemce 
mu pořídit kopii vyúčtování. Vy-
účtování se vypracovává jeden-
krát ročně a prokazatelně předá 
nájemci do konce dubna násle-
dujícího roku.

Někteří pronajímatelé, bohu-
žel, neznají nebo nerespektují 
zákonné normy, tím se v mnoha 

případech vystavují v  některém 
případě i  nebezpečí postihu 
smluvní pokutou za strany ná-
jemce (což je novinkou NOZ).

Zvyšování nájemného nelze 
provést jednostranně. Pouze do-
hodou obou stran a to pouze do 
výše 30% jednou za 3 roky.

Doporučujeme všem nájem-
cům a  pronajímatelům, aby se 
s  právními předpisy seznámili 
a  dodržovali je. Vyhnou se tak 
mnohým nepříjemnostem. Po-
kud mají zájem, v naší poradně 
jsme schopni jim poskytnout in-
formace a pomoci jim.

 Za SON Prostějov 
 Jitka Chytilová

předsedkyně Kostelecká 17, 
PV, tel. 605 765 505

Nìkteøí pronajímatelé nerespektují zákonné normy
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Zvýhodnìné rozbory vody ze studní
Společnost MORAVSKÁ VODÁ-

RENSKÁ, a. s. nabízí majitelům studní 
zvýhodněné rozbory základních che-
mických a mikrobiologických parame-
trů pitné vody za smluvní cenu 750 Kč 
(s DPH). Nabídka zvýhodněných roz-
borů platí do konce září 2014.

Voda v  soukromých studních ne-
podléhá žádné pravidelné povinné 
kontrole. V roce 2013 provedla MOVO 
450 rozborů soukromých studní. Vý-
sledky ukázaly, že až 80 % analyzo-
vaných vzorků vod ze soukromých 
studní neodpovídalo alespoň v  jed-
nom parametru vyhlášce č.  252/2004 
Sb. v platném znění, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiolo-
gické ukazatele. V  některých přípa-
dech byly překročeny limity dusična-

nů (limit 50 mg/l) a  také limity pro 
hodnotu manganu, železa a amonných 
iontů.

V  České republice je necelých 10 % 
obyvatel trvale zásobováno vodou z do-
movních nebo veřejných studní, vedle 
toho mnoho lidí používá vodu ze stud-
ní na chatách a chalupách o víkendech 
a  dovolených. Pouze laboratorním roz-
borem fyzikálně chemických a mikrobi-
ologických ukazatelů, které musí splňo-
vat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, 
zda je voda ve studni vyhovující. Na 
pohled křišťálově čirá voda může v sobě 
skrývat nebezpečí v podobě mikrobiál-
ního znečištění.

Všechny rozbory provádí zkušeb-
ní laboratoř č.  1446 akreditovaná ČIA 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ,  a.  s., Oddělení kontroly kvality 
vody, e-mail laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště: Laboratoř Olo-
mouc, Dolní novosadská, 779 00 Olo-
mouc, tel. 585 417 369 / Laboratoř Pros-
tějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 
12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / La-

boratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Že-
lechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668
www.smv.cz

Rating Domovní správy
Společnost Domovní správa 

Prostějov,s.r.  o. získala u  příležitosti 
dvacátého ročníku vyhlášení 100 nej-
lepších fi rem v ČR – Czech Top 100 ra-
tingové ocenění Czech Stability Award 
„AA – vynikající“.

Slovní popis tohoto hodnocení je 
„Stabilní společnost, vysoká pravdě-
podobnost spolehlivého plnění zá-
vazků z  obchodního styku, vysoká 
pravděpodobnost návratnosti investic, 
nízké úvěrové riziko, minimální riziko 
úpadku, stabilně dobré výsledky hos-
podaření“.

Součástí tohoto ocenění bylo i pozvá-
ní na vyhlášení výsledků ankety Czech 
Top 100, které se konalo ve Španělském 
sále Pražského hradu za účasti preziden-
ta republiky.  Ing. Vladimír Průša

Vodní hry v aquaparku
V neděli 3. srpna 2014 se v Aquaparku 

Koupelky v  Prostějově uskuteční vodní 
hry pro všechny generace. Jednoduše za-
čátek léta ve znamení Water Games. Mezi 
12 - 15 hodinou na všechny, hlavně děti, 
čeká nejen příjemné osvěžení na vodních 
atrakcích, ale také laserová střelnice v po-
dání Městské policie Prostějov či možnost 
prohlédnout si výbavu Hasičského zá-
chranného sboru Prostějov. Abychom se 
naučili správně potápět, nebude chybět 
ani Škola potápění DIVE CREW Tomáše 
Melichárka, Drozdovice 87, Prostějov.

Hlavní cenou léta v Aquaparku Kou-
pelky je nafukovací člun Twist od fi rmy 
Gumotex, který můžete získat na zákla-
dě vyplnění HRACÍ KARTY!

Každý, kdo se zúčastní soutěží, dosta-
ne sladkou odměnu. Čekají vás nejen 
vodní, ale i sportovní aktivity, jako třeba 
FOTBAL a následně předvedete,

jak dlouho vydržíte pod vodou nebo 
jak ovládáte létat nad vodní hladinou.

Nedělním odpolednem provází mo-
derátor Petr Zakopal

 Ing. Vladimír Průša

INZERCE

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
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Mìsto Prostìjov recyklací starých spotøebièù
výraznì pøispìlo k ochranì životního prostøedí
Loni obèané odevzdali k recyklaci 2 604 televizí, 1 064 monitorù a 16 936 kg drobného elektra
Občané města Prostějova již ně-

kolik let zodpovědně třídí elektro-
odpad. Nyní můžeme přesně vy-
číslit, kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili život-
nímu prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr a recyk-
laci vytříděných elektrozařízení. 
Naše obec získala certifi kát vypo-
vídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, 
ale také o  významu sběru drob-
ných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a  drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny 

dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a  pro-
dukce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektro-
zařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i  těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní do-
pad na životní prostředí. Zpětný 
odběr a  recyklace např.  stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moder-
ní úsporná lednice za více než 4,3 
roku provozu. Díky recyklaci jed-
noho notebooku dojde ke snížení 
spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 kilo-
metrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů pitné vody. Stejné množství 
je například spotřebováno při 30 
cyklech myčky nádobí.

„Z  Certifi kátu Environmen-
tálního vyúčtování společnosti 

ASEKOL vyplývá, že občané 
města Prostějova v  loňském 
roce vytřídili 2 604 televizí, 
1 064 monitorů a  16 936 kg 
drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 966,61 MWh 
elektřiny, 39 945,22 litrů ropy, 
4 441048 m3 vody a  44,18 tun 
primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových 
plynů o  224,39 tun CO

2
 ekv., 

a produkci nebezpečných odpa-
dů o 869,22 tun,“ uvedl 1. ná-
městek primátora Jiří Pospíšil 
a  pokračuje: „Když si uvědo-
míme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníko-
vých plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to impozantní 
čísla. Proto si všichni, kteří 
zodpovědně třídí a  přispí-
vají tak k  ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský 
dík.“

Společnost.A.S.A.TS Pro-
stějov,  s.  r.  o. ve spolupráci 
s městem Prostějovem připra-
vila i pro uplynulý školní rok 
2013 – 2014 soutěž škol ve sbě-
ru separovaného papíru.

Účelem sběrové soutě-
že je vychovávat děti ke tří-
dění odpadů a  školy touto 
formou získají fi nanční pro-
středky na jejich činnost. 
Společnost.A.S.A.TS Pros-
tějov,  s.  r.  o. nabídla školám 
výkupní cenu papíru 1 Kč za 

1 kg a svoz, vážení a nakládku 
zdarma. Do soutěže se v letoš-
ním roce přihlásilo 10 škol, ale 
jedna nebyla pro velmi malé 
množství odevzdaného papíru 
do hodnocení zařazena. Soutěž 
probíhá opět ve dvou kolech. 
První kolo proběhlo v měsících 
září – prosinec  2013 (děti se-
sbíraly 108,811 t) a druhé kolo 
leden – květen 2014.

V závěru školního roku oce-
nil 3 nejlepší školy 1. áměstek 
primátora Jiří Pospíšil. -red-

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

Evid. è. 724/14 (Saša) – pes, 
køíženec, odchycen ve Sme-
tanových sadech

Evid. è. 734/14 (Bodygard) 
– pes, rotvajler, odchycen na 
ulici Moravské

Evid. è. 753/14 (Rex) – 
pes, nìmecký ovèák, odchy-
cen na ulici Za drahou

Evid. è. 726/14 (Mánes) – 
pes, foxteriér, odchycen v le-
soparku Hlouèela

Evid. è. 721/14 (Fabio) – 
pes, køíženec, odchycen na 
ulici Letecké

Školní rok 2013/2014 - výsledky sběrové soutěže

pořadí škola
podzim
2013 [t]

jaro
2014 [t]

celkem
počet
žáků

kg/žáka odměna

1 Majakovského 11,653 17,796 29,449 249 118,27 15 000 Kč

2 Dr. Horáka 34,051 31,918 65,969 640 103,08 12 000 Kč

3 Palackého 32,409 30,9 63,309 618 102,44 9 000 Kč

Žáci soutìžili 
ve sbìru papíru
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Regenerace sídlištì Svornosti ve Vrahovicích
Město Prostějov se snaží 

o  zlepšení životních pod-
mínek obyvatel na sídlištích 
v  Prostějově formou zpraco-
vání a následné realizace pro-
jektů regenerací sídlišť. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj 
ČR vypisuje každoročně do-
tační programy na podporu 
regenerace panelových sídlišť 
a městu Prostějov se daří část 
fi nančních prostředků získat 
z těchto zdrojů.

Stejným způsobem magis-
trát přistoupil k  projektu Re-
generace sídliště Svornosti ve 
Vrahovicích, i když se nejedná 
o  panelové sídliště s  možností 
získání dotací na následné re-
alizace. Na tomto sídlišti žije 
cca 400 obyvatel ve 200 bytech 
v  sedmi bytových domech, 
součástí sídliště je 191 řado-
vých garáží.

Po vyhodnocení výběrové-
ho řízení byl projekt tohoto 
sídliště zadán Ing. arch. Radku 
Pavlackému, který má zkuše-

nosti s  obdobnými regenera-
cemi v  jiných městech. Ještě 
před samotným zahájením 
prací na projektu pracovníci 
odbor rozvoje a  investic spo-
lečně s  náměstkem primátora, 
Ing. Zdeňkem Fišerem, pozvali 
zástupce společenství na sídlišti 
k  diskuzi nad nejvýraznějšími 
problémy sídliště.

Po uzavření smlouvy se 
zpracovatelem byla připravena 

anketa pro občany stejně jako 
na dalších sídlištích. Vyplně-
né anketní lístky se vrátily z 5 
bytových domů. Dle obyvatel 
je nutno řešit tyto problémy: 
nedostatečný počet parkova-
cích míst, špatný stav chodníků 
a jejich nekvalitní povrchy, ne-
utěšené prostory před garáže-
mi, chybějící přístup k  domu, 
zbytky betonových ploch, ne-
vhodné povrchy hřišť, přerostlá 

zeleň, zarostlý a  neudržovaný 
háječek, neosvětlené prostory, 
chaoticky rozmístěné popelni-
ce, nevzhledná hnízda na třídě-
ný odpad atd.

Na základě těchto připomí-
nek byl na 1. veřejném projed-
nání konaném dne 11. 6. 2014 
představen návrh řešení. Ná-
sledně projektant zapracoval 
připomínky ze setkání a na zá-
kladě konzultací s  dotčenými 

orgány státní správy a  dalšími 
příslušnými organizacemi při-
pravil upravený návrh pro dru-
hé veřejné projednání. Setkání 
proběhlo na ZŠ Majakovského 
ve Vrahovicích dne 9.  7.  2014. 
Nejdiskutovanějšími tématy 
byla parkovací stání, přesunutí 
dětského hřiště, trasování chod-
níků. Nová parkovací místa ne-
budou plánována bez souhlasu 
občanů. Výstupem z  tohoto 
projednání s  občany sídliště 
je návrh ve variantách, které 
budou k  dispozici zástupcům 
jednotlivých společenství. Po 
předání písemných stanovisek 
společenství jednotlivých by-
tových domů bude kompletní 
projekt regenerace dokončen 
do konce srpna letošního roku.

Součástí projektu regenerace 
bude návrh uzavřeného kon-
tejnerového hnízda na tříděný 
odpad.

Jitka Vystavělová,
16. 7. 2014,

Odbor rozvoje a investic

TOALETY V CENTRU MÌSTA PROSTÌJOVA (WC Školní ulice)
Již starosta Jan Šverdík usi-

loval o to, aby v centru města 
Prostějova vznikly důstojné 
toalety, které umožní návštěv-
níkům a občanům uspokojení 
nejzákladnějších hygienických 
potřeb.

WC v  ulici Knihařská byly 
vybudovány v  roce 2004 v  ob-
dobí, kdy byl starostou Ing. Jan 
Tesař.

Snaha nabídnout tuto službu 
občanům v  centru města po-
kračovala i v nedávné minulosti 
podporována primátorem Mi-
roslavem Pišťákem.

V  roce 2012 byl ukončen 
provoz WC ve Smetanových sa-
dech neboť technický stav toho-
to objektu postaveného v letech 
1957 - 1958 byl velmi špatný. 
Následně proběhla demolice. 
V  prostoru bývalých záchodků 
byla instalována zásobní nádrž 
závlahového systému Smetano-

vých sadů o objemu 24 m3.
V  roce2012 obdržel Odbor 

rozvoje a  investic úkol hledat 
vhodné umístění pro toalety 
v  centru města v  památkové 
zóně. Ve vazbě na parkoviště 
Školní s  kapacitou 108 parko-
vacích míst a  připravovanou 
rekonstrukcí Smetanových 
sadů bylo navrženo umístění 
východně od kina „Metro 70“.

Pro řešení úkolu architek-
tonicky jednoduchých, ale 
nápaditých WC v  památko-
vé zóně byla vybrána fi rma 
2arch, s. r. o. (Ing. arch. Martin 
Fröml, Ing. arch. Ivo Lorenčík). 
Kromě množství technických 
problémů vzniklých výskytem 
inženýrských sítí a  nutnos-
ti komunikačního propojení 
Smetanových sadů, parkoviště 
a uličního prostoru ulice Školní 
bylo třeba řešit i nenásilný pře-
chod mezi historickým objek-

tem městských hradeb (jehož 
rekonstrukce je připravována) 
a architektonicky výrazným,

ale střídmým objektem kina. 
Po splnění požadavků všech 
dotčených orgánů bylo vydáno 
územní rozhodnutí 12. 6. 2013 
a stavební povolení 17. 9. 2013.

Dne 23.  9.  2013 byla vyhlá-
šena výzva k  podání nabídky 
na stavební práce: „Veřejné WC 
Smetanovy sady“. Nejvýhodnější 
nabídku předložila fi rma Stavby 
Krejčí, s. r. o. Prostějov s tím, že 
cena díla, tj.  dodávky objektu 
WC, vybudování chodníků, ve-
řejného osvětlení, přeložek inže-

nýrských sítí, přípojek veškerých 
inženýrských sítí a veřejné zeleně 
činila 2.900 tis. Kč.

Na zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova 17.  12.  2013 
byla schválena smlouva o  dílo 
s  výše uvedenou fi rmou 
a  18.  12.  2013 byla uzavřena 
smlouva o dílo. Práce byly do-
končeny v polovině měsíce čer-
vence a předpokládané uvedení 
do provozu je 1. 8. 2014.

Ačkoliv toalety ve Školní ulici 
jsou poměrně drobnou stav-
bou v centru města Prostějova, 
určitě si získají své příznivce 
svou designovou střídmostí, 

neokázalostí a  ohleduplností 
k  okolnímu prostoru. Zajisté 
také nabídnou základní službu 
všem se správnou mírou intimi-
ty - soukromí.

Určitě se najdou také spo-
luobčané, kteří mohou namít-
nout, že fi nanční náklad vyna-
ložený na tuto stavbu byl příliš 
velký. Ale doufejme, že pochopí, 
že vynaložené prostředky jsou 
vyváženy výsledkem.

Objekt veřejných toalet 
v centru města Prostějova je lí-
bivý, nevtíravý a nápaditý.

17. 7. 2014
Ing. Antonín Zajíček
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Vyšla publikace Sto let prostìjovské radniceVyšla publikace Sto let prostìjovské radnice
 
V minulých dnech vydalo Statu-

tární město Prostějov publikaci Sto 
let prostějovské radnice. Autory textů 
jsou Josef Augustin, Tomáš Cyd-
lík, Václav Kolář, Alice Komárková, 
Miroslav Macík, Pavel Marek, Dag-
mar Roháčková a Oldřich Václavík. 
Knihu připravila redakční rada pod 
vedením Dagmar Roháčkové v gra-
fické úpravě Alice Komárkové. Obsa-
huje 400 stran a je doprovázená celou 
řadou dobových a současných foto-
grafií, plánů, historických pohlednic, 
ukázek z dobového tisku, archivních 
dokumentů  apod. Ocenit můžeme 
také kvalitní polygrafické zpracování 
(křídový papír, knižní obálka, textilní 
záložka). Publikace navazuje na vol-
nou řadu reprezentativních publikací 
o  Prostějově vydaných v  minulých 
letech (Prostějov – Dějiny města, díl 
2, 1999 díl 1, 2000, Prostějov na sta-
rých pohlednicích, 2002, Prostějov 
v malbě, kresbě, grafice, 2004, Národ-
ní dům v Prostějově, 2007). Součástí 
knihy je poznámkový aparát, resumé 
v  češtině, angličtině, němčině, fran-
couzštině a ruštině, seznam pramenů 
a literatury a jmenný rejstřík.

Po publikaci věnované národní 
kulturní památce Národní dům zde 
máme další publikaci věnovanou 
památkově chráněnému objektu 
a  dominantě našeho města. Připo-
meňme, že jí byla v minulosti věno-
vána publikační pozornost. Trojího 
vydání (1981, 1985, 1990) se dočkala 
drobná brožovaná monografie Nová 
radnice v  Prostějově autorů Pavla 
Marka, Blahoslava Adamíka, Dušana 
Janouška a Jaroslava Porta (ve 3. vy-
dání doplněná Františkem Frőmlem 
o  kapitolu Dostavba radnice). Dále 
existují odborné studie od Pavla 
Zatloukala (Prostějov, Dějiny města 
2, 1999, Příběhy dlouhého století, 
2002), Miroslava Chytila (Slavné 
stavby Prostějova, 2009) a Ireny Blaž-
kové (Soupis nemovitých kulturních 

památek okresu Prostějov, 2012). 
Publikace, která by však zevrubně 
pojednávala o historii a  současnosti 
radniční budovy, zde však chyběla 
a právě 100. výročí otevření radnice 
k tomu nabídlo příležitost.

Po předmluvě primátora Statu-
tárního města Prostějova Miroslava 
Pišťáka následuje úvodní kapitola. 
„Vizitkou každého města vždy byly 
jeho veřejné a úřední budovy, k nimž 
patřila v první řadě radnice. A právě 
taková budova, která by město do-
statečně reprezentovala a  zároveň 
splňovala všechny potřebné parame-
try, Prostějovu dlouho chyběla,“ píší 
autoři v  úvodu k  publikaci. Výklad 
pokračuje nástinem historie radnič-
ních budov (stará radnice – nynější 
budova muzea, dům na Žerotínově, 
nynějším Žižkově nám. č. 17, budo-
va bývalého městského špitálu, nová 
radnice), seznámením s  obsahem 
knihy a celkovým pojetím.

Vlastní obsah publikace autoři 
koncipovali do tří stěžejních částí: 
Historie a  stavba radnice, Život na 
radnici, Závěrem. Podívejme se nyní 
na některé kapitoly podrobněji. Ka-
pitola Prostějov na přelomu 19. a 20. 
století představuje zařazení dané 
problematiky do kontextu hospo-
dářských, politických, stavebně-his-
torických a  správních dějin města. 
Zásadním přelomem byl rok 1892 
spojený s  vítězstvím národní strany 
v obecních volbách. Tento rok zna-
menal nejen nacionální a  individu-
ální emancipaci, ale také politizací 
městského života a začátek vytváření 
stranicko-politického systému. Záro-
veň je uvedena Vojáčkova koncepce 
přeměny Prostějova v moderní měs-
to.

Kapitola Historie stavby radnice 
zachycuje nelehkou „dvacetiletou 
cestu“ od myšlenky stavby radnič-
ní budovy k  její realizaci. Všímá 
si jednotlivých plánů včetně jejich 

hodnocení (Václav Roštlapil, Jan 
Heindl, Karel Welzl, Osvald Polívka, 
Jan Vejrych), diskusí i hledání opti-
mální varianty po vybrání projektu 
profesora Českého vysokého učení 
technického Františka Josefa v Brně 
Karla Hugo Kepky (též autora pro-
jektu obecní a  měšťanské školy na 
Skálově náměstí v  Prostějově). Jsou 
sledovány úpravy projektu, rozpočtu 
a průběh vlastní stavby od 13. 5. 1911 
do 15. 4. 1914. Připomíná se odpo-
vědnost Kepky za řízení stavby a cel-
kovou podobu exteriérů a interiérů.

Následující medailón Karel Hugo 
Kepka podává informace o  jeho ži-
votě a  díle. Je zde nastíněna dráha 
vysokoškolského učitele, akademic-
kého funkcionáře a projektanta řady 
městských staveb v  našich zemích 
(např. záložny, školy, sokolovny). Pro-
jekt nové radnice v Prostějově před-
stavuje jeho vrcholné dílo. O tom, že 
si jej vážil, svědčí jeho vyobrazení při 
práci na projektu radnice na portrétu 
od Jana rytíře Skramlíka. Autoři na 
základě studia Kepkova díla jej zařa-
zují do směru konzervativní historis-
mus s vlivem secese na přelomu 19. 
a 20. století. Podporu pro toto stano-
visko nacházejí u odborníků (P. Za-
tloukal, B. Adamík), jejichž hodno-
cení také předkládají. Jsou zde také 
uvedeny problémy, s nimiž se musel 
K. H. Kepka vyrovnat, např. umístění 
stavby na parcele s úzkým průčelím 
a dlouhým dvorním traktem a poža-
davky vedení města na reprezentativ-
nost, účelnost a snížený rozpočet.

Kapitoly Vnější podoba a Umělec-
ké hodnoty podávají detailní popis 
exteriéru a  interiéru budovy. Autoři 
správně poukazují na slohovou ne-
jednotnost a  přebujelost zdobného 
dekoru a  nekoncepčnost vnější vý-
zdoby. Kladně oceňují především 
dochovanou podobu vnitřních inte-
riérů a historického mobiliáře. Je zde 
vyzvednuta především štuková vý-

zdoba a výmalba, vitráže, dekorativní 
kamenické a kovové prvky špičkové 
kvality (autoři Čeněk Vosmík, Vla-
dimír Pleský, Josef Bernauer, Bedřich 
Zahradník, Robert Kořalka a kovote-
pecké práce firmy Vulkania). Z po-
pisu interiéru zasluhuje pozornost 
původní mobiliář zvláště v  repre-
zentativních místnostech (kancelář 
primátora – zelený salonek, zasedací 
místnost městské rady, červený sa-
lonek). Z popisu obřadní (zasedací) 
síně nás zaujme především plastický, 
vrstvený hluboký štukovaný strop, 
umírněná okrová výmalba kon-
trastující s  barevností předchozích 
prostor, vybavení původním mobi-
liářem a  unikátní obrazová galerie 
českých představitelů města zahrnu-
jící 23 olejomaleb (více informací o ní 
najdeme v kapitole Portrétní galerie). 
Pozornost je věnována také popisu 
malé zasedací síně nazvané U Dvou 
volů (podle stolu potaženého kůží 
ze dvou kusů hovězího dobytka) 
a konferenční síně, jejíž podoba není 
autentická v důsledku úprav z doby 
protektorátu. Kapitolu uzavírají infor-
mace o rekonstrukci a zpřístupnění 
radniční věže, o  dvorních křídlech 
radnice a námětu na zřízení městské 
obrazové galerie. Opomenuty nejsou 
ani opravy, rekonstrukce či návrhy na 
dostavbu budovy (kapitola Stavební 
proměny).

Ocenit je třeba také kapitoly Z dě-
jin prostějovské samosprávy od roku 
1914 do současnosti, Zaměstnanci ve 
službách radnice, Město a radnice po 
roce 1990, které se zabývají chodem 
úřadu, volebními mechanismy, slo-
žením rady a zastupitelstva, činností 
výborů, komisí, městských organiza-
cí a podniků apod.

Součástí publikace jsou také různé 
přehledy. Patří mezi ně kapitoly Sta-
vitelé a  realizátoři (přehled osobností 
a firem podílejících se na stavbě, 38 fi-
rem, uvedení kompetence odboru pro 

výstavbu radnice, rady a zastupitelstva 
při řešení problémů stavby), Radnice 
v datech („radniční letopisy“ od prv-
ního návrhu budovy od Jana Skoupila 
v roce 1893 po rekonstrukci obou ná-
dvoří s opravou vodovodu a kanaliza-
ce na podzim roku 2013), Zastupitelé 
1914 –2014 (abecední seznam s uve-
dením funkčního období a  politické 
strany) či zajímavé a tak trochu odleh-
čené kapitoly Miscellanea ze zastupitel-
stva (jakási radniční Nej…), Perličky ze 
zastupitelstva a Máte slovo… (anketa 
se starosty a primátorem).

Naše radnice dostala ke svému 
výročí pěkný dárek – dárek mapující 
její historii a současnost, její proměny 
v čase a různých prostorách i osudy 
jejích tvůrců, zakladatelů, budovatelů, 
stejně jako úředníků a zastupitelů. To 
vše na pozadí historie města a  jeho 
rozvoje. Byla napsána odborníky, kte-
ří zde s vědeckou akribií na základě 
analýzy historických pramenů, lite-
ratury a terénního výzkumu přinesli 
nové, dosud nepublikované informa-
ce. Mnohá fakta se pokusili zobecnit, 
zhodnotit a  samozřejmě doplnit 
a dovést do současnosti. Zvláště je tře-
ba ocenit materiály týkající se historie 
městské samosprávy a  publikování 
řady unikátních fotografií a  doku-
mentů, z nichž mnohé byly uveřej-
něny poprvé (např. portréty starostů). 
Kniha bude přínosem pro odbor-
níky, občany, další zájemce o historii 
a všechny ty, kteří v ní budou hledat 
poučení o radniční budově a zároveň 
se obdivovat mistrovství a umu míst-
ních tvůrců a řemeslníků. Publikace 
tak zcela jistě splnila záměry autorů: 
„Podává komplexní pohled na feno-
mén radnice města jako architekto-
nického prvku, jako uměleckého díla 
sui generis, ale také jako centra správy 
města ve všech dimenzích, které do-
hromady tvoří to, čemu dnes říkáme 
Magistrát Prostějova.“

 Hana Bartková

Otázky 4. kola soutìže ke 100. výroèí 
prostìjovské Nové radnice

25. Ve dvacátých letech minulého 
století pověřilo vedení města 

významného moravského architekta vy-
pracováním regulačního plánu výstavby 
města a dopravním řešením centra města. 
Tento architekt, který je také autorem zá-
sadní rekonstrukce hlavního náměstí z 30. 
let minulého století, navrhnul ve svém řeše-
ní na některých místech dokonce v té době 
u nás ještě ojedinělé kruhové objezdy (byť 
s  levosměrným provozem, protože tehdy 
se ještě jezdilo vlevo). Jak se tento architekt 
jmenoval a  ze kterého města pocházel? 
Kdy u nás byla zavedena jízda vpravo?

26. Kde všude se může na Nové 
radnici návštěvník setkat s vy-

obrazením městského znaku? Uveďte ale-
spoň 5 různých míst.

27. Uveďte celá jména alespoň
3 malířů, rodáků z Prostějova. 

Které prostějovské sídliště má své ulice po-
jmenované po českých malířích, kteří měli 
vztah k Prostějovu?

28. Za předsedy Městského 
národního výboru Anto-

nína Tase byl v  Prostějově zbourán 
blok židovských domů a na jeho mís-
tě vyrostla nová stavba. Kdy byla tato 
známá stavba zpřístupněna veřejnos-
ti, jak se jmenovala a  jak se jmenuje 
dnes?

29. Jaká specializovaná výzkumná 
stanice sídlila v  letech 1940-

2001 nedaleko Nové radnice ve Vodní uli-
ci? Kde (ve vzdálenosti asi 25 km od Pros-
tějova) sídlí dnes?

30. Od kterého data byl Prostějov 
zařazen mezi statutární města? 

Jak se změnil název městského úřadu a kdo 
se stal prvním primátorem?

31. Který nejvyšší představitel pro-
stějovské samosprávy byl před 

nástupem do funkce v  diplomatických 
službách a v kterých státech?

32. V roce 2011 věnovala manžel-
ka akademického malíře pro-

fesora Aloise Doležela městu Prostějovu 
monumentální obraz, nazvaný „Na vraku 
Anagny“, který má údajně zobrazovat starý 
pohanský mýtus. Od července 2011 mo-
hou návštěvníci tento obraz spatřit v interi-
érech Nové radnice. Ve kterém roce malíř 
tento obraz vytvořil? Jaký živočich se pod 
latinským pojmenováním Anagna skrývá?

Odpovědi na otázky můžete zasílat do 
konce srpna písemně na adresu Magistrát 
města Prostějova, Jana Gáborová, nám. 
T. G. Masaryka 130/14, nebo je odevzdat 
osobně v Regionálním informačním cent-
ru v zámku.
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Rádi nìco tvoøíte? Chcete se realizovat?Rádi nìco tvoøíte? Chcete se realizovat?
Právì pro Vás nezávislý prostor ECHO uvádí pravidelnì - nepravidelný cyklus „Tvoøivé ètvrtky“

Zahajovací akcí bude 
workshop  „Odpoledne s  en-
kaustikou“, který proběhne 
31.7 2014. O  čtrnáct dní poz-
ději 14.8 2014 vás zasvětíme 
„Do tajů abstraktní malby“ 
a  aby toho nebylo málo, za 
další dva týdny 28.8 2014 si 
osvojíte „Umění dřevořezby“.
Enkaustika je znovu objeve-
ná původně antická technika, 
v  současnosti známá též jako 
malování horkým voskem po-
mocí žehličky na voskovaný 
papír. Jedná se o  nenáročnou 
techniku, která přináší spoustu 
tvořivé radosti a  překvapení. 
Zveme proto všechny tvořivé 

duše i Vás, kteří si chcete jen ne-
tradičně odpočinout po práci. 
Přijďte s námi prožít odpoledne 
s  enkaustikou. Společně vytvo-
říme nádherné obrázky čistě 
podle Vaší fantazie, které potěší 
na první pohled, a  zároveň si 
odnesete zajímavou zkušenost.

Další v  řadě tvořivých 
workshopů nese název „Do tajů 
abstraktní malby“. Abstraktní 

umění jako takové vzniklo na 
začátku 20. století. To ale ne-
znamená, že by abstrakce ne-
byla v umění přítomna již delší 
dobu, naopak je jeho nezbytnou 
součástí, ať už výsledek odpoví-
dá naší běžné zkušenosti nebo 
se od ní vzdaluje. Vyzkoušíte si 
malbu na plátno akvarelovými 
barvami. Dozvíte se jak si na-
pnout plátno na rám a ukážeme 
vám jednoduchou techniku jak 
pracovat s akvarelem. V závěru 
si každý z Vás odnese domů svůj 
vlastní originální abstraktní ob-
raz…

Dává nám světlo, teplo, slouží 
nám k práci i potěšení a lidé ho 

využívají už od pravěku. Dřevo 
patří k  nejušlechtilejším živým 
materiálům. Přijďte do něj pro-
mítnout kus sebe, dát mu tvar 
a uměleckou hodnotu, zkusit si 
zarýt dlátkem do dřeva či kůry 
(vhodné i  pro děti). Účelem 
workshopu je seznámení se 
základními technikami dřevo-
řezby. Ukážeme si jak správně 
držet dláto, jak si ho naostřit. 
Naučíme se jak rozpoznat určité 
dřeviny a  povíme si, k  jakému 
použití jsou ideální. Nakonec si 
odnesete vlastnoručně vyřeza-
nou maličkost, která jistě potěší.

Vše co potřebujete je jen chuť 
vyzkoušet něco nového, pracov-

ní zástěra, nebo oděv u kterého 
nevadí případné ušpinění. Neza-
pomeňte přibalit dobrou náladu, 
o vše ostatní se postaráme… J

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

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

Tato akce vznikla za fi nanč-
ní podpory Statutárního měs-
ta Prostějova -pp-

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

Při zahájení letní sezóny 
jsme se jako každý rok zamě-
řili na kontrolu výroby a pro-
deje zmrzliny.

K  dnešnímu datu máme 
v  Prostějově zkontrolovanou 
většinu „zmrzlinářských“ pro-
vozoven, spadajících do naší 
kompetence hygienického do-
zoru. Kontroly byly převážně 
spojené i  s  odběrem vzorků 
zmrzliny. Výroba zmrzliny 
probíhá dvěma způsoby. Prv-

ní je tzv. „teplá cesta“, kdy jsou 
suroviny ještě před vlastním 
vložením do zmrzlinového vý-
robníku zpracovány v pastéru. 
Tak vyrábí zmrzlinu např. cuk-
rána Aida. Dále jsme kontrolo-
vali zmrzliny vyráběné druhou 
„studenou cestou“, která spočí-
vá ve smíchání sypkých zmrz-
linových surovin a přísad s při-
dáním pitné vody a následným 
zpracováním ve zmrzlinovém 
výrobníku.

Kontrolami spojenými vět-
šinou s odběrem vzorků prošly 
provozovny: cukrárna Aida, 
cukrárna Florida, kavárna 
Anreto v Úprkově ulici, zmrz-
linové stánky před OD Kau-
fl and na Okružní a na Koneč-
né ulici, stánek před prodejnou 
OBI a před OD Tesco, zmrzli-
nový stánek na T. G. Masaryka 
č. 18, prodejna pečiva na Žiž-
kově náměstí, prodejna točené 
zmrzliny na Svatoplukově ul., 

prodejna Němčického pečiva 
na nám. T. G. Masaryka a Ka-
várna U veterána v Konici.

Zůstává nám více se zaměřit 
na výrobce a prodejce zmrzli-
ny na okrese Prostějov, ale ani 
ti, co již kontrolou „prošli“, by 
neměli usnout na vavřínech.

U  již nám známých vý-
sledků mikrobiologického 
rozboru kontrolovaných 
zmrzlin nebyly shledány 
nevyhovující nálezy. Také 

v  rámci plnění úkolu hlav-
ního hygienika v  oblasti 
použití povolených potra-
vinářských barviv odchylky 
zjištěny nebyly.

Celkově lze konstatovat, že 
provozy jsou hygienicky za-
bezpečné a nezbývá než zákaz-
níkům popřát: „Dobrou chuť“.

MVDr. Zuzana Bartošová
Vedoucí oddělení hygieny 

výživy a PBU KHS OL územ-
ní pracoviště Prostějov

Hygienici kontrolovali výrobu a prodej zmrzliny!

V pátek 23. kvìtna 2014 probìhla 5. Noc kostelù
V  pátek 23.  května  2014 

proběhla v  našem městě 
a v celé České republice 5. Noc 
kostelů. Na tuto již tradiční 
akcií se mnozí těší již týdny 
předem, a  tak není divu, že 
opět přilákala řadu návštěv-
níků toužících vidět nebo 
poslechnout si něco nového 
a  zajímavého. Vždyť naše 
křesťanské chrámy to nejsou 
nákupní galerie, které mohou 
krátkodobě uspokojit jen po 
stránce materiální, ale doká-
žou oslovit a zasáhnout mno-
hem víc - naše zvídavé a hleda-
jící duchovno.

Počet otevřených koste-
lů, kaplí a  modliteben byl le-
tos „jen“ 8, i  když se rozrostl 
o  modlitebnu Církve apoš-
tolské. Tím se znovu podtrhl 
výrazně ekumenický charakter 
celé akce – aktivní připojení se 
ne-katolických kostelů ke kato-
lické akci. K velkému zklamání 
návštěvníků nemohl být stejně 
jako v minulosti otevřen z dů-
vodu restaurátorských prací 
kostel u  Milosrdných bratří, 
i když původně milosrdní brat-
ři, kteří kostel opravují, slíbili 
na Noc kostelů otevření povo-
lit. Pro příští rok máme již zá-
vazně přislíbeno jeho otevření. 
Zavřené letos zůstaly i  kostel 

na Brněnské ulici a  v  Krasi-
cích. Tamní organizátoři si letos 
chtěli objet i jiné kostely a zku-
sit najít zajímavé akce, které by 
v příštím roce mohly právě je-
jich program oživit.

Do projektu se zapojili:
Církev římskokatolická
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Petra a Pavla
kaple sv. Andělů strážných
kostel sv.  Bartoloměje, Vra-

hovice
Církev československé husit-

ská - Husův sbor
Českobratrská církev evan-

gelická - Sbor českých bratří 
(U kalicha)

Církev bratrská – Sbor církve 
bratrské (Šárka)

Církev apoštolská – Sborový 
dům na Raisové ul.

Poté, co slavnostně odzvo-
nily všechny zvony ve městě, 
pozdravil Noc kostelů primá-
tor statutárního města Pros-
tějova Miroslav Pišťák a  Noc 
ofi ciálně zahájil. A  potom už 
to začalo. Velkým lákadlem 
byla možnost prohlédnout 
si naše město z  věže kostela 
Povýšení, tato prohlídka se 
během roku neprovádí. První 
návštěvníci čekali u vstupu již 
hodinu předem, protože vstu-
py byly stejně jako loni z  dů-

vodů bezpečnosti omezené. 
A  protože se určitě nedostalo 
na všechny, můžou se těšit 
opět za rok. Tradičně vítaným 
a  očekávaným zpestřením ve-
čera byl kočár z Muzea histo-
rických kočárů v Čechách pod 
Kosířem s  milým průvodcem 
panem Obrem. Poutní trasa 
byla letos zase jiná, vedla ko-
lem nenápadné modlitebny 
na Šárce a pokračovala kolem 
městských kostelů a  modli-
teben. Všude čekali zájemci 
o  svezení. Kočár potěšil i  ro-
mantickými nočními jízdami 
po krásném prostějovském 
náměstí TGM. Po celý páteční 
večer naším městem putova-
ly necelé 2 tisíce návštěvní-
ků, často celé rodiny a  rodiče 
s kočárky, a to nejen z našeho 
města. Paradoxně letos po-
klesla návštěvnost v  pozdních 
nočních hodinách, kdy mnozí 
zřejmě v  mimořádně pěkném 
a  teplém počasí dali přednost 

posezení ve venkovních kavár-
ničkám a hospůdkám.

Noc kostelů jsme těsně 
před půlnocí za účasti  pana 
primátora a  se zástupci všech 
prostějovských církví ukončili 
společnou ekumenickou mod-
litbou a  požehnáním městu 
Prostějovu a  jeho obyvatelům 
letos v  Husově sboru. Tento-
krát se naše ekumenické spo-
lečenství rozrostlo o  návštěvu 
– patriarchu CČSH Th Dr. To-
máše Buttu.

Těším se z  toho, že Noc 
kostelů opět přispěla k oboha-
cení kulturního života našeho 
města, a  budu ráda, když se 
s podporou města na pouť do 
otevřených prostějovských 
kostelů vydáme i  v  příštím 
roce.

Děkujeme panu primátorovi 
za poskytnutí záštity nad touto 
Nocí, statutárnímu městu Pro-
stějovu za poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory, městské 

policii za zajištění pokojného 
průběhu večera, organizačním 
týmům a všem pořadatelům za 
skvěle odvedenou práci při pří-
pravě i realizaci celého večera, 
za rozmanitost nabídnutých 
programů a především také za 
nadšení, se kterým se do prá-
ce pustili. Všichni, kdo do této 
jedinečné události vložili svůj 
čas a energii, přispěli k naplně-
ní jejího cíle – přiblížit lidem 
křesťanství a  život lidí v  růz-
ných církvích. A hlavně děku-
jeme všem návštěvníkům, bez 
kterých by večer neměl smysl 
a  kteří se s  námi vydali do 
míst běžně nepřístupných. Pro 
mnohé se tato Noc mohla stát 
místem nového zrození jako 
„dětí světla“ a jiní se zase mohli 
na vlastní oči přesvědčit, že se 
nemusejí obávat návštěvy kos-
tela, kde nejsou rozdíly mezi 
lidmi - věřícími a  těmi, kteří 
žijí mimo církev. Že kostely 
a  lidé v nich rozhodně nejsou 
přežitkem minulosti.

Těším se z  toho, že Noc 
kostelů opět přispěla k oboha-
cení kulturního života našeho 
města, a  budu ráda, když se 
s podporou města na pouť do 
otevřených prostějovských 
kostelů vydáme i  v  příštím 
roce. Jana Tobolová
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Informace

AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV
– venkovní vodní park

Krasická 6, 796 01 Prostějov,
tel.: 778 416 662, www.dsp-pv.cz

3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach voleyball, hřiště s umělým po-

vrchem…
 

Otevírací doba:
květen – červen 10:00 – 19:00 hod, so,ne 10:00 – 19:00 hod

červenec – srpen 9:00 – 20:00 hod
Vstupné :

Dospělí 80 Kč/den od 16h/50 Kč
Děti do 6 let 20 Kč/den od 16h/10 Kč

Mládež do 18 let 50 Kč/den od 16h/30 Kč
ZTP Zdarma

Předplacené vstupy: 5 vstupů 10 vstupů
Dospělí 350 Kč 700 Kč + lehátko

Mládež do 18 let 220 Kč 440 Kč + lehátko
Vratná kauce na čip 200 Kč/čip 200 Kč/čip

MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov,

tel.: 582 301 780, 582 301 781

Krytý plavecký bazén
Masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna

Otevírací doba:
Rozpis pro veřejnost na www.dsp-pv.cz

Vstupné:
Dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč

Mládež do 18 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Důchodci nad 70 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč

Děti do 6 let (ZZT/P) zdarma

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL VRAHOVICE
M. Alše, Vrahovice, tel.: 607 110 617, 731 737 224

www.vrahovice.eu/koupaliste

4 dětské bazénky, bazén pro dospělé
Stolní tenis, nohejbal, volejbal, kuželky, prolézačky…

Otevírací doba:
červenec – srpen 9:00 – 19:00

Vstupné:
Dospělí 30 Kč/den

Mládež do 15 let, ZTTP 15 Kč/den
Děti do 3let a doprovod ZTTP zdarma

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN
Od Prostějova cca 20 km

Ulice Závodní, 752 01 Kojetín, tel.: 581 761 830,
www.kojetin.cz

Bazén s tobogánem, vířivkou
Otevírací doba: po – pá so-ne

Od 1.června 12:00 – 19:00 10:00 – 19:00
Červenec – srpen 10:00 – 19:00 9:00 – 19:00

Vstupné:
Dospělí 50 Kč

Děti, studenti, senioři 30 Kč
ZTP zdarma

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO
od Prostějova cca 21 km

Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520
Otevírací doba:

Červenec – srpen po- ne 9:00 – 19:00 hod
Noční koupání do 22h

Vstupné:
Dospělí 60 Kč
Mládež 20 Kč

Děti do 3 let zdarma
Noční koupání 30 Kč

AQUAPARK OLOMOUC
Kafk ova, Olomouc – Slavonín, tel.: 588 517 770, 771

www.aqua-olomouc.cz
 

2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád
Sauna, solárium, masáže, beachvolejbal…

Letní aquapark
Otevírací doba:

Červen 10:00 – 18:00
Červenec – srpen 9:00 – 19:00

Vstupné :
Základní vstupné  160 Kč/den
Studenti do 26 let  130 Kč/den
Senioři od 60 let  130 Kč/den
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 130 Kč/den
Děti od 7 do 15 let  110 Kč/den
Děti od 4 do 6 let  80 Kč/ den
Děti do 3 let zdarma

Rodinné vstupné
2 rodiče a 1-3 děti do 15 let  360/den

Vnitřní areál
Otevírací doba:

Po-ne, svátky 9:00 – 21:00
Vstupné:

Základní vstupné  150 Kč/90min
Studenti do 26 let, senioři  120 Kč/90min
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma  120 Kč/90min
Děti 7-15 let  100 Kč/90min
Děti do 4-6 let  50 Kč/90min
Děti do 3 let  zdarma

Rodinné vstupné
2 rodiče 1-3 děti do 15 let  390/90min
 

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC
– od Prostějova cca 20 km

Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585 427 181,
www.olterm.cz

Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna,
dětský bazén

Letní bazén + svátky
Vstupné: po-pá 9-16h 16-20h

so, ne od 9-16h 16-20h
Plné 85 Kč/hod. 68 Kč/hod 90 Kč/hod 73 Kč/hod

Zlevněné 68 Kč/hod 54 Kč/hod 
72 Kč/hod 59 Kč/hod

 
Krytý bazén +svátky
Vstupné: po-pá 6-14h14-21h so,ne od 9-21
Plné 57 Kč/hod 68 Kč/hod 73 Kč/hod
Zlevněné 45 Kč/hod 54 Kč/hod 59 Kč/hod

Otevírací doba:
Leden-červen, září-prosinec

po-pá 6:00-21:00
so-ne 9:00-21:00

Červenec,srpen po-ne 9:00 – 20:00

KOUPALIŠTĚ CHROPYNĚ
– od Prostějova cca 28Km

Moravská 552,768 11 Chropyně,tel.: 573 355 324
www.smmchropyne.cz

Tobogán,masážní lavice, lezecká stěna, divoká řeka
Vodní fotbal, volejbal, nohejbal, tenis…

Otevírací doba: po-pá so-ne
Červen, září 13-19h 9-19h
Červenec,srpen 9-19h 9-19h
Noční koupání pátek a sobota 20-22h

Vstupné:
Dospělí  70 Kč
Děti (6-15 let),senioři,studenti 50 Kč
Děti do 6 let  zdarma

AQUAPARK VYŠKOV
– od Prostějova cca 25 km

Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov,tel.:517 348 745

Krytý bazén
Otevírací doba:

na www.bazenvyskov.cz

Vstupné:
Dospělí  60-80 Kč/hod
mládež do 18let a osoby od 65 let 50-70 Kč/hod
děti do 6 let  25 Kč/hod
invalidní osoby  40-60 Kč/hod

Tobogány,plavecký bazén,bazén pro děti…

Letní bazén
Otevírací doba: po-pá so-ne
červen 10-19h 9-20h

červenec, srpen od 8-20 hodin denně
Vstupné:

dospělí  40-80 Kč/hod
mládež do 18let a osoby od 65 let 30-60 Kč/hod
děti do 6let  10-20 Kč/hod
invalidní osoby  20-50 Kč/hod

BALDOVEC – VODNÍ SVĚT
- Od Prostějova cca 30 km

Baldovec 319, 798 62 Rozstání – Baldovec,
tel.:606 744 265, www.baldovec.cz

Otevírací doba: 8-21 hod
Vstupné: 500 Kč/hod (1-10 osob)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV
– Od Prostějova cca 28 km

Kopaniny 2, Přerov, tel.:581 736 580,
www.bazenprerov.cz

Krytý bazén (25 m plavecký bazén, masážní vana, 
dětský bazének…)

Otevírací doba :
Rozpis pro veřejnost na www.bazenprerov.cz

Vstupné:
Základní vstupné  64 Kč/hod
děti 6- 15 let, důchodce, ZTP  52 Kč/hod
dítě 1-6 let ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Letní bazén (25 m plavecký venkovní bazén, dětský 
bazének…)

Otevírací doba:
červenec, srpen 10:00 – 20:00

Vstupné:
základní vstupné 86 Kč/den 14-20 hod  76 Kč
dítě 6-15 let, důchodce 65 Kč/den 14-20 hod  54 Kč
dítě 3-6 let 22 Kč/den 14-20 hod  17 Kč
dítě do 3let, ZTP/P + doprovod nad 18 let  zdarma
Zdroj: Informační služba Magistrátu města Prostějova

Koupalištì a aquaparky v Prostìjovì a okolíKoupalištì a aquaparky v Prostìjovì a okolí
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Připomínáme změny časů projekcí 
v prázdninových měsících!!!

PÁTEK 1. SRPNA
18.30 Strážci Galaxie 3D  americké sci-fi
Osud celé galaxie je v rukou poněkud nesourodé 
skupiny….
V hl. rolích: Ch.Pratt, Z. Saldanová, B. Cooper, 
V.Diesel
Režie: James Gunn, 98 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 175 Kč , 
pro děti do 15 let 145 Kč
21.00 Očista:Anarchie  americký thriller
Pravá americká tradice
V hl. rolích: F. Grillo, M. K. Williams, Z. Gilford,
Režie: James DelMonaco,  české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
pro mládež do 12  let nevhodný přístupný, 
vstupné 100 Kč

SOBOTA 2. SRPNA
18.30 Strážci Galaxie 3D
21.00 Očista: Anarchie

NEDĚLE 3. SRPNA
18.30 Strážci Galaxie
Vstupné 140 Kč, pro děti do 15 let 110 Kč
21.00 Očista: Anarchie

PONDĚLÍ 4. SRPNA
18.30 Ostře sledované vlaky
Obnovená premiéra oscarového filmu Jiřího 
Menzela z nového digitálního nosiče!
V  hl. rolích: V. Neckář, V. Brodský, J. Somr, 
J. Zelenohorská, K. Fialová, J. Bendová, N. 
Urbánková, V. Valenta aj.
Režie: Jiří Menzel, 92 min., obnovená premiéra, 
mládeži přístupný
Vstupné 90 Kč
21.00 Parádně pokecal  česká letní komedie
Dobrý vtipný film Tomáše Pavlíčka
V hl. rolích: V. Rohr, V. Vydra, J. Krausová, L. 
Pavlásek, M. Ruppert, V. Polívka aj.
Režie: Tomáš Pavlíček, 75 min., premiéra, 
Mládeži přístupný, vstupné 95 Kč.

ÚTERÝ 5. SRPNA
18.30 Parádně pokecal
21.00 Sex, drogy a daně  dánské biografické drama
Dva výstředníci změnili zastaralé zvyklosti dánské 
společnosti….
Režie: Christoffer Boe, 110 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
95 Kč

STŘEDA  6. SRPNA
18.30 Parádně pokecal
21.00 Sex, drogy a daně

ČTVRTEK 7. SRPNA
18.30 Útěk z planety Země  
 americký animovaný rodinný film
Vítejte na planetě modrých ufounů….
Režie: Callan Brunker, 89 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
21.00 V oku tornáda  americký akční film 
Apokalypsa přichází do městečka Silverton….
V  hl.rolích: R.  Armitage, S. W. Calliesová, 
J. Sumpter. 
Režie: Steven Quale, 90 min., české titulky, 
premiéra, pro mládeži do 12  let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

PÁTEK  8. SRPNA
18.30 Útěk z planety Země 3D
Vstupné 130 Kč
21.00 V oku tornáda 
Vstupné 100 Kč

SOBOTA  9. SRPNA
18.30 Útěk z planety Země 3D
21.00 V oku tornáda

NEDĚLE 10. SRPNA
18.30 Útěk z planety Země
21.00 V oku tornáda

PONDĚLÍ 11. SRPNA
18.30 Letadla 2 - Hasiči a záchranáři americká 
animovaná rodinná komedie
Další nový díl oblíbeného titulu!
Režie:  85 min., český dabing, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč, pro děti 
do 15 let: 100 Kč
21.00 Kouzlo měsíčního svitu  
 americká krimikomedie
Nový film W. Allena nás zavede do Francie 
dvacátých let – na Azurové pobřeží….
V  hl. rolích: E.Stoneová, C. Firth, M. G. 
Hardenová  aj. Režie: Woody Allen, 109 min., 
české titulky, premiéra, Pro mládež do 12  let 
nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 12. SRPNA
18.30 Letadla 2
21.00 Kouzlo měsíčního svitu

STŘEDA 13. SRPNA
18.30 Letadla 2
21.00 Kouzlo měsíčního svitu

Srpen nám přinesl nový film Jana Svěráka!!!

ČTVRTEK 14. SRPNA
18.30 Tři bratři  česká filmová pohádka
Nový film Jana Svěráka s hvězdným obsazením!
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, Z. Piškula, O. Kaiser, 
J. Lábus, I.Chýlková, B Polívka aj. 
Režie: Jan Svěrák, 86 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 130 Kč; pro děti do 15 let 
110 Kč
21.00 Lucy  americko francouzský sci-fi thriller
Brutální Nikita pro 21. století. Znovu Luc Besson!
V hl. rolích: S. Johanssonová, M. Freeman, režie: 
L. Besson, 95 min., čeké titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 15. SRPNA
18.30 Tři bratři
21.00 Lucy

SOBOTA 16. SRPNA
18.30 Tři bratři
21.00 Lucy

NEDĚLE 17. SRPNA
18.30 Tři bratři
21.00 Tři bratři

PONDĚLÍ 18. SRPNA
18.30 Tři bratři
21.00 Postradatelní 3  americký film
Další výbušná porce zábavy!!!
V  hl. rolích: S. Stallone, J. Statham, 
J. Li, D. Lunngren, M. Gibson, H. Ford, 
A. Schwarzenegger, A. Banderas aj.
Režie: Patrick Hughes, 126 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 19. SRPNA
18.30 Tři bratři
21.00 Postradatelní 3

STŘEDA 20. SRPNA
18.30 Postradatelní 3
21.00 Tři bratři

ČTVRTEK 21. SRPNA
18.30 Želvy Ninja americký dobrodružný akční film
Kdo zastaví všehoschopného Trhače, vládce New Yorku?!
V hl. rolích: M. Foxová, W. Arnet, W. Fichtner, 
W. Goldbergová aj. 
Režie: Jonathan Liebesman, český dabing, 
premiéra, vstupné: 120 Kč
21.00 Postradatelní 3

PÁTEK 22. SRPNA
18.30 Želvy Ninja 3D vstupné 150 Kč
21.00 Postradatelní 3

SOBOTA 23. SRPNA
18.30 Želvy Ninja 3 3D
21.00 Chlapectví  americké filmové drama
Něžný, vtipný chytrý a  melancholický film plný 
krásy a lidskosti
V  hl. rolích: E. Coltrane, L. Linklaterová, 
E. Hawke, P.  Arquetteová, 166 min., české 
titulky, pro mládež do 12  let nevhodný, 
premiéra, vstupné 110 Kč

NEDĚLE 24. SRPNA
18.30 Želvy Ninja 3
21.00 Chlapectví

PONDĚLÍ 25. SRPNA
18.30 Transformers: Zánik americké akční sci-fi
V zapadlé autodílně v Texasu se mezi vraky aut, 
čekajícími na opravu objeví Transfomer!
V hl. rolích: M.Wahlberg, J. Reynor, N. Peltzová, 
S, Mylesová aj.
Režie: Michael Bay, český dabing, 120 min., pro 
mládež do 12 let nevhodný, repríza, vstupné 110 Kč
21.00 Sex Tape  americká komedie
V hl. rolích: J. Segel a C.Diazová.
Režie Jake Kasdan, 96 min., českí titulky, 
mládeži do 15  let nepřístupný, premiéra, 
vstupné 140 Kč

PONDĚLÍ 26. SRPNA
18.30 Transformers: Zánik
21.00 Sex tape

STŘEDA 27. SRPNA
18.30 Transformers: Zánik
21.00 Sex tape

ČTVRTEK 28. SRPNA
18.30 Jak vycvičit draka 2
  americký animovaný rodinný film
Vikingové a jejich dračí kamarádi jsou zpět!
Režie: Dean DeBlois, 125 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 100,– -
21.00 Let’s Dance: All In americký taneční film
Pro fanoušky předešlých dílů je nový díl Let’s Dance 
prostě povinný!
Režie: Trish Sie, 112 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 29. SRPNA
18.30 Jak vycvičit draka 2
21.00 Let’s Dance: All In

Pozor – návrat k původním časům projekcí!!!

SOBOTA 30. SRPNA
17.30 Jak vycvičit draka 2
20.00 Let’s Dance: All In

NEDĚLE 31. SRPNA
15.00 Jak vycvičit draka 2
17.30 Jak vycvičit draka 2
20.00 Let’s Dance: All In

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

D O V O L E N Á

Pátek 1.8. Babobřesky 2 
ve 21,00 vstupné: Kč 80,- 
 Pro mládež do 12 let 
 nevhodné 
Sobota 2.8.  Příběh kmotra 
ve 21,00 vstupné: 80,- Kč 
 Přístupno od 15 let  
Neděle 3.8. Justin, jak se stát rytířem 
ve 21,00 představení pro děti 
  vstupné: 80,- Kč 
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost GEMARE AGENCY si pro 
Vás připravila překvapení před filmem 
Středa 6.8. Rivalové 
ve 21,00  vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno  
Pátek 8.8. Něžné vlny 
ve 21,00  vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno. 
Sobota 9.8. Revival 
ve 21,00 Vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
Neděle 10.8. Legendární parta 
ve 21,00 představení pro děti 
 vstupné: 80,- Kč 
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost GEMARE AGENCY si pro 
Vás připravila překvapení před filmem
Středa 13.8. Babovřesky 2 
ve 21,00 vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
Pátek 15.8. 3 dny na zabití 
ve 20,30  vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
 POZOR změna začátku představení 
Sobota 16.8. Vejška 
ve 20,30 vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
Neděle 17.8. Zataženo, občas trakaře   
ve 20,30 představení pro děti  
  vstupné: 80,- Kč 
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost GEMARE AGENCY si pro 
Vás připravila překvapení před filmem 
Středa 20.8. Kameňák 4 
ve 20,30  vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno  
Pátek 22.8.  Kandidát 
ve 20,30 vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno  
Sobota 23.8. Noe  
ve 20,30  vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno  
Neděle 24.8. Já, padouch II 
ve 20,30 představení pro děti  
 vstupné: 80,- Kč 
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost GEMARE AGENCY si pro 
Vás připravila překvapení před filmem 
Středa 27.8.  Donšajni 
ve 20,30 vstupné: 80,- Kč 
 Pro mládež do 12 let 
 nevhodné 
Pátek 29.8.  Babovřesky 2 
ve 20,30 vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
Sobota 30.8. Velká oříšková loupež 
ve 20,30 představení pro děti  
 Vstupné: 80,- Kč 
 Mládeži přístupno 
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost GEMARE AGENCY si pro 
Vás připravila překvapení před filmem 

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

Letní kino
Mostkovice

Kultura
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JOSEPH CALLEJA, maltský tenoristaJOSEPH CALLEJA, maltský tenorista
V  závěru letních prázd-

nin 31. 8. 2014 zažije Pro-
stějov a  krásné náměstí T. 
G. Masaryka před úžasnou 
radnicí atraktivní premi-
éru světového tenoristy. 
Malťan JOSEPH CAL-
LEJA patří dnes mezi TOP 
5 tenoristů světa a  svým 
koncertem vzdá součas-
ně i  hold oslavám 100 let 
nádherné, dnes již kultovní 
prostějovské radnice. Sólis-
tu bude doprovázet filhar-
monie Bohuslava Martinů 
Zlín a  dirigovat bude vy-
nikající slovenský dirigent 
Rastislav Stur. Jako host 
vystoupí barytonista Lucas 
Meachem.

Joseph Callleja se narodil 
roku 1978 na Maltě. Zpí-
vat začal v  šestnácti letech 
v chrámovém sboru, profesi-
onálně zpěv studoval s mal-
tézským tenoristou Paulem 
Asciakem Joseph Calleja, 
obdařený hlasem „Zlatého 
věku“, je často přirovnáván 
k  „legendárním pěvcům, 
jakými byli Jussi Björling, 
Benjamino Gigli a  Enrico 
Caruso” (Associated Press). 

Joseph Calleja debutoval na 
operní scéně v  pouhých de-
vatenácti letech: v roce 1997 
se představil jako Macduff 
ve Verdiho opeře Macbeth 
v  Astra Theatre na Maltě. 
Krátce na to se stal laureá-
tem prestižní vídeňské sou-
těže Hans Gabor Belvedere, 
v  následujícím roce zvítě-
zil v  soutěži Enrica Carusa 
v  Miláně a  cena v  další vý-
znamné soutěži, Operalia 
pod patronací Plácida Do-
minga, odstartovala v  roce 
1999 jeho hvězdnou mezi-
národní kariéru. Joseph Cal-
leja je vítaným hostem všech 
světových operních scén 
jako jsou Metropolitní ope-
ra v New Yorku, Los Angeles 
Opera, Lyrická opera v Chi-
cagu, Royal Opera House 
Covent Garden v  Londýně, 
Vídeňská státní opera, Gran 
Teatre del Liceu v Barceloně, 
Semperova opera v Drážďa-
nech, Frankfurtská opera, 
Německá opera v  Berlí-
ně, Bavorská státní opera 
v  Mnichově ad. K  jeho pa-
rádním rolím patří Verdiho 
Vévoda mantovský (Rigo-

letto), Riccardo (Maškarní 
ples), Gabriele Adorno (Si-
mon Boccanegra) a  Alfre-
do (La traviata), Pucciniho 
Rodolfo (Bohéma) a  Pin-
kerton (Madama Butterfly), 
Donizettiho Edgardo (Lucia 
di Lammermoor), Nemori-
no (Nápoj lásky) a Leicester 
(Maria Stuarda), Gounodův 
Faust (Faust) a  Romeo (Ro-
meo a  Julie), Offenbachův 
Hoffmann (Hoffmannovy 
povídky), Belliniho Tebaldo 
(Kapuleti a Montekové), El-
vino (Náměsíčná) a  Arturo 
(Puritáni) a  Mozartův Don 
Ottavio (Don Giovanni). 

Joseph Calleja nahrává od 
roku 2003 exkluzívně pro 
label Decca. První tři alba 
operních árií, The Golden 

Voice, Tenor Arias a  The 
Maltese Tenor, byly přijaty 
s  velkým ohlasem. Album 
The Maltese Tenor z  roku 
2011 se stalo nejprodáva-
nějším titulem v  žebříč-
ku vokální klasické hudby 
v Británii a Německu. Krát-
ce na to byl Joseph Calleja 
poprvé nominován na cenu 
Grammy Award, kterou také 
získal, a  to v  kategorii Nej-
lepší operní nahrávka za 
ztvárnění Alfreda v  insce-
naci La traviaty v londýnské 
Covent Garden (Opus Arte, 
2011, dirigent Antonio Pap-
pano). Čtvrté album „From 
Nessun dorma to Be My 
Love” (Decca, 2012), které 
je Callejovou osobní poctou 
legendárnímu tenoristovi 

Mariu Lanzovi, se stalo hi-
tem č. 1 v  žebříčku Danish 
Pop Chart – a  to jako vů-
bec první nahrávka klasické 
hudby od roku 1994, kdy na 
tuto příčku dosáhlo CD The 
Three Tenors. Nejnovějším 
sólovým albem Josepha Cal-
leji je Amore (Decca 2013). 
Rodák z  Malty patří dnes 
k  nejvyhledávanějším teno-
ristům na obou stranách At-
lantiku. Ve svých 35 letech 
má ve svém repertoáru 28 
hlavních rolí a vystupuje na 
předních světových scénách 
včetně newyorské Metropo-
litní opery, londýnské Co-
vent Garden.

Zdroj: http://www.hanacky-
opernifestival.cz/joseph-calleja.

php 

Joseph

31. 8. 2014 v 18 hodin
nám. T. G. Masaryka PROSTĚJOV

www.hanackyopernifestival.cz

Decca/© Simon Fowler

CallejaInformace ke vstupenkách
na koncert Josepha Calleji

Dne 31. 8. 2014 od 18,00 
hodin na náměstí T. G. Ma-
saryka začne bezesporu jed-
na z nejvýznamnějších akcí 
v  rámci oslav stého výročí 
otevření nové prostějovské 
radnice. Vybudované hlediš-
tě pro sedící diváky pojme 
přes 2000 osob. Koncert po 
projednání   vedením měs-
ta Prostějova a pořádající 
agenturou TK PLUS bude 
pro návštěvníky bezplatný. 
Je to součást záměru měs-
ta nabídnout všechny akce 
organizované jako součást 
oslav pro občany Prostějova 
a širokého okolí bez výběru 
vstupného.

Vstupenky budou vydá-
vány počínaje dnem 10. 8. 
2014 v Regionálním  infor-
mačním centru Magistrátu 
města Prostějova v  zámku 
na Perštýnském náměstí 
v pracovní dny pondělí – pá-
tek od 9.00 do 17.00 hodin. 
V  sobotu a neděli od 9.00 
do 12.00 hodin. Vydávání 
vstupenek bude ukončeno 
29. 8. 2014 do 14.00 hodin. 
Počet vydávaných vstupe-
nek je omezen na maximál-
ně 4 vstupenky pro jednoho 
zájemce.

Vstupenky budou dále 
distribuovány pro zájemce 
z  Olomouce a olomoucké-
ho regionu na Informačním 
centru Magistrátu města 
Olomouce v  jeho pracovní 
době za stejných podmínek 
a ve stejném rozsahu jako 
v Prostějově.

Pro případné větší skupiny 
(zájezdy) je možné rezervo-
vat vstupenky na e-mailo-
vé adrese: offi  ce@tkplus.cz  
nejpozději do 6. 8. 2014. Na 
pozdější rezervace nebude 
možné brát zřetel.

Dle dřívějšího záměru 
byly vstupenky prodávány 
v  systémech Tiket portál a 
Eventim. Do okamžiku při-
jetí rozhodnutí o bezplatném 
vstupu, na jehož základě byl 
zastaven předprodej, bylo 
prodáno na obou portálech 
82 vstupenek. Pořadatelé 
mají k  dispozici přesná mís-
ta spolu s  cenou vstupenek 
a po předložení zakoupené 
vstupenky bude odpovída-
jící částka vrácena. Vrácení 
bude provedeno 31. 8. 2014 
od 15.00 do 17.00 hodin 
v Regionálním informačním 
centru magistrátu Prostějov 
v zámku. -cib-
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Pro velký úspěch a pozitiv-
ní ohlasy bylo rozhodnuto, že 
další „knihoběžné“ knížky se 
budou různě po Prostějově 
objevovat každé úterý až do 
konce prázdnin. Zatím jste je 
mohli najít třeba v  kavárně, u 
Hloučele, u knihovny, u kina 
nebo muzea. Kdo nějakou 

knihu našel, mohl se s   ní za-
pojit do projektu Knihoběžník 
a podílet se tak na jejím příbě-
hu a putování světem. Najdě-
te nějakou, ohlaste její nález, 
přečtěte si ji a zanechejte na 
jakémkoli místě pro dalšího 
„knihoběžníka“. Nebo přidej-
te do oběhu knížku vlastní. 

Pravidla a návod jak se zapojit 
najdete na webu knihobeznik.
cz. Pro nápovědu kde hledat 
můžete sledovat Facebook 
knihovny (www.facebook.
com/knihovnaprostejov) nebo 
knižní blog naší knihovni-
ce (http://holkamodrookata.
blogspot.cz/).

Knihobìžník pokraèuje

I letos v létě se můžete zúčast-
nit dalšího kola Luštění s  kni-
hovnou. Tentokrát jsme pro vás, 
ve spolupráci s  Hádankářským 
kroužkem Hanáci, připravili kří-

žovku. Můžete si ji vyzvednout 
(a vyplněnou zase odevzdat) 
nejen v  knihovně, ale i na dalších 
místech v  Prostějově, například 
v   několika oblíbených restau-

racích. Luštit můžete po celé 
prázdniny a v   září ze správ-
ných odpovědí vylosujeme pět 
výherců, kteří získají knižní 
odměnu.

Prázdninové Luštìní s  knihovnou

Léto v knihovně pokra-
čuje, a to za každého počasí. 
Každou středu od 12 hodin 
můžete svoje malé nezbedy 
posílat do knihovny pro děti 
(Vápenice 9), aby mohli z pa-
píru a přírodních materiálů 
podle předloh vyrábět dárečky 

a upomínkové předměty. Sa-
mozřejmě můžete také přijít s 
nimi a v omlazujícím prostře-
dí strávit pohodovou chvilku 
s  knížkou nebo společenskou 
hrou. Stejně pravidelně každý 
čtvrtek mezi 10 a 11 hodinou 
se sem můžete s dětmi přijít 

zaposlouchat do předčítaných 
pohádek. A v pravé poledne 
pak každý čtvrtek startuje sou-
těž, ve které se děti předhánějí 
v tom, kdo nejrychleji vyluští 
křížovky, kvizy a rébusy. Ten 
nejrychlejší dostává čerstvou 
pizzu!

Šikulové, ètenáøi, pizzožrouti
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Divadlo od 4. srpna opìt prodává 
abonmá na pøíští sezónu

Prodej předplatného pro čtyři divadelní sku-
piny, koncertní abonmá,  dětské předplatné 
Čtyřlístek a  novinku LiStOVáNí obnoví 
v pondělí 4. srpna Městské divadlo v Pros-
tějově.

Před prázdninovou přestávkou si svá místa 
v divadle na příští sezónu zajistilo 1480 diváků.  
Do loňského počtu abonentů tak chybí už jen 
260 lidí.

„Rezervace sedadel pro současné abo-
nenty skončila v  červenci, od 4. srpna již 
budou uvolněná místa k  dispozici všem 
zájemcům,“ uvedla ředitelka divadla Jana 
Maršálková. 

Sezóna 2014-2015 podle jejích slov opět 
nabídne setkání s hereckými hvězdami, ale 
i špičkovými oblastními divadly.

Do Prostějova v  sezóně 2014-2015 za-
vítají Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo pod 
Palmovkou, Divadlo Rokoko, Divadlo Met-
ro, Kalich, Studio DVA, Divadlo Na Jezerce 
a další. Ve výčtu oblastních divadel nebude 
chybět Moravské divadlo Olomouc, Slezské 
divadlo Opava, Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště, příbramské či kladenské divadlo.

 Z hereckých hvězd, které se objeví na prk-
nech prostějovského divadla, uvedla ředitelka 
jen některé: Eliška Balzerová, Eva Holubová, 
Regina Rázlová, Iva Janžurová, Veronika Ku-
bařová, Jiří Štěpnička, Jiří Langmajer, Vojta 
Kotek, Petr Nárožný, Ladislav Županič, Iva 

Pazderková, Chantal Poullain, Miroslav Vla-
dyka, Sabina Remundová a další.

Slibná je také nabídka sedmi koncertů, na 
nichž se představí významní sólisté i hudební 
seskupení.  

Čtyři pohádkové tituly uvede předplatné 
Čtyřlístek, které je určeno nejmenším divákům 
a  jejich doprovodu. „Ráda bych upozornila 
na zajímavou okolnost – ve Čtyřlístku lze po 
letech získat i velmi hezká místa, protože malí 
diváci nám postupně odrůstají,“ sdělila ředitel-
ka Maršálková.

Novinkou sezóny 2014-2015 je před-
platné LiStOVáNí, které divákům v  sedmi 
pořadech scénického čtení zprostředkuje 
sedm bestsellerů našich i světových literár-
ních tvůrců. 

Programová brožura na sezónu 2014 -2015 
tradičně zmiňuje také podzimní divadelní 
přehlídku Aplaus, kterou prostějovské divadlo 
pořádá ve spolupráci s marketingovou společ-
ností TK PLUS. Pamětníci a příznivci dnešní-
ho brněnského HaDivadla najdou v nabídce 
tituly, které v listopadu připomenou 40. výročí 
založení tohoto souboru právě v  Prostějově.
 -eze-

Kultura

Výrazný český hudebník, skladatel, 
herec, moderátor Ondřej Brzobohatý 
odstartuje v  polovině října IDENTITY 
TOUR po vybraných českých divadlech 
a  kulturních domech. Šňůra koncertů 
navazuje na mimořádně úspěšné a  všu-
de beznadějně vyprodané jarní klubové 
turné. Koncert v  prostějovském divadle 
se uskuteční v  pondělí 3. listopadu v  19 
hodin.

„Program je sestavený z písniček z nové-
ho alba Identity, ale nejen z nich,“ informo-
val organizátor turné Pavel Trojan a dodal: 
„Ondřejovo debutové autorské album za-
znamenalo velký úspěch v živém koncert-
ním provedení i  v  žebříčcích  tuzemských 
hitparád nejprodávanějších CD.“

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
tento koncert dojednat. Na prostějovském 
pódiu se objeví mladý skvělý hudebník. 
Z  televize, případně z  divadla je Ondřej 
Brzobohatý známou osobností, takže ur-
čitě nemusím zdůrazňovat, že návštěvníky 
čeká mimořádné setkání,“ uvedla ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Jana Mar-
šálková. Český hudebník, skladatel a herec 
Ondřej Brzobohatý je synem před časem 
zesnulého skvělého herce Radka Brzobo-
hatého a Hany Gregorové. Do roku 2007 
působil v  kapele Bůhví, nyní pokračuje 
v sólové hudební kariéře jako zpěvák a kla-
vírista s vlastní kapelou. Hudebně a produ-
centsky spolupracoval například s Petrem 
Hapkou, Michalem Horáčkem či Jaromí-

rem Nohavicou, koncertně pak s  celou 
plejádou českých muzikantů. 

Jako herec působil mj. ve dvou televizních 
seriálech – Ulice a Gympl (ke kterému složil 
úvodní skladbu), a dále v divadelních hrách 
Vyhazovači, Dva na smetišti či v muzikálech 
Jesus Christ Superstar a Vražda za oponou. 
Dodnes je herecky aktivní v  Hudebním 
divadle Karlín a Divadle Radka Brzoboha-
tého. Třikrát moderoval Českého Slavíka, 
získal cenu TÝTÝ za nejoblíbenějšího herce 
roku 2012. V květnu 2014 mu u Suprapho-
nu vyšlo první sólové album Identity pod-
pořené koncertními křty po sedmi českých 
a  jednom bratislavském klubu. Vstupenky 
na listopadový koncert začne prostějovské 
divadlo prodávat v pondělí 4. srpna. -eze-

Ondøej Brzobohatý s IDENTITY TOUROndøej Brzobohatý s IDENTITY TOUR
v prostìjovském divadlev prostìjovském divadle

Radùza zazpívá v Prostìjovì, 
zazní i písnì z nového alba

Koncert Radůzy - první dámy čes-
kého písničkářství a trojnásobné dr-
žitelky prestižní hudební ceny Anděl 
- chystá na středu 12. listopadu v 19 
hodin   Městském divadlo v  Prostě-
jově. Vstupenky jsou v prodeji od 4. 
srpna.

Na koncertě s kapelou zazní kromě 
skladeb z nového alba i „Radůzina kla-
sika“, bez níž si její vystoupení nelze 
představit.

Na jaře vydala Radůza přelomové 
album s názvem Gaia. V autorských 
písních rozkládá svět optikou svého 
vidění na atomy, aby z nich na jiném 

místě a v jiném čase složila nové zvuky, 
příběhy a obrazy. Slova jejích písní se 
chovají nečekaně, vtáhnou posluchače 
do svébytného světa, který nelze projít 
beze změny. 

“Prošla jsem za poslední dva roky 
výraznými životními změnami, které 
značně ovlivnily můj pohled na svět a to 
se samozřejmě projevilo i v tvorbě. Své 
emoce teď transformuji jinou cestou”, 
popsala Radůza své pohnutky.

Narozdíl od posledního alba, které 
nahrávala zpěvačka živě na koncertech, 
se nyní opět vrátila do studia spolu se 
svou doprovodnou kapelou.  -eze-

POHÁDKOVÝ LES
Sobota 23. srpna 2014, 

Plumlov – kemp Žralok
14:00  otevření vstupu do pohádkového lesa
17:30  uzavření vstupu do pohádkového lesa
18:00  ukázky zásahu hasičů (vyproštění 

osoby z auta, uhašení hořícího auta)
18:45  vystoupení Tanečního kroužku 

Šárky Miklíkové
19:00  Vodnická show

Celým programem provází hudební 
skupina MARBO.

Těšit se můžete i na modelování balonků, 
kreslení křídami, malování na obličej, pěnu 
od hasičů, pohádkovou tombolu, lesní bar, 
vodnickou dílnu, skákací hrad, nafukovací 
skluzavku, projížďky na ponících, soutěže, 
tanečky a sladké odměny.

www.plumlov.info

INZERCE
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Nabídka pořadů pro veřejnost - Srpen 2014

28. 7. – 1. 8. 2014   ŠKOLIČKA:
Vždy v čase 10:00 až 11:00 hodin X. ŠKOLIČKA pro 
5 – 11 leté děti zaměřená na letní hvězdnou oblohu.
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se 
souhvězdími letní oblohy a pozorovatelnými planeta-
mi.
Celkový poplatek 50 Kč.

1. 8. OD 14:00 DO 15:00 HODIN „DÍVÁME SE NA 
SLUNÍČKO“
Povídání o Slunci, za jasné-
ho počasí pozorování Slunce 
upravenými dalekohledy i 
chromosférickým dalekohle-
dem. Pořad pro mladší děti 
s doprovodem. Závěr pořadu 

budou tvořit pohádky. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč. 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:

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

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ 
OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pondělí, 
čtvrtek a pátek od 21:30 do 22:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá vidi-
telnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je 
připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a inva-
lidé 10 Kč.

VÝSTAVY/EXPOZICE:
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
VESMÍRNÝ OSTROV PRO DĚTI

OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
OPTIKA – EXPOZICE

Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astrono-
mických pozorování a v tom případě jsou jejich sou-
částí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém přípa-
dě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou 
výstavu také zdarma zapůjčujeme.

AVÍZO!
XXIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 10. 9. v 
16. 30 hodin, ukončen bude 17. 6. 2015. Jeho členové se 
schází každou pracovní středu. Délka schůzky je 75 mi-
nut. Posledních 20 minut je věnováno fi lmům a pohád-
kám. Děti se seznamují se Sluneční soustavou, se střídá-
ním podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími během 
celého roku a dozví se základy kosmonautiky. Na jaře 
a na podzim, za jasného počasí, je součástí schůzek 
pozorování Slunce. Od listopadu do února, za jasného 
počasí, chodíme pozorovat dalekohledy. Orientujeme 
se na obloze, pozorujeme planety, Měsíc a další zajíma-
vé objekty. Členové klubu mají přístup na všechny akce 
hvězdárny zdarma. Pololetní poplatek 200 Kč.

Změna programu vyhrazena.

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

Planetu Uran pozoroval jako 
první v roce 1781 Sir Wilhelm 
Herschel (* 15. 11. 1738 Han-
nover; † 25. 8.  1822 údajně 
přímo ve hvězdárně v anglic-
kém Sloughu u Winsdoru, po-
blíž letiště Heathrow, západně 
od Londýna. Na náhrobku 
je uveden epitaf: „Coelorum 
Perrumpit Claustra“ čili Prolo-
mil nebeské závory. Ve Sloughu 
lze relaxovat v Herschelově par-
ku o rozloze 3,5 ha). Některé 
prameny uvádí, že jeho kořeny 
pochází z Heršpic u Slavkova. 
V nich se totiž tvrdí, že Wilhel-
mův pradědeček, český bratr 
Jan Jelínek, opustil Heršpice v 
důsledku náboženského pro-
následování. Celá rodina se 
přestěhovala nejdříve do Saska 
a tam přijala německý překlad 
svého jména Hirschel. Wilhelm 
Herschel v roce 1793 přijal brit-
ské občanství a ofi ciálně změ-
nil křestní jméno na Frederick 
William. Lze však také dohle-
dat prameny uvádějící židovský 
původ rodiny. 

Na obloze je prostým okem 
vidět sedm pohyblivých tě-
les – Slunce, Měsíc a planety 

Merkur, Venuše, Mars, Jupiter 
a Saturn. Každému ze jme-
novaných nebeských objektů 
Sumerové přiřadili k uctívání 
jeden den a tak byla stanovena 
délka týdne. 

Roku 1757 přichází do Anglie 
devatenáctiletý Wilhelm Her-
schel. Byl talentovaným muzikan-
tem a hudba ho tam docela dobře 
živila. To však platilo jen do jeho 
pětatřicetin. Stalo se, že někdy 
v tu dobu si vypůjčil dalekohled. 
A protože s ním nebyl vůbec spo-
kojený, zhotovil si vlastní. A ne 
jeden. Když jedním z nich v úterý 
večer 13. března 1781 pohlédl do 

souhvězdí Blíženců, tak si všiml, 
že jedna „hvězdička“ se mu jeví 
jako kotouček a navíc se relativně 
rychle pohybuje. A protože i nej-
výkonnější dalekohledy zobrazují 
hvězdy ne jinak než body a navíc 
hvězdy nevykazují tak rychlý po-
hyb, vzniklo nejprve podezření, že 
se jedná o kometu. Začal podezře-
lý objekt pozorovat systematicky, 
výsledky zveřejnil a ty se dostaly 
i k francouzskému matematikovi 
Pierre Laplacemu. Ten zjistil, že 
onen objekt vykazuje elipsovitou 
dráhu a protože se už od počátku 
17. století díky Keplerovi vědělo, 
že po elipse obíhají planety, byl ob-
jev na světě. Na počest anglického 
krále Jiřího III. Herschel planetu 
pojmenoval Georgium Sidus (Ji-
řího hvězda). Jelikož ale všechny 
dosavadní planety nesly klasická 
jména bez vztahu k novodobým 
dějinám, astronomové šedesát let 
po objevu přijali návrh německé-
ho astronoma Johanna Bodeho 
- Uran. I odůvodnění mělo hlavu 
a patu. Uran byl totiž Saturnovým 
otcem a Saturn otcem Jupitero-
vým, čili čím starší bůh, tím vzdá-
lenější planeta. Herschel se stal 
slavným, věnoval se astronomii a 

dřívější muzicírování provozoval 
jen pro zábavu. Byl jmenován 
čestným doktorem v Oxfordu a 
královským hvězdářem.

Uran je poslední oběžnicí, kte-
rou lze za dobrých podmínek a 
při dobrém zraku spatřit pouhým 
okem. Je obklopen prstencovým 
systémem a v současnosti je zná-
mo jeho 27 satelitů (11. ledna 
1787 Herschel objevil i jeho dva 
měsíce Titanii a Oberon). Nápad-
ný a dosud nevysvětlený je abnor-

mální sklon jeho rotační osy, která 
leží téměř v  jeho oběžné rovině. 
 -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - U
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Muzeum a galerie v Prostìjovì si Vás dovoluje pozvat na

Prázdninové putování muzeem
pro dìti od 6 do 11 let

Kdy: v úterý 26. srpna 2014 od 13.00 do 15.30 hod.
Na prázdninovém putování pravěkem se dozvíte spoustu zajímavých infor-

mací o našich nejstarších dějinách, o významných nalezištích na Prostějovsku, 
zkusíte si drtit obilí na zrnotěrce, vyrobíte si jednoduchou ozdobu, keramickou 
misku nebo si vyzkoušíte vyrobit ruční papír.

Kdy: ve čtvrtek  28. srpna 2014 od 9.00 – 12.00 hod.
Na prázdninovém putování muzeem se seznámíte s muzeem jako takovým - 

dozvíte se spoustu informací o tom, co se uchovává v muzeu a jak, vyzkoušíte si 
práci kurátora nebo konzervátora, prohlédnete si jednotlivé stálé expozice, kde 
na vás bude čekat spoustu překvapení a zajímavých úkolů.

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

Kde: výstavní sály na nám. T. G. Masaryka 2   Vstupné: 20,- Kč 
 Je nutné se přihlásit na tel. čísle 605 477 147 nebo na email jhanusova@

volny.cz, poté Vám budou zaslány podrobnější informace

Galerie METRO 70

Vás srdečně zve na výstavu

„Emoce-Barvy-Vzduch“
Pavel Dokoupil, Michal Gromnica, 

Aleš Orava, Jakub a Miloš Sklenkovi, 

Lydie R. Lhoret, Miroslav Slánský 

a Danny Jacobs

Vernisáž výstavy 

v pondělí 4. srpna 2014

v 17:00 hodin

Výstava potrvá do 14. září 2014

Výstava se koná pod patronací

ředitele soutěže Mistrovství světa 

Martina Dlouhého a za fi nanční 

spoluúčasti města 

Prostějova

Galerie umění Prostějov

Vás zve na výstavu s názvem:

MODELKY i KVĚTINY
autora

Bohumila Olšanského

Termín konání výstavy:

5. 8. 2014 – 9. 9. 2014

Navštivte výstavu Ing. Olšanského, 

jehož fotografi e jsou zpracovány 

autorem vymyšlenou unikátní 

technikou nazvanou „focomgrafi e“

Galerie umění Prostějov, Školní 49, 

Prostějov, www.gupv.cz

Provozní doba: 

PO – zavřeno, 

ÚT – PÁ 13:00 – 17:00 hod.

Radoslav Koèár – Krajina v roèních obdobích
Výstava potrvá od 4. 8. 2014 do 29. 8. 2014 

v otevírací době RIC: PO – PÁ od 9 do 17 hodin, 
SO, NE od 9 do 12 hodin. 

Ing. Radoslav Kočár.
Narodil se 25. 4. 1949 v Olomouci, dětství prožil 

v Brně a Bratislavě. Po absolvování Vojenské aka-
demie v Brně (1967-1972), kde získal VŠ vzdělání 
v  oboru strojního inženýrství, sloužil jako voják 
z  povolání na technických funkcích u útvarů čs. 
armády v Písku a Hodoníně. Od r. 1984 začal pra-
covat ve Vojenském technickém ústavu ve Vyškově. 
Zde pracoval více než 25 let na různých technických 
pozicích ve výzkumu a vývoji, z toho 12 let působil 
jako náměstek ředitele a posledních 8 let na pozici 
ředitele VTÚ. Je ženatý, má tři dospělé děti.

 Po ukončení aktivní pracovní kariéry a odcho-
du do důchodu v r. 2011 se vrátil ke své velké zá-
libě z  mládí – malování. Nemá speciální ucelené 
výtvarné vzdělání. Jeho převažujícím malířským 
zájmem je reálná krajina a příroda ve svých promě-
nách v ročních obdobích, kvetoucí stromy na jaře, 
syté barvy světel a stínů v létě, podzimní barvy listí 
a bílá nostalgie zimy. Motivy hledá a nachází jak ve 
Vyškově a jeho okolí, na Moravě, tak ho při cesto-
vání upoutají i zajímavá místa např. v Litvě, v Ma-
ďarsku, na Slovensku či v Chorvatsku. Nevyhýbá se 
ani pokusům o ztvárnění malých zátiší a portrétů.

Jeho současná výstava v RIC Prostějov je první 
po dvou výstavách v TIC ve Vyškově (2012, 2013). 
Přináší výběr jeho prací za několik posledních let. 
Pro výstavu jsou kromě obrazů v majetku autora 
zapůjčeny i některé obrazy od soukromých osob.

Art Moravia si Vás dovoluje 

pozvat na výstavu v kavárně 

GALERIE Národního domu 

v Prostějově. 

Kurátor výstavy: 

Miroslav Švancara

TOMÁŠ KŮS 
OBRAZY 

10. 7. – 3. 9. 2014

Výstava je realizována za 

fi nanční podpory 

Statutárního města

Prostějova
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S  blížícím se novým škol-
ním rokem přichází i nová 
nabídka kurzů pro dospělé 
v  Centru celoživotního učení 
při Cyrilometodějském gym-
náziu v Prostějově. Vyberte si 
některý z kurzů, třeba objevíte 
své nové nadání.

Úplnou novinkou je akre-
ditovaný rekvalifi kační kurz 
Tvorba www stránek. Vzdělá-
vací kurz je určen pro zájemce, 
kteří mají ukončené středo-
školské vzdělání a chtějí si roz-
šířit svou kvalifi kaci. V  kurzu 
se naučíte vytvářet internetové 
stránky, programovat v jazyce 
PHP, efektivně pracovat s kas-
kádovými styly (CSS), formá-
tovat texty, odstavce, tabulky a 
další součásti www stránek v 
jednotném stylu. 

Zkrátka nepřijdou ani senio-
ři. Na podzim zahájí další roč-
ník oblíbených počítačových 
kurzů. V nabídce budou kurzy 

ve dvou osvědčených úrovních 
– Kurz pro úplné začátečníky 
a Rozšiřující kurz pro začá-
tečníky. Všechny kurzy jsou 
zaměřeny prakticky. Naučíte se 
pracovat se základními progra-
my, používat emailovou adresu, 
vyhledávat na internetu nebo 
vytvořit jednoduchý dopis 
nebo pozvánku. Učební mate-
riály jsou v ceně kurzu a navíc 
si můžete procvičit své doved-
nosti každé odpoledne zdarma 
pod vedením pracovníků ICM.

Třetí oblastí naší činnosti, 
kterou nabízíme široké veřej-

nosti, je zájmové vzdělávání. 
Výtvarný kruh pro dospělé 
probíhá pod zkušeným ve-
dením PaedDr. Květoslavy 
Snášelové, která pracuje s 
účastníky na zdokonalování 
v různých technikách v příjem-
ném prostředí za poslechu in-
spirující hudby. Druhým zá-
jmovým kurzem, který si našel 
své příznivce, je Paličkování. 
Lektorka Milena Malinová vás 
zasvětí do techniky výroby ruč-
ně paličkované krajky a nabíd-
ne inspiraci k výrobě vlastních 
skvostů.

V  případě vašeho zájmu o 
některý z kurzů se můžete při-
hlásit u: Ing. Markéta Novot-
ná, tel: 582 302 555, emailem 
na adresu: novotna@cmgpv.cz 
nebo se stavit osobně ve škole. 

Více informací naleznete 
také v  závěru srpna na webo-
vých stránkách: http://ccu.
cmgpv.cz.

Nové promítací plátno 
pro astronomy

Astronomické oddělní Muzea 
a galerie v Prostějově, příspěvková 
organizace, tel. 582 332 046 (dále 
jen hvězdárna) vlastní moderní 
audiovizuální techniku a kvalitní 
přenosné astronomické daleko-
hledy pro pozorování Slunce, Mě-
síce i hvězdné oblohy. S těmito pří-
stroji vyjíždí přímo do škol, klubů 
seniorů, na letní tábory apod. po-
řádané mimo pracoviště. Součástí 
těchto akcí bývají též prezentace 
pořadů, na kterých se publikum 
seznamuje s různými astronomic-
kými tématy, nebo i s tím, co lze 
následně v  dalekohledech pozo-
rovat. Doposud byly tyto pořady 
omezeny tím, že objednatel musel 
sám zajistit vhodnou promítací 
plochu. V  některých případech 
se právě toto ukázalo jako docela 
závažný problém, který se dařilo 
řešit jen improvizací. Toto jsou sice 
chvíle, na které dodatečně vzpo-
mínáte s úsměvem, ale kdy vám 
do smíchu právě není.

V letošním roce poskytlo sta-
tutární město Prostějov hvězdár-
ně v Kolářových sadech v rámci 
veřejné finanční podpory (gran-
tu) z rozpočtu statutárního města 
Prostějova příspěvek na zakou-
pení přenosného projekčního 

plátna. Toto plátno již bylo za-
koupeno a stalo se neocenitelnou 
pomůckou při astronomických 
pořadech pořádaných přímo 
v  terénu. První takovou příleži-
tostí se stala akce Věda v ulicích, 
která proběhla 24. června v Pro-
stějově na náměstí T. G. Masa-
ryka. Vedle hvězdárny, která zde 
zajišťovala bezpečné pozorování 
sluneční fotosféry i chromosféry 
dalekohledy, se představilo také 
pět prostějovských středních škol. 
Studenti z  těchto škol předvedli 
svým vrstevníkům, ale i široké 
veřejnosti svůj vlastní program, 
sestávající zejména z různých ex-
perimentů z  oblasti přírodních 
věd. Věříme, že se nám společně 
podařilo mimo jiné ukázat krásu 
a zajímavost při poznávání příro-
dy a vesmíru a podnítit zejména u 
dětí a mládeže zájem o jejich další 
vzdělávání.

Máte-li o astronomický pořad 
přímo u vás zájem, neváhejte nás 
kontaktovat. Rádi k vám přijede-
me, tentokrát už i s novým pře-
nosným promítacím plátnem.

Ing. Karel Trutnovský
vedoucí Astronomického 
oddělení Muzea a galerie 

v Prostějově Podzimní nabídka kurzù pro dospìlé

Vzduchoprázdniny
Karel Plíhal – koncert

20. října 2014

Společenský dům, Komenského ul. od 19:30

Předprodej vstupenek: Planeta malého prince

V  srpnu neprobíhá v MC běžný provoz..

 
MC CIPÍSEK PŘIPRAVUJE od září nové 

programy pro rodiče a děti:
Mimiklub pro maminky s miminky 

(besedy s odborníky, pohybové a hudební akti-
vity apod.)

Broučci, Zajíčci a Méďové 
(programy pro rodiče s dětmi 

od 18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička 

(adaptační program pro děti před 
nástupem do školky)
Hrátky s pohádkou 

(dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky)
Kurz efektivního rodičovství, besedy o výchově 
a komunikaci v rodině, kreativní večery a další 

akce pro dospělé i pro celé rodiny.
DODATEČNÉ ZÁPISY DO PROGRAMŮ MC 
CIPÍSEK NA OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014

proběhnou 2. - 12. 9. 2014 vždy 8.30-12.00 
hodin. Bližší informace o programech, volných 
místech a rezervace během prázdnin e-mailem.

BESEDA se světoznámou dětskou psycholožkou 
PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU.

Zájemci si mohou rezervovat už nyní vstupenky 
na besedu, která se bude konat 15. 10. 2014 v Ná-
rodním domě e-mailem: mcprostejov@centrum.

cz. Prodej vstupenek proběhne v září.
www.mcprostejov.cz 

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

MC Cipísek- komunitní MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinucentrum pro rodinu

Program MC Cipísek na srpen
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Podìkování
Děkuji městu Prostějovu za 

umožnění uspořádat 4. ročník 
Prostějovského bluegrassového 
festivalu. Stále více návštěvní-
ků a vnímavých posluchačů je 
důkazem, že tento žánr se nad 
očekávání stává oblíbeným 
hlavně u  středních a  starších 
ročníků, které si i  díky vyda-
řenému počasí užily krásné 
sobotní odpoledne plné milé 
klidné harmonické hudby 
a odcházely s příjemným po-

citem u  srdce. Potěšilo nás, že 
lavičky byly zaplněné do po-
sledního místečka od samého 
začátku a  že rytmus písniček 
přiměl i  tanečníky ke country 
“skotačení”. Letos “zabodovala” 
kapela Bluegrass Comeback 
z  Opavy – nikoho nenechala 
na pochybách, že bluegrass pa-
tří mezi žánry, který si získává 
oblibu i  u  nás na Hané. Ještě 
jednou díky všem.
Jitka Kaprálová Šeluďková

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

http://prostejov.dcpr.cz/,
cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na prázdniny jsme pro Vás připravili:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
 OD 6 DO 10 LET

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

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO  MATEŘSKÉHO

 CENTRA  MATKY  MARKÉTY
Provoz o prázdninách je omezen na pondělí a 

středu od 9 do 12 hodin
Pro děti je připravena vybavená herna a další 
zázemí – knihy, hudební nástroje, kreativní ma-
teriál.
Maminkám nabízíme společenství v přátelském 
prostředí. Za příznivého počasí možnost her a 
posezení na uzavřené zahradě s vybavením.
MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - diskusní pro-
gram – každou středu od 11 do 12 hod
Program pro maminky na MD, který je zaměřen 
na posílení sebevědomí, sebepoznání, komu-
nikační dovednosti, psychohygienu a zvládání 

stresu, time management, ale i na vymezení 
osobních možností a perspektiv do budoucna.
Nabízíme bezplatné hlídání dětí po dobu trvání 
programu.
Před i po programu je Vám k dispozici herna 
mateřského centra.
Každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 nabízíme do-
polední kroužek typu mini školky První ško-
lička - určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.  
Usnadňuje přípravu na nástup do mateřské ško-
ly, připravuje děti na separaci od rodičů a nava-
zovaní vztahů s vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí, ale také uspokojuje potřeby 
dítěte po kolektivu vrstevníků.

Přijímáme přihlášky na tyto programy, které 
připravujeme od září:

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – pohybová ko-
ordinace, výslovnost, gramatická správnost řeči, 
komunikace, grafomotorika aj.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - kroužek rozvíjející 
základní etické hodnoty a postoje pro děti od 3 
do 6 let. 

TVOŘÍVÁ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

Programy podporuje MPSV, 
Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Koncert
V neděli 31.8. se v areálu Na splávku v Domamyslicích 
se bude konat společný koncert F&C skupiny DOJEM a 

bluegrasové kapely FIDDLE-DEDEE. Začátek vystoupení 
je od 15 hod. Vítáni jsou všichni s dobrou náladou, nejen 

příznivci skvělé muziky.
Ing. Ivo Lužný,  Ing. Antonín Sprinz

Návštìva Syrské ambasády v Praze
Představitel Syrské arabské re-

publiky v naší zemi, pan Ibrahim 
Ibrahim se po dvouleté diploma-
tické misi vrací zpět do své rodné 
vlasti. Loučí se s Českou repub-
likou a nezapomněl přitom po-
zvat nás, Prostějovské, do Prahy 
na syrskou ambasádu. Společná 
delegace Vlasteneckého sdružení 
antifašistů spolu s Klubem sociál-
ně demokratických žen  uskuteč-
nili návštěvu ve čtvrtek 27. 6. 2014. 

Pan chargé d‘ affaires spolu se 
spolupracovníky, nás srdečně přiví-
tal jako své nejbližší dobré známé s 
radostným úsměvem. 

V průběhu neformálního rozho-
voru,  krátce po poledni, vzpomínal 
na svou návštěvu Prostějova před 
rokem, - na studenty Střední od-
borné školy podnikání a obchodu, 
na příjemnou procházku hezkým 
městem, na krásné interiéry Měst-
ského divadla, nezapomněl ani na 
vyhlídku do širokého prostějovské-
ho okolí z radniční věže ani na milá 
setkání při  besedě s místními obča-
ny v Národním domě.  Zdůraznil, 
jak moc si zamiloval českou zemi, 
jak moc si váží českých přátel a 
upřímně nám prozradil, že od doby 
našeho setkání v minulém roce má 
pocit, že je jedním z občanů Prostě-
jova.

Při pravé arabské kávě s karda-
monem každému z nás předal na 
památku dárek z města Malúla, 

které je pradávným posvátným 
poutním místem křesťanů i musli-
mů v Sýrii. 

Dozvěděli jsme se o tomto místě 
mnoho zajímavého. Například, že i 
když je Malúla jen několik desítek 
kilometrů vzdálené od hlavního 
města Damašku, dodnes se tam 
mezi místními obyvateli udržela 
aramejština - jazyk, jakým mluvil 
Ježíš Kristus. Jsou zde umístěny 
mnohé pradávné kostely a svatyně 
nesmírně posvátné pro křesťanské 
věřící.

Mluvili jsme také o současně pro-
bíhajícím krvavém konfliktu a jeho 
tragických důsledcích se  stovkami 
tisíců obětí v celé zemi. 

Ani na posvátných místech, jako 
je Malúla, se nezastavilo řádění fana-
tických extrémistů, mezi nimi byla 
potvrzena i přítomnost bojovníků z al-
-Kájdy. Znesvětili kláštery sv. Tekly a sv. 
Sergia, zničili jejich starobylé vybavení, 
uloupili kříže na kupolích a silně poni-
čili vzácnou sochu Panny Marie.  

Ozbrojené teroristické skupiny 
vypalovaly obytné domy patřící křes-
ťanům. Uchýlili se k násilí, rabování, 
popravám a nutili obyvatele ke kon-
verzi na islám. Škody, které v Malúle 
způsobili, jsou nevyčíslitelné a v řadě 
případů nenapravitelné. Město se 
stalo symbolem utrpení křesťanů v 
Sýrii. 

Několik dní po začátku hrůzného 
běsnění na civilním obyvatelstvu a 

ničení kostelů se starobylými památ-
kami, napsali římskokatoličtí křesťa-
né z Malúly dopis adresovaný Kon-
gresu Spojených států amerických, 
ve kterém mimo jiné skutečnosti, 
také uvedli:

„ … 5. září 2013 ve 4 hodiny ráno 
ozbrojené tlupy takzvané Svobodné 
syrské armády a teroristé z Fronty 
al-Nusrá se zločinci z Iráckého islám-
ského chalífátu i z Blízkého východu 
napadli naše město. Vyrabovali naše 
kláštery a kostely, odstranili posvát-
né obrazy a když odcházeli, nařídili 
místním obyvatelům, aby opustili své 
náboženství a konvertovali k islámu, 
jestli si chtějí zachránit život“. 

Odpovědi se prozatím nedočkali, 
ale město Malúla je nyní opět pod 
ochranou vládní armády. Poslední 
vývoj průběhu krvavého konfliktu 
i návrat jednotlivých nalezených 
kusů sochy Panny Marie do poniče-
ného kláštera k restaurování nazna-
čují, že život se může nejen sem, ale 
také do všech dalších míst zpustoše-
ných válkou opět vrátit.

Nelehce, ale velice srdečně jsme se 
loučili s citlivým a moudrým člově-
kem, jakým je pan Ibrahim. Navždy 
nám zůstanou vzpomínky na mi-
lého přítele. Jeho prostřednictvím 
dnes můžeme odeslat všemu syrské-
mu lidu poselství solidarity a přání, 
aby se duha míru opět co nejdříve 
a trvale překlenula nad celou jejich 
rodnou zemí.

Ambulance adiktologie v Prostìjovì
Patologické hraní je v poslední 

době velice aktuální téma. Je při-
tom evidentní, že v této podobě, 
přináší mnoho negativních jevů, 
což si vynucuje potřebu systema-
ticky se věnovat lidem zasaženým 
tímto problémem.

Také toto je cílem práce nezisko-
vé organizace Společnost Podané 
ruce o.p.s. Pod touto společností 
vznikla letos v  květnu pobočka 
ambulance v Prostějově a  to díky 
finanční podpoře města Prostějova. 
Cílovou skupinou tohoto progra-
mu jsou tedy hráči a jejich blízcí. 
Ambulance pracuje na základě 
dvou hlavních principů - anony-
mitě a bezplatnosti. Služba v Pro-
stějově nabízí klientům zejména 
terapeutickou pomoc. Sezení 
s psychologem spočívá v setkáních, 
v  rámci kterých klienti postupně 
pracují na zbavení se hráčského ná-
vyku. Nebo pokud se jedná o blíz-
kého hráče (nejčastěji partnerky či 
rodiče hráčů), jsou aktuálními té-
maty komunikace s hráčem, ochra-
na sebe sama před nechtěným cho-
váním hráče (dluhy) atp. Sezení 
mohou být individuální či skupi-

nová. Díky možnosti kombinace 
individuálního a  párového sezení, 
může každý, hráč i  blízký, praco-
vat na svém tématu individuálně 
a zároveň se v průběhu spolupráce 
s psychologem setkat na společném 
sezení. Služba je dostupná jeden 
den v týdnu - v pondělí v čase 9.00 
- 17.00 hod na adrese Vrahovická 
83 a je třeba se objednat na telefon-
ním čísle 608 229 528. Ambulance 
nabízí klientům i  možnost využít 
svépomocný web pro hráče a jejich 
blízké. Ten funguje od ledna 2012 
a  nabízí návštěvníkům praktické 
informace z oblasti dluhového po-
radenství, podpůrná psychologická 
doporučení apod. Na webu je dis-
kuzní fórum a anonymní poradna 
(www.gambling.podaneruce.cz).

Zároveň bychom rádi poděko-
vali RNDr. Aleně Raškové a Mgr. 
Miladě Galářové za dlouhodo-
bou podporu.

Společnost Podané ruce o.p.s.  
Ambulance adiktologie

Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
 Tel.: 608 229 528, E-mail: 

ambulance.pv@gmail.com

Kulturní spoleènost 
Máj Vøesovice

Pořádá akci: DOŽATÁ
Místo konání:  areál koupaliště ve Vřesovicích
Datum akce:  30. srpna 2014 od 14.30 hodin
Program:  průvod obcí, vystoupení dětí z Vřesovic, 
   soutěž o nejkrásnější zemědělský stroj, sou-

těž o nejkrásnější hrábě-hraběnku, různé 
soutěže pro všechny návštěvníky, 

  večer taneční zábava
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Další prázdninové 
výlety pro seniory

Pro ty, kteří se těší na další výlety, 
máme aktuální pozvánku. Poslední 
den v červenci se chystáme na ná-
vštěvu Ždánic a Bučovic. V  ceně 
350,- Kč je doprava, oběd i vstupné 
do muzea ve Ždánicích a zámku 
v Bučovicích. Na čtvrtek 14. srpna 
je naplánovaná exkurze do výroby 
ohýbaného nábytku TON v  Bys-
třici pod Hostýnem a odpoledne 
návštěva poutního místa Hostýn. 
V  ceně 320,- Kč je doprava, po-
platek za exkurzi a oběd. Ve středu 
27. srpna navštívíme Kartografické 
centrum ve Velkých Opatovicích. 
Dopolední program ještě bude 
upřesněný. Předběžná cena tohoto 
výletu je 300,- Kč.

Aktuální a podrobnou nabídku 
můžete sledovat na webu www.

fi lemon-baucis.cz. Podrobné in-
formace získáte také v obchůdku 
na nám. T. G. Masaryka 24 v Pro-
stějově (od pondělí do pátku od 
9:00 do 17:00 hod.) a na tel. čísle 
728 337 983. Zde se můžete na vý-
lety také přihlásit. Další možnost 
je prostřednictvím webového for-
muláře nebo emailem na adrese: 
info@fi lemon-baucis.cz. 

Výlety určené přednostně se-
niorům podporuje Zdravé město 
Prostějov. To také poskytlo pří-
spěvek na zájezd plánovaný na 
září – do Ruprechtova a na exkurzi 
k Mydlidědkovi.

Za Zdravé město 
PaedDr. Alena Dvořáková, 

za provozovatele
Jana Šmudlová

BlahopřejemeBlahopřejeme
 V mìsíci èervnu 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

Zástupci klubu výsadkových 
veteránů Prostějov se již tradič-
ně a za podpory statutárního 
města Prostějova, zúčastnili 
významné vzpomínkové akce 
v  Praze, konané na počest 
hrdinské smrti sedmi para-
šutistů, kteří 18. června 1942 
podlehli v pravoslavném chrá-
mu Cyrila a Metoděje přesile 
okupantů. Památce hrdinů se 
přišli poklonit a položit věnce 
významní představitelé státu 
v  čele s  panem prezidentem 
Milošem Zemanem, ministry 
vlády a zákonodárci. Resslovu 
ulici zaplnili zástupci církví,  
řady společenských organiza-
cí, včetně reprezentantů klubů 
výsadkových veteránů ČR, kte-
ří položili květiny k  pamětní 
desce a také pomníku se jmény 
obětí heydrichiády. 

Dovolte, zejména pro mlad-
ší čtenáře, alespoň symbolicky 
připomenout událost, která se 
nesmazatelně zapsala do dějin 
našich národů.

27. května 1942 dopoledne 
provedli parašutisté Jozef Gab-
čík a Jan Kubiš  v Praze atentát 
na zastupujícího říšského pro-
tektora a Hitlerova oblíbence 
Reinharda Heydricha. Ten na 
následky zranění 4. června ze-

mřel. Oba atentátníci a dalších 
pět parašutistů se ukrylo v pod-
zemí pravoslavného chrámu 
Cyrila a Metoděje v  pražské 
Resslově ulici. 18. června pak 
podlehli, v  důsledku zrady 
v  nerovném boji přesile osmi 
set vojáků a policistů. Okupan-
ti rozpoutali na příkaz Hitlera 
v  protektorátu bezprostředně 
po atentátu, který se setkal ve 
světě s velkým ohlasem, nesku-
tečný teror, kterému podlehly 
více jak dva tisíce lidí. Fašisté 
vypálili a se zemí srovnaly Lidi-
ce a Ležáky, když všechny muže 
na místě postříleli. Atentát byl 
nejenom významným odbo-
jovým činem, ale měl i značný 
vliv na formování poválečného 
uspořádání Československa 
v jeho původních hranicích.

  Jaroslav Šlambor

Pocta padlým parašutistùm

 70 let 
 Stejskal Zdeněk, Zapletalová Marta, Stejskalová Jana, Vitásková Marie, 
Nepustil Jaromír, Kaprál Rostislav, Pochvalovská Věra, Šimek Miroslav, 
Řehulková Danuše, Nováková Alena, Vyroubálová Květoslava, Ing. Roháček 
Karel, Vejmolová Marta, Grošková Ludmila, Novák Josef, Havlíková Marie, 
Nováková Františka, Drmola Bohumil, Kadlecová Milada, Žáčkova Jarmila, 
Novotný Pavel, Jarošová Ludmila, Straka Jaromír, PhDr. Šťastná Anna.

 75 let 
 Marczellová Marie, Matoušková Anežka, Ing. Dekastello Josef, Králová Ludmila, 
Vernerová Miluška, Pišťák Miroslav, Melková Věra, Jachník Miroslav, Krejčí 
Antonín, Chupíková Marta, Horáková Vlasta, Janošova Ludmila, Musil Ladislav, 
Klíčová Karla, Zelinka Jiří, Kratochvíl Zdeněk, MUDr. Musil Jaroslav, Raková 
Libuše.

 80 let 
 Kratochvíl Josef, Mynaříková Ludmila, Andrle Jindřich, Ing. Zatloukal 
Milan, PhDr. Špičák Jiljí CSc,, Spáčilová Anna, Pospíšilová Marta, 
Hrubanová Ludmila, Frantova Vlasta, Kundrát Jan, Mazáčová Aloisie, 
Hudská Eva 

 85 let 
 Daněčková Marie, Korhoňová Růžena, Pavlů Olga, Vybíhal Stanislav, Jedlička 
Ludvík, Ondráček Vladimír, Prášilová Danuška, Deutschová Anna, Župka 
František, Mačáková Věra

 90 let  Kvapil Miloslav
 

 91 let Gronychová Anna, Martilíková Zdenka, Vylíčil Ladislav, Krejčí 
Ladislav, Nováková Vlasta, Macalík Miroslav

 92 let Matějková Jarmila, Jurníčková Jaroslava, Veselá Květoslava 

 93 let Čížková Marie

 94 let Kakrdová Vlasta, Čamková Jarmila

102  let Dvořák Jaromír

 

Obèanské sdružení 
na pomoc zdravotnì 

postiženým
Léto je v  plném proudu a  třeba máte chuť vyrazit 

na nějaký výlet. Proto za Vámi přicházíme s nabídkou 
letních výletů, které budeme v  srpnu pořádat. Bližší 
informace o každém z nich můžete dostat na níže uve-
dených telefonních číslech nebo přímo v kanceláři OS 
LIPKA.

13.8.2014 – Muzeum řemesel v  Letohradě a  tvrz Orlice, 
odjezd v 8 hod. návrat kolem 17 hod. 

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

 Příspěvek na autobus 300 Kč,

19.8.2014 – Lipová lázně a  jeskyně Na Pomezí, výlet vla-
kem, odjezd 8,35 hod. návrat 17,23 hod.

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

 Jízdné bez slevy je 175 Kč,

21.8.2014 – Mikulov a Mušovská jezera, odjezd v  8 hod. 
návrat kolem 18 hod.

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

 Příspěvek na autobus 300 Kč,

27.8.2014 – Modrá u Uherského Hradiště , odjezd v 8 hod. 
návrat kolem 16 hod.

Podíváme se do jedinečného skleněného tunelu pod rybní-
kem a do Archeoskanzenu v Modré.

  Příspěvek na autobus 250 Kč,

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

Krásné léto a na viděnou na některém z výletů nebo v září 
na Akademii seniorů se těší kolektiv pracovníků OS LIPKA

Auto Reinharda Heydricha po 
výbuchu granátu. 
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Akce plánované na srpen

Prázdninová otevírací doba
ICM Prostějov má až do konce letních prázd-

nin prázdninovou otevírací dobu, tj. každý všední 
den od 10.00 do 16.00 hod. Od 28. července do 8. 
srpna, 20. a 22. srpna bude ICM Prostějov z pro-
vozních důvodů zavřeno.

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

pro malé i větší zájemce připraveny v prostorách 
ICM herní aktivity s našimi EDS dobrovolnice-
mi Lucií (z Francie) a Laurou (z Německa). Při-
jďte si s nimi zahrát známé i méně známé (spo-
lečenské) hry, zaskákat si na taneční podložce 
(DDR) nebo si jen tak popovídat anglicky, ně-
mecky nebo francouzsky. Končíme 21. srpna.

Pro větší zájemce připravily naše EDS dobro-
volnice na srpen ještě jeden fi lmový podvečer: 

18. srpna – Anglický fi lmový podvečer. 
Těšit se můžete na pěkný fi lm v  originálním 

znění s českými titulky, občerstvení a popoví-
dání o fi lmových zážitcích s našimi dobrovolni-
cemi. Začátek v 16.00 hod. Více informací najde-
te na našem webu www.icmprostejov.cz. 

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

dový wellness pobyt pro 2 osoby? Zapojte se do letní 
soutěže, kterou pořádá Europe Direct Olomouc spolu 
se sítí Městských evropských informačních středisek 
v Olomouckém kraji. Úkolem soutěžících bude získat 
10 razítek do hrací karty – pro jedno z nich si můžete 
od 1. července do 30. září přijít také do ICM Prostějov.

QR kódová hra
ICM Prostějov pořádá ve spolupráci s dalšími ICM 

v ČR a Národním informačním centrem pro mládež 
velkou letní QR kódovou hru. Od 1. srpna až do 14. 
září můžete hledat kartičky s QR kódy (seznam míst, 
kde kartičku najdete, je na webu www.icmprostejov.cz), 
pokud správně odpovíte alespoň na tři soutěžní otázky 
skryté pod kódy, budete zařazeni do slosování o spole-
čenskou hru Citadela a zároveň postoupíte do celostátní-
ho losování o věcnou cenu. Ten, kdo zodpoví nejrychleji 
všech 10 otázek uveřejněných na webu ICM Prostějov, 
od nás obdrží hru Černé historky – absurdní příběhy.

Co ti brání v podnikání?
ICM Prostějov pořádá v úterý 9. září 2014 od-

polední akci s názvem „Co ti brání v podnikání“. 
Chcete získat aktuální informace o tom, jak začít 
podnikat, chcete se setkat s mladými podnikateli, 
kteří vám přiblíží svět podnikání a svůj příběh? 
Přihlaste se do 2. září. Přihlášky a více informací 
o akci najdete na www.icmprostejov.cz. 

Prostějov, 7. července 2014: 
Čtyři sta devadesát pět. 
Přesně tolika dětem už letos 
pomohli na svět zdravotníci 
Nemocnice Prostějov, která 
je členem skupiny AGEL. 
O tom, že mají zdejší odbor-
níci plné ruce práce, svědčí 
i letošní statistiky, podle kte-
rých se v prostějovské porod-
nici narodilo o  59 dětí více 
než za stejné období v  loň-
ském roce. 

Co do počtu novorozeňat 
vedou v  letošní statistice za-
tím chlapci, těch přišlo na svět 
celkem 265. Děvčátek se naro-
dilo 230. Zdravotníci se zatím 
nedočkali žádných dvojčátek. 
Jednu pětinu porodů proved-
li lékaři za pomocí císařského 
řezu, převážná část žen tak 
rodila v prvním půlroce přiro-
zenou cestou.  

I v letošním půlroce volily 
maminky pro své ratoles-
ti tradiční česká jména. Na 
svět letos přicházejí nejčastěji 
Elišky, Sofi e, Natálie, Anny, 
Adélky nebo Karolíny. Mezi 

nejoblíbenější chlapecká jmé-
na patří Jan, Jakub, Daniel, 
Dominik, Vojtěch, Matyáš, 
Tomáš a  Filip. Objevily se 
však i  jména méně tradiční 
i mírně exotická. Zdravotníci 
pomáhali na svět například 
malé Nancy, Abigail, Katrine 
nebo Melany. Mezi chlap-
ci narozenými v  letošním 
půlroce se  objevil  například 
i malý Timmy, Markus, Adri-
an či Nikolas.

Prostějovská nemocnice je 
držitelem celosvětového oce-
nění Baby friendly hospital - 
nemocnice přátelská k  dětem. 
Porodnice disponuje třemi 
samostatnými, klimatizovaný-
mi porodními boxy s úplným 
sociálním zázemím. Nedílnou 
součástí porodnice je také po-
rodní vana a  polohovatelná 
porodní lůžka. Pacientka má 
možnost volby způsobu po-
rodu, standardní už je dnes 
aplikace epidurální analgezie. 
Přítomnost otce u  porodu je 
samozřejmostí a  je zdarma, 
včetně u císařského řezu.

V prostìjovské porodnici 
se rodí o sto šest

INZERCE

Půjčky pro zaměstnance, důchodce, podnikatele
rychle a dostupně, schválení na počkání

Komenského 3, Prostějov, tel.: 605 453 062

Budovcova 8, Prostějov, tel.: 777 965 734

v pracovní dny od 10 do 17 hod., www.pujcky-prostejov.com

najdete nás na těchto adresách:

dle předchozí tel. dohody

infolinka:

800 404 444
www.proficredit.cz

Angličtina pro děti Prostějov/HE-
LEN DORON ENGLISH zahájila vý-
stavbu Divokého Západu na Tesáku 
v   Hostýnských vrších. Osídlování 
Divokého Západu v   nevlídných kli-
matických podmínkách a s  nevyzpy-
tatelnými kmeny Siouxů pod vede-
ním náčelníka Standing Rock se daří 
zdolávat jen  s   vynaložením všech 
sil. Kovbojové a kovbojky z   Austrá-
lie a východního pobřeží USA začali 
s  výstavbou saloonů. Australani pod 
ochranou zástupce šerifa Simona 
mají trošku náskok před Američany 
vedenými zástupcem šerifa Paulem. 
Jakmile bude vybudováno zázemí, 
začnou prospektoři hledat zlato. 

Angličtina Helen Doron English 
tento rok vyhlásila speciální cenu pro 
nejpříkladnějšího kovboje nebo kov-
bojku, cenu za zvláštní zásluhy – po-
moc kamarádovi. Dvě ceny poputují 
zaslouženému kovboji nebo kovbojce 
přímo z  Miami, kde se majitelka An-
gličtiny pro děti Helen Doron, zúčast-
nila letního tábora pro děti postižené 
kraniotomií a  získala pro Angličtinu 
speciální odměny.  Po ose Miami – Te-
sák doputovaly kovbojům tipy na zají-
mavé hry, bojovky, a kolektivní tance k  
obveselení osazenstva saloonů. 

Tábor Wild Wild West v   příměst-
ském vydání si mohou mladí angličti-
náři zopakovat  11. – 15. 8.  v  Prostě-
jově.  

Nezapomeňte na zápisy na příští 
školní rok! 

Aktuální informace o  Angličtině 
pro děti, táboře,  najdete na webu an-
gličtiny na www.helendoron.cz, LC 
Prostějov. Nebo, jednoduše napište 
na info@anglictinaprodetiprostejov.
cz  nebo zavolejte na tel. 604 792 446.

ANGLIČTINA PRO DĚTI
od malička do 19 let

ANGLIČTINA, KTERÁ PŘINÁŠÍ 
SKUTEČNÉ VÝSLEDKY! ZÁPIS PRÁVĚTEĎ+420 604 792 446
info@anglictinaprodetiprostejov.cz 

Pozvánka na 
UKÁZKOVOU 
HODINU ZDARMA

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

LETNÍ JÍZDA S ANGLIČTINOU: LETNÍ JÍZDA S ANGLIČTINOU: 
WILD, WILD WEST Z  MIAMIWILD, WILD WEST Z  MIAMI

NA TESÁK A ZPĚTNA TESÁK A ZPĚT
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Od 1. záøí 2014 budou mít 
Vrahovice novou ordinaci 
praktického lékaøe
Ordinovat zde bude MUDr. Marek Kocvrlich, 

praktický lékař pro dospělé, ambulance bude na 
adrese Vrahovická 721/109

Kontaktní telefon: 605 262 721

Ráda bych touto cestou poděkovala statutárnímu městu Pros-
tějovu za poskytnutí veřejné fi nanční podpory na multižánrový 
festival v Hamrech u Plumlova s názvem Bílý den.

Bc. Zuzana Znojilová
pracovnice Tyfl oCentra Olomouc o.p.s.

regionálního pracoviště  v Prostějově

Pozvánka na mezinárodní šachový turnaj
Od roku 2000 pořádá 

oddíl šachů Sportovního 
klubu Prostějov meziná-
rodní šachový turnaj jed-
notlivců hraný na zápočet 
do Listiny osobních koe-
ficientů ČR (ELO) a také 
do mezinárodního FIDE 
ELO.

Turnaj nejdříve nesl jmé-
no „Jonáš Open“ na počest 
dlouholetého předsedy od-
dílu pana MUDr. O. Jonáše.

Od roku 2006 nese turnaj 
ve svém názvu jméno gene-
rálního sponzora této akce 
firmy Wisconsin eng.  

Na pořádání této vý-
znamné šachové akce se 
podílelo vždy i město Pro-

stějov a také Olomoucký 
kraj, který tuto jednu ze 
tří nejvýznamnějších akcí 
v  kraji také podporuje. I 
letos jsou již přihlášení 
šachisté z  ciziny. Přihlásili 
se zatím šachoví zástup-
ci z  Ruska IM Volodin a 
z Egypta je ohlášený Ragaa 
Hasan, který loni obsadil 5. 
místo.

Turnaj se bude hrát tra-
dičně v  přednáškovém 
sále Národního domu a to 
od soboty 16. srpna kdy 
v 15:00 hodin začne 1. kolo 
až do soboty 23. srpna, kdy 
bude turnaj ukončený vy-
hlášením vítězů ve 14:30 
hodin.

Přihlásit se může každý re-
gistrovaný šachista nejpozdě-
ji do 10. srpna 2014 u ředitele 
turnaje p. Virglera na email: 
Karel.Virgler@seznam.cz. 
Ubytování je zajištěno v  in-
ternátu na ul. Pod kosířem za 
cenu 180 Kč za noc. Vstup do 
turnaje je 500 Kč, děti do 18 
let,  důchodci a stálí účastníci 
této akce mají slevu. Turnaj 
se hraje na 9 kol. Čas na partii 
je 1:30 + 30 minut do konce 
partie s  přidáváním času 30 
vteřin na tah. Vítěz turnaje 
obdrží vedle diplomu také fi -
nanční odměnu 5000.Kč.

Více informací naleznete 
na www.ssok.cz 

Ing. Karel Virgler

Páté pøes deváté aneb sokolská inspirace aneb laik v archivu  - pokraèujeme
Je radost seznámit se s mla-

dými rodiči, jejichž děti umějí 
pozdravit a jsou z domu dobře 
vedené. Je příjemné vidět, když 
rodiče prožívají se svým dítě-
tem radost z  pohybu. Těchto 
mladých rodin si hluboce vá-
žím, a proto doufám, že se ne-
budou zlobit, když své ratolesti 
ve výše uvedených historkách 
poznají.

Přeskočím zase úplně jinam. 
Pojedeme do Helsinek! V  létě 
2015 se bude v Helsinkách konat 
15. Světová gymnaestráda (15th 
World Gymnaestrada) pod hes-
lem „all generation together“, 
které se někteří z nás chtějí zú-

častnit. Festival bude trvat celý 
týden. My sokolové se už poma-
lu připravujeme na zahájení ná-
cviku. Skladba se bude jmenovat 
„Společně v  pohybu“ a budou 
v  ní cvičit na hudbu skupiny 
Queen tři generace, muži i ženy 
společně. Autorky už mají dvě 
třetiny skladby hotové, zbytek 
upraví podle toho, kolik nás na-
konec bude. Už předem jsme se 
zavázali, že budeme důstojně re-
prezentovat naši zemi. Opravdu, 
gymnaestrády se velmi podobají 
olympijským hrám, očekává se 
účast 50 států z celého světa. Bu-
deme mít jednotné oblečení se 
státními symboly, budou vlajky 

a setkávání národů. Řada mých 
sokolských přátel má už zku-
šenost z  minulé gymnaestrády 
v Lausanne, tak se jich držím jako 
klíště a sbírám rozumy. Pokud 
vím, naše sdělovací prostředky 
minulou gymnaestrádu úplně 
pominuly, vysílala z ní přenos je-
nom jedna soukromá televize na 
Slovensku. Fotografi e v  časopise 
Sokol jsem našla v našem archivu 
až letos v zimě. Kdyby tam nebyl 
nadpis, myslela bych, že jde o 
olympijské hry. Tak to bylo veliké! 
Uvidíme, zda budeme zdrávi, zda 
se nám podaří zvládnout nácvik a 
zda se nám v klidu a míru podaří 
uskutečnit sen o 15.WG! Doufá-

me, že se tam ukážeme tak dobře, 
jako naši předchůdci v Lausanne. 
Není pravda, že je třeba pošklebo-
vat se minulým spartakiádám a 
myslet si, že sokolské slety nejsou 
in. Jinde ve světě jsou opačného 
názoru! Při společném cvičení se 
totiž lidé dají dohromady a co je 
důležitější? All generation toge-
ther!

V Sokole je dobře. Také na se-
minářích v Tyršově domě v Praze. 
Tam potkáte osobnosti, skutečné 
VIP! Taková Blanka Kocmichová, 
autorka minulé skladby pro senio-
ry, uváděla z náčelnického můstku 
program Všesokolského sletu 2012 
na úrovni profesionální moderátor-

ky. Přitom je povoláním špičkovou 
lékařkou v Motole. Onehdy mluvi-
la v televizi, že se zabývá meningo-
koky. V  Tyršově domě potkávám 
jako lektory i tělocvikáře z Karlovy 
univerzity, proto nejsem odvázaná 
z módně oblečených lektorek má-
vajících diplomem s  cizokrajným 
razítkem. Všichni, které na semi-
nářích v  Praze potkávám, pracují 
v  Sokole dobrovolně a bezplatně 
jako já. Proto je tam atmosféra tak 
přátelská a svobodná. Proto se ze 
školení vracím jako z  lázní, tělo 
ucvičené do bezvědomí, ale dušička 
se usmívá a je plná naděje.

Božena Jiříčková, 
Sokol I, Prostějov

Hvìzdièky záøily celou soutìžní sezónuHvìzdièky záøily celou soutìžní sezónu
Soutěžní sezóna začala pro 

prostějovské mažoretky v  lis-
topadu loňského roku, kde 
se děvčata velmi dobře pre-
zentovala na základním kole 
mažoretkové asociace IMC. 
Hvězdičky zde soutěžily v dis-
ciplíně s  hůlkou a s  pompony 
a z  obou kategorií si odvezly 
ten nejcennější kov, tedy zlaté 
medaile. Na cenných příčkách 
skončila i miniformace s  hůl-
kou, která si hrdě vybojovala 
stříbro. Všechna naše soutěžní 
vystoupení postoupila na re-
publikové kolo, které se konalo 
v Dubňanech v květnu letošní-
ho roku. Odtud si děvčata od-
vezla bramborovou a bronzo-
vou příčku. 

Prostějovské Hvězdičky se dále 
pokoušely uspět v  mažoretkové 
asociaci MAC, kde v  regionál-
ním kole získaly dvě stříbrné a 
dvě bronzové medaile, což nám 
zajistilo postup na mistrovství 
Moravy ve Vyškově a následně 
na mistrovství ČR v Jaroměři, kde 
Hvězdičky bohužel na medailové 
příčky nedosáhly, ale odvedly vel-
mi dobrou práci.

Poslední mažoretková asoci-
ace, tedy NBTA, nás přivítala na 
oblastním kole v  Ostravě, kde 
jsme vybojovaly stříbrné medai-
le a titul Vicemistr oblasti. Na 
následném mistrovství Moravy 
a Slezska v  Hranicích vybojova-
la velká formace šestou příčku a 
miniformace medaile bronzové. 
Zúčastnily jsme se i mistrovství 
České republiky, které se každo-
ročně koná v  Poděbradech, kde 
jsme v disciplíně Exhibition obsa-
dily krásné druhé místo a získaly 
titul Vicemistr České republiky 
pro rok 2014. S  pompony jsme 
skončily na mistrovství České re-
publiky konaném v Mohelnici na 
nepopulární čtvrté příčce.

Hvězdičky se během soutěžní 
sezóny účastnily i mnoha nepo-
stupových soutěží, kde sklízely 
úspěchy a odvážely si cenné kovy. 
A to:  Dolního Benešova, Hranic, 
Němčic a Prostějova.

V  letošní sezóně Hvězdičky 
uspořádaly mimořádnou akci, 
tedy charitativní soutěž mažo-
retek v  Prostějově pro Matyáše 
Hadru, které se zúčastnilo ně-
kolik set mažoretek z  Hranic, 

Ždánic, Bohuňovic, Trutnova, 

Dolního Benešova a Hněvotína. 
Malý Matyášek je velmi nemoc-
ný a každá pomoc je výjimečná, 
proto pro něj mažoretky cvičily, 
rozdaly mnoho úsměvů a radosti. 
Matyášek obdržel několik dárků, 
plyšáků a fi nanční pomoc, ke 
koupi rehabilitačních pomůcek.

Každoročně pořádají prostě-
jovské mažoretky nepostupovou 
soutěž v  Prostějově s  názvem 
Prostějovská medaile, jednalo 
se již o čtvrtý ročník, na kterém 

svůj mažoretkový um předvedlo 

okolo 750 mažoretek z  České i 
Slovenské republiky. Prostějovské 
mažoretky hrdě reprezentovaly 
město Prostějov a vybojovaly dvě 
stříbrné, dvě bronzové a jednu 
bramborovou medaili. Při pře-
dávání medailí vítězům nás pod-
pořil i primátor města Prostějov 
Miroslav Pišťák, který dekoroval 
vítězky.

Hvězdičky děkují všem rodi-
čům a příznivcům mažoretkové-
ho sportu, bez nichž by nebylo 

možné absolvovat starty na tolika 
soutěžích, na mistrovství republi-
ky a podobně. Děkujeme městu 
Prostějovu za fi nanční podporu, 
bez které bychom nemohly děv-
čata obléknout do tak krásných 
kostýmů a nemohly bychom cel-
kově fungovat a tímto i rozvíjet 
pohyb a radost u mladých děvčat. 
Děkujeme všem našim fanouš-
kům, kteří nám drží pěsti a jezdí 
nám na soutěže fandit či nás pod-
porují při vystoupení v Prostějově 
a širokém okolí.

Tímto taktéž zveme všech-
ny zájemkyně o tento sport, 
aby nezahálely a přišly za námi, 
přivítáme je rády do našeho 
kolektivu, kde zažijí spoustu 
legrace a získají mnoho cenných 
zkušeností a zážitků. Přivítáme 
děvčata narozené 2000 – 2003 a 
malé holčičky ve věku 5 – 7 let. 
Veškeré informace o našich ma-
žoretkách a reprezentantkách 
najdete na webových stránkách 
www.mazoretkyhvezdickypros-
tejov.estranky.cz. Neváhejte nás 
kontaktovat, budeme se těšit.

Monika Pechová 
– vedoucí souboru

Podìkování
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Kaleidoskop

Od pátku 20. 6. 2014 do neděle 
22. 6. 2014bojovalo kvarteto pros-
tějovských dorostenců na Letním 
mistrovství ČR dorostu v Ústí nad 
Labem.

Nejnáročnější měl první den šam-
pionátu Jakub Cibulka. Postavil se na 
start ve třech disciplínách. Na 50m 
volný způsob postoupil do finále ze 
6. místa časem 0:24,88. Na znakové 
padesátce postoupil jako druhý výko-
nem 0:28,59 a v motýlkovém sprintu 
si zajistil postup časem 0:25,95 jako 
třetí. Do finále na 50m motýlek se 
také kvalifikovala ze 4. místa Kateřina 
Praskačová časem 0:30,00. Michaela 
Petrželová zůstala ve stejné disciplí-
ně za finále na 10. místě výkonem 
0:30,85. Adam Cimrmann se do finá-
le na 50m prsa neprobojoval a v osob-
ním rekordu 0:32,86 obsadil 15. místo.

Ve finále na 50m znak vybojoval 

Jakub Cibulka bronzovou medaili 
v osobním rekordu 0:28,46. Ve zby-
lých dvou měl ale notnou smůlu. Ve 
finále na 50m volný způsob byl po 
polovině trati na druhém místě, ale při 
nádechu se napil a nakonec dohmátl 
na 6. místě výkonem 0:25,14. Ve fi-
nále na 50m motýlek mu pro změnu 
uklouzla ruka na startu a celou trať 
všechny stíhal. Nakonec dohmátl 3 
setiny vteřiny za bronzovou medailí 
na 4. místě časem 0:26,14. Kateřina 
Praskačová ve finále na 50m motýlek 
doplavala na celkovém 7. místě výko-
nem 0:30,12. 

Druhý den dorosteneckého šam-
pionátu v  Ústí nad Labem se jako 
první na start postavil Jakub Cibulka 
v disciplíně 200m volný způsob. Do-
hmátl v ní časem 2:01,81 a postoupil 
do finále z 8. místa. Jelikož to pro něj 
ale byla doplňková disciplína před 

jeho hlavním závodem, byl z  finále 
odhlášen. Adam Cimrmann obsa-
dil v  disciplíně 100m prsa celkové 
15 .místo časem 1:14,89.V disciplíně 
100m motýlek jsme měli dvojí zastou-
pení. Kateřina Praskačová postoupila 
do finále ze třetího místa v  novém 
osobním rekordu 1:05,75. Také Jakub 
Cibulka postoupil jako třetí do finále, 
když zaplaval výkon 0:58,25.

Na start obou našich plavců v od-
poledním finále jsme se velmi těšili. 
Nakonec to pro naše barvy dopadlo 
na výbornou. Jako první odstartova-
la finále na 100m motýlek Kateřina 
Praskačová. Výborně rozjela první 
padesátku a v cíli dohmátla v novém 
osobním rekordu 1:05,46 na třetím 
místě a získala tak bronzovou medaili. 
Následovalo hned finále dorostenců 
ve stejné disciplíně. Jakub Cibulka 
se celou dobu držel na špici závodu. 

V cíli dohmátl pouhých 19 setin vte-
řiny za vítězem také v novém „oso-
báku“ 0:57,12 a vybojoval stříbrnou 
medaili.

Poslední den dorosteneckého 
mistrovství ČR zahájil na trati 200m 
prsa Adam Cimrmann. Obsadil 
celkové 13. místo výkonem 2:47,10. 
Jakub Cibulka postoupil do finále na 
100m znak z 5. místa časem 1:03,60. 
V disciplíně 200m motýlek zaplavala 
Kateřina Praskačová výkon 2:29,08 a 
do odpoledního finále postupuje jako 
čtvrtá. Michaela Petrželová si na trati 
100m volný způsob vyplavala finále 
sedmým časem 1:02,57. Jako posled-
ní se představil v  disciplíně 200m 
polohový závod Jakub Cibulka, který 
časem 2:15,30 postoupil do svého 
druhého dnešního finále jako druhý.

Odpolední finále přineslo pros-
tějovským plavcům další medailová 

finále. Jakub Cibulka obsadil ve finá-
le na 100m znak bronzovou příčku 
výkonem 1:01,68. Ve finále na 200m 
polohový závod předvedl fantastický 
výkon a časem 2:11,99 obsadil dru-
hé místo. Také Kateřina Praskačová 
podala vynikající výkon ve finále na 
200m motýlek a po nádherném fini-
ši získala výkonem 2:25,59 stříbrnou 
medaili. Michaela Petrželová ve finále 
na 100m volný způsob obsadila 7. 
místo časem 1:02,27.

Celkově se letní dorostenecký 
šampionát velmi vydařil. Celkem 11 
finálových účastí, zisk šesti medailí a 
velmi kvalitní výkony našich plavců 
nás všechny potěšily. Za tři týdny nás 
čeká seniorský šampionát v Praze a 
doufáme, že se nám bude dařit stejně 
dobře jako v Ústí nad Labem.

Plavecký oddíl TJ Prostějov 
podpořilo město Prostějov.

Prostìjovští plavci vylovili na Letním mistrovství dorostu šest medailí

Bìžecké odpoledne v Prostìjovì
První nedělní odpoledne 

v září, 7. 9. 2014, bude nám. T. G.. 
Masaryka místem setkání běžců 
všech věkových kategorií. Krát-
ce po poledni začne prezence 
účastníků 2. ročníku „Aktovko-
vého štafetového běhu“, kterého 
se mohou zúčastnit děti školou 
povinné společně s rodiči. Místo 
štafetového kolíku použijí prázd-
nou školní aktovku. Jeden okruh 
kolem náměstí poběží děti, rodi-
če absolvují tuto trasu dvakrát. 

Děti se mohou těšit na sladkou 
odměnu.

Hlavní 10-ti kilometrový závod 
odstartuje v 14:30 hodin. Start a cíl 
bude na nám. T. G.. Masaryka 
v prostoru před radnicí. Závodníci 
prostorem startu a cíle proběhnou 
celkem 4x, při každém průběhu 
do dalšího, dvou a půl kilometro-
vého okruhu budou mít možnost 
občerstvení, stejně tak jako při do-
běhnutí do cíle. Uvítáme všechny, 
kteří rádi běhají, mají radost z po-

hybu, no a pro ty, kteří chtějí oprav-
dový závod, poměřit své síly nejen 
se sebou samým, ale i s ostatními, 
máme připravené pěkné ceny. Mě-
ření časů bude zajištěno čipovou 
časomírou. Závodníky přihlášené 
prostřednictvím on-line formu-
láře na www.bezeckezavody.cz 
automaticky zařadíme do losování 
o poukaz na nákup běžecké obuvi 
nebo sportovního oblečení. Záštitu 
nad hlavním závodem převzal pri-
mátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Hudební doprovod bude v  re-
žii skupiny „Dojem“. Současně 
s  běhy proběhne „Sčítání kočár-
ků“. Každý, kdo odhadne počet 
přítomných kočárků, zašle svůj tip 
na info@bezeckezavody.cz i s uve-
dením tel. č. Pokud se ukáže jeho 
tip jako nejpřesnější, obdrží mo-
bilní telefon ihned po závěrečném 
verdiktu rozhodčích. Podmínkou 
předání je přítomnost na běžec-
kém odpoledni. Zároveň budou 
mít rodiče možnost vyzkoušet cvi-

čení „FIT MAMI“ pod vedením 
zkušené cvičitelky.  

On-line přihláška (doporučuje-
me) na „Aktovkový štafetový běh“ 
je k  dispozici na  www.mkpros-
tejov.cz  a přihláška k účasti v hlav-
ním, 10-ti km závodě je  na www.
bezeckezavody.cz. Přihláška na 
místě je také možná.

Na příjemně strávené nedělní 
odpoledne s Vámi se těší jménem 
pořadatelů Luděk Coufal a Martin 
Plachý.
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Mladí nohejbalisté vicemistry ÈR dorostu ve dvojicích 
Ve dnech 5. a  6. července 

pořádal nohejbalový oddíl 
Českého Brodu Mistrovství 
ČR dorostu ve dvojicích a troji-
cích. Na tomto mládežnickém 
šampionátu startovala rovněž 
jedna dvojice a  jedna trojice 
Sokola I Prostějov a dle výsled-
ků nepatřila rozhodně mezi 
největší aspiranty na medailové 
pozice. Přesto  byli nominová-
ni nejlepší dorostenci Sokola 
I  Prostějov, které měl trenér 
k dispozici a bylo otázkou, zda 
byla jejich forma načasována 
na tento šampionát co nejlépe.

V sobotu 5. července bylo pre-
zentováno 20 nejlepších českých 
dorosteneckých dvojic, které 
STK rozdělila do 4 základních 
skupin, kde se hrálo systémem 
každý s každým a do čtvrtfi nále 
postupovali z každé skupiny nej-
lepší 2 celky. Sokol I Prostějov ve 
složení Tomáš Roba, Jakub Ftač-
ník a Jan Matkulčík si vedl skvěle 
a  bez ztráty utkání i  setu jasně 
postoupil mezi nejlepších 8 cel-
ků šampionátu, když postupně 
porazil domácí Český Brod, Kar-
lovy Vary B, Kotlářku B a Sokol 
Semily B všechny shodně 2:0. 

Ve čtvrtfi nále měl velmi 
těžkého soupeře v  podobě 
nasazeného týmu Stratova B. 
Prostějovští hráči se ovšem vy-
pjali k  vynikajícímu výkonu 
a po vyrovnaném boji nakonec 
postoupili mezi nejlepší 4 týmu 
soutěže. Ani zde však jejich 
cesta neskončila a  to přesto, že 
v cestě do fi nále mistrovství stál 
letos druhý nejlepší celek do-
rostenecké extraligy Sokol Sds 
Exmost Modřice se slovenským 
juniorským reprezentantem 
Bertkem a velkým favoritem na 

fi nále šampionátu. Mladí pro-
stějovští hráči se ovšem vypjali 
ke svému letošnímu nejlepšímu 
výkonu a ve dvou setech poslali 
nakonec horkého favorita pou-
ze k  boji o  bronzové medaile. 
Finále se Sokolem Semily - ob-
hájcem loňského prvenství bylo 
velkým bojem a  diváci viděli 
skutečně vynikající nohejbal 
mužské ligové úrovně. Po vy-
hraném prvním setu Sokola 
I Prostějov ovšem soupeř zlep-
ši útok i obranu a těsně vyhrál 
druhý set, čímž srovnal zápas na 
1:1. V rozhodujícím setu přišly 
ovšem dvě menší chyby Prostě-
jovanů na útoku a bylo rozhod-
nuto. Mistrem ČR se stala dvoji-
ce Sokola Semily, celek Sokola 
I Prostějov se stal vicemistrem 
ČR a po právu odešel ze sou-
boje se stříbrnými medailemi.

Nedělní program měl na 
pořadu Mistrovství ČR do-
rostu ve trojicích. Naše sestava 
Marián Příhoda, Tomáš Roba 
a Jakub Ftačník byla nasazena 
do jedné čtyřčlenné skupiny 
společně s trojicemi Horažďo-
vic, Startu Praha a  Karlových 
Varů A. Do osmifi nálových 
bojů play-off  postupovaly 
všechny týmy v nasazení, jaké 
si vybojují v základních skupi-
nách. Celek Prostějova si i  ve 
trojicích vedl dobře, když jej 
porazila pouze trojice Horaž-
ďovic o jediný míč v rozhodu-
jícím setu, čímž se kvalifi koval 
do vyřazovacích bojů play-off  
z druhého místa.

V  osmifi nále vyhrál Sokol 
I  Prostějov nad velmi nebez-
pečným týmem Stratova B až 
v  rozhodujícím třetím setu 
a postoupil do čtvrtfi nále šam-

pionátu. Zde jej čekal ještě těžší 
soupeř v  podobě SK Kotlářky 
Praha A. Mladí prostějovští 
nohejbalisté ovšem neztratili 
sobotní formu a  rovněž třetí 
rozhodující set rozhodli na-
konec pro sebe i  v neděli. Tak 
postoupili mezi nejlepší 4 cel-
ky mistrovství. V boji o postup 
do fi nále prohráli po velmi 
vyrovnaném boji až ve třech 
setech s mistrem ČR ve dvoji-
cích Sokolem Semily, ale i nyní 
předvedli výborný nohejbal. 
V  zápase o  bronzové medaile 
narazili opět na svého přemoži-
tele ze základní skupiny Hapon 
Horažďovice. Ve výborném 
a  naprosto vyrovnaném zápa-

se nakonec odešli poraženi až 
v rozhodujícím třetím setu 10:9 
a  jediný míč je dělil od zisku 
dalších medailí.

Pokud chci hodnotit svůj ce-
lek, musím smeknout a vyslovit 
pouze velká slova chvály. Kluci 
se nezalekli velkých soupeřů, 
příkladně a obětavě bojovali od 
prvního do posledního míče 
a plným právem se nakonec sta-
li třetím nejúspěšnějším celkem 
celého Mistrovství ČR dvojic 
a  trojic. Nebudu hodnotit jed-
notlivé hráče, neboť jsme před-
vedli skvělý týmový výkon a po 
dvou letech jsme se opět vrátili 
na výsluní českého nohejbalu 
i v kategorii dorostenců.

Pořadí na prvních 
4 místech Mistrovství ČR

 dorostu ve dvojicích:

1. Sokol Semily
2. TJ Sokol I Prostějov
3. Sokol Stratov
4. Sokol SDS Exmost 

Modřice 

Pořadí na prvních 4 
místech Mistrovství ČR
 dorostu ve trojicích:

1. Sokol Semily
2. Sokol Stratov
3. Hapon Horažďovice
4. TJ Sokol I Prostějov 

Kaleidoskop
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2. DÍL 
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TROJZP V
ROZM RY     
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DIVADELNÍ
ÚTVAR SMRKAVÉ       
ÁŽIO 

    

TAMARA 
(DOM.) 

ROYAL
CAN . ACAD.CITOSLOVCE   

ARTISTA 
    

JEŠT  
(SLOV.) 

   

OKRASNÁ
KV TINA 

KREVNÍ 
OBRAZ RIBONUCL . 

ACID    
VYROBENÉ
V  YORKU 

    
ŠT KAVÁ 

  

K   VIŠ  .
BARVY LUNY 

NA  RÝN      
DETEKTOR

(ZKR.) 

      

VZNIK OTÍK POM CKA: 
UŠA KARETNÍ 

VÝRAZ 

    
KVÍLENÍ 

   SLOJ AIR. ASSOC. 
COUNC. INT. 

ESKÝ 
HEREC TVOR 

(ZDROB.)       
SMY KY 

    

AL A 
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ADOPTIVNÍ
PÉ E 

   

JINAK     JÍKAVEC 
(NÁ .)       

ADOVÁ 
ÍSLOVKA     LAPAJÍCÍ 

OSOBY       

Toto opevnění bylo poničeno husitským vojskem. V  letech 1438-39 byly obnoveny původní brány a při-
stavěna nová, zvaná Plumlovská. Za ní vznikalo Nové město. Kolem poloviny 15. století přibyla (viz tajenku).

Tajenka z minulého čísla: UZAVŘENO DŘEVĚNÝMI HRADBAMI

Mìsto Prostìjov v køížovkách

Ilustraèní foto „Nohejbal“.  Zdroj: Misak113, wikipedia, CC
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GP Prostìjov – Memoriál Otmara Maleèka letos ve dvou dnech!
Grand Prix Prostìjov – Memoriál Otmara Maleèka 2014, Velodrom Prostìjov, 28. - 29. srpen 2014

Událost sezóny české drá-
hové cyklistiky je tady, Grand 
Prix Prostějov-Memoriál 
Otmara Malečka 2014 odstar-
tuje již za měsíc. 

V  letošním roce bude tra-
diční dráhový mítink v novém 
kabátu, fanoušci cyklistiky totiž 
dostanou naservírovánu hned 
dvojitou dávku prvotřídní cyk-
listiky. Grand Prix odstartuje už 
ve čtvrtek 28. srpna a vyvrcho-
lí v  tradičním čase v  pátek 29. 

srpna. Závody jsou již třetím 
rokem zařazeny do kategorie 
UCI Class I., pořadatelům se 
tedy podařilo udržet světovou 
úroveň podniku. Bodový příděl, 
zaručený právě první kategorií 
závodů, ale také rozšíření závo-
dů na dva závodní dny zvyšují 
atraktivnost závodů, a i proto 
se nám opět daří přilákat ty nej-
lepší závodníky z celé Evropy. I 
letos se můžeme těšit na silnou 
ekipu Italů, kteří určitě přijedou 

bojovat o přední pozice. Samo-
zřejmě dorazí silný reprezen-
tační výběr z Polska, především 
ženská část polské reprezentace 
bude jistě chtít zopakovat do-
minanci z  posledního ročníku. 
Určitě přijedou také Slováci, 
Rakušané a Maďaři, potvrzuje 
ředitel závodů Michal Mráček. 
Fanoušek prostějovské cyklisti-
ky nebude ochuzen ani o start 
domácích závodníků, kteří ne-
budou chtít zůstat stranou boje 

o přední pozice. Wojciech Psz-
czolarski, Jakub Filip a Viktor 
Vrážel budou jistě patřit k nej-
aktivnějším. 

„Od loňského ročníku jsou 
prostějovské závody pořádá-
ny pouze kluby Ricardo racing 
team a SKC TUFO Prostějov. 
Spolupráce s  Duklou Praha 
byla sice přínosná, ale myslím, 
že jsme to zvládli, a i to je dů-
vod, proč jsme se letos odhod-
lali k rozšíření celého mítinku“, 

dodává ředitel Mráček. Závody 
jsou již tradičně pořádány za 
významné podpory Českého 
svazu cyklistiky, Olomouckého 
kraje a také Statutárního města 
Prostějova. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného a tomboly bude 
tradičně věnován onkologic-
kému oddělení FN Olomouc, 
záštitu nad závody převzal 
1. náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje PhDr. Alois 
Mačák, MBA. 

INZERCE

Léto je teprve v  polovině, 
a  pokud se naplňují dlou-
hodobé předpovědi (tuto 
pozvánku píšu 2. července), 
počasí spíš než ke koupání 
vybízí k  jiným pohybovým 
aktivitám. Tou nejjednoduš-
ší a přitom nejefektivnější je 
obyčejná chůze.  Pokud k ní 
přidáte nordic walkingové 
hole, zapojíte doslova celé 
tělo a  naprosto přirozeně, 
bez přehnané námahy, zvy-

šujete svou kondici, hubne-
te a  především zmírňujete 
řadu zdravotních potíží. 
(Mimochodem, slyšeli jste 
už o  výsledcích   výzkumu 
vědců z  americké Dukeovy 
univerzity? “Vzorek” 171 
mužů a žen s nadváhou pro-
vozoval určitou dobu chůzi 
nebo běh   s  “překvapivým” 
výsledkem. Lidé, kteří chodi-
li každý den třicet minut a za 
týden ušli zhruba 18 kilome-

trů, si zlepšili zdravotní stav 
a  snížili hmotnost mnohem 
výrazněji, než účastníci, kteří 
za týden intenzivně běhali 27 
kilometrů.)

Díky projektu Zdravé-
ho města Prostějov můžete 
i  v  srpnu absolvovat lekce, na 
kterých se naučíte techniku 
nordic walkingu a  dozvíte se 
i  řadu užitečných informa-
cí o  tom, jak si vytvářet nové 
návyky, správně dýchat nebo 

zvládat stres. V  Kolářových 
sadech u  hvězdárny se lekce 
koná ve čtvrtek  14. srpna v 17 
hodin. “Výšlap” po polních 
a lesních cestách  v okolí Plum-
lova  proběhne o týden později, 
ve čtvrtek 21. srpna. Sraz je  na 
náměstí v Plumlově ve 14 ho-
din, bus z  prostějovského ná-
draží jede ve 13.30 a  ve 13.45 
hodin.   Pokud nemáte vlastní 
hole nebo používáte trekové 
hole a chcete si vyzkoušet nor-

dicové, přihlaste se předem 
telefonicky nebo SMS na čísle 
732 635 360, případně mailem 
na adrese Sehnalovalenka@se-
znam.cz. Nezapomeňte uvést 
svou výšku. 

V  srpnu se také koná další 
lekce NW v  lázních Skalka, 
které organizuje zdejší Obecní 
úřad. Tentokrát je naplánová-
na na  pátek 8. srpna, sraz je 
v 17 hodin před budovou lázní. 
 -red-

Nordic walking v srpnu

Platí do 31.8.2014, více na www.pramos.cz okna-dveře-vrata

Při rozhodnutí do 7 dnů
další SKONTOBONUS + 7%

SLEVOMÁNIE až 50%

OKNA-DVEŘE-VRATA

na OKNA navíc SÍTĚ ZDARMA

 800 100 111

PRAMOS, pobočka Prostějov:
Palackého 33,  796 01 Prostějov

telefon: 582 333 466

e-mail: prostejov@pramos.cz

Pl í d 31 8 2014
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Prostìjovem prosvištìl Mírový bìh Prostìjovem prosvištìl Mírový bìh 
Ve čtvrtek 26. června 2014 odstartovala 

z Prostějova jedna z etap Mírového běhu. Po 
slavnostním přijetí účastníků na radnici vy-
vedli 1. náměstek Jiří Pospíšil a náměstkyně 
Ivana Hemerková závodníky na další pláno-
vaný úsek. Čas před prostějovskou radnicí 
byl zpestřen soutěžemi pro veřejnost.

Mírový běh je neobyčejný běh s  hořící 
pochodní, kterou nesou statisíce dobrovol-
ných běžců přes více než 140 zemí světa. 
Pochodeň symbolizuje vše, co lidi spojuje 
bez ohledu na národnost, kulturu a víru – 
symbolizuje přátelství, porozumění, mír 
a harmonii. Každý se může ke štafetě při-
pojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli 
a poslat ji dál do celého světa.

Sport

INZERCE

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  
• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz
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www.zdravotniobuv.cz

 

Žižkovo nám. 7

Likvidace prodejny a zásob.
Široká nabídka značkové obuvi!

Fantastické ceny již od

149,-  199,-  249,-  299,-  A DALŠÍ

RENO OBUV V PROSTĚJOVĚ!
PRÁVĚ NYNÍ!



Chcete pomoci od dluhů?Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,Jsem člověk pomáhající lidem,

kteří chtějí žít bez dluhůkteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmí-

nek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspo-

kojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na Vás 

vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.

• Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou fi nanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.

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

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

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

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?

Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete 
splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd. 
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

www.osobni-oddluzeni.eu

Senior English ClubSenior English Club
vvýuka angličtiny pro starší studentyýuka angličtiny pro starší studenty
• Nevyhovuje vám tempo výuky v běžných kurzech?
• Potřebujete oživit angličtinu před cestou do zahraničí?
• Chcete si udržet mozkové buňky v dobré kondici?

• • pravidelnou výuku u klientů nebo v klubovně
 1 - 4 studenti ve skupině, cena od 55 Kč/45 min.
 platba pouze měsíc předem
  výuka dopoledne, individuální přístup
• č• čaje o pátéaje o páté – neformální setkávání s tematickým povídáním

mobil: 728 078 441728 078 441 nebo e-mail: seniorenglishclub@seznam.cz
www.seniorenglishclub.czwww.seniorenglishclub.cz

ch?

Staňte se členem našeho klubu, který nabízí:kkll b , ýStaňte se členem našeho klubu, který nabízí:

www.lazneslatinice.cz www.penzion-majorka.cz

Historie Lázní Slatinice sahá až do 16.
století. Slatinický přírodní léčivý zdroj
s obsahem sirovodíku blahodárně působí
při bolestech zad, páteře a kloubů, při os-
teoporóze, artróze, po poúrazových či po-
operačních stavech, při léčbě kožních
onemocnění včetně atopického ekzému
a lupénky.

Nabídka léčebných lázeňských služeb 

V současné době poskytují Lázně Slatinice plně hrazenou
komplexní lázeňskou péči, příspěvkovou lázeňskou péči se
zvýhodněnou cenou za ubytování a samopláteckou pre-
ventivně relaxační péči v lázeňských domech Mánes, Hanačka,
Balnea a Penzionu Majorka. Péče v Lázních Slatinice
zahrnuje široké spektrum procedur s garancí využití léčebných
pramenů, od minerálních a perličkových koupelí, rehabili-
tačního cvičení, masáží, zábalů, přes plavání, až po zdravotnické
úkony, léčebné procedury a fyzikální terapie s kvalitní elek-
troléčbou, magnetoterapií a světloléčbou.

Platné léčebné indikace v Lázních Slatinice hrazené
pojišťovnami

I. Nemoci onkologické, VI. Nemoci nervové, VII. Nemoci
pohybového ústrojí, X. Nemoci kožní. 

Léčba po operaci prostaty

V rámci komplexní lázeňské péče na indikační skupinu I nebo
samopláteckým speciálním léčebným pobytem poskytujeme
léčebný pobyt osobám po operaci prostaty.

Léčba lupénky a jiných kožních onemocnění

Pobytový balíček pro léčbu kožních onemocnění obsahuje
vhodně vybrané léčebné procedury jako je ozařování UVB lam-
pou, koupele v sirné vodě a různé zábaly. 

LÁZNĚ SLATINICE 
U OLOMOUCE


