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ZLATNICTVí KALáBOVá + K 
V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU 

ANI OBCHODNíM PARTNEREM

Jaro se blíží, od měsíce března 
otevíráme zahradnictví v Brněnské ulici

V nabídce najdete ovocné a okrasné stromy a keře.
Pro přesazování rostlin velký výběr zemin. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Otevřeno: PO- PÁ od 8 hod do 16 hod.     Telefon:  777 727 680
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Prostějovské radniční listy
Bøezen 

- mìsíc ètenáøù 
Svaz knihovníků a informačních pracovní-

ků vyhlásil březen měsícem čtenářů. Letos je 
již jeho 5. ročník. V centru pozornosti je tedy 
každý čtenář a  čtení. Tato celostátní akce je 
zaměřená na čtenáře knih, časopisů a elektro-
nických zdrojů.

Také tato akce prošla proměnami v čase. Po 
řadu let jsme zde měli měsíc knihy, v  dalším 
období měsíc internetu. Vzpomínám si na esej 
Umberta Eca Chvála papírové knihy. Byl na-
psán již před řadou let. Jaká je dnešní realita? 
Obklopuje nás svět internetu a tabletů, noviny 
i časopisy si můžeme přečíst v internetové ver-
zi, speciální databáze nám umožňují vyhledat 
zákony, knihy z historických fondů knihoven, 
staré tisky a články můžeme najít v digitalizo-
vané podobě. Vedle tištěných knih jsou i knihy 
elektronické – e-booky. Mnohé knihovny nabí-
zejí k zapůjčení i čtečky knih. 

Střetnutí mezi knihami tištěnými a digitál-
ními považují odborníci za nesmyslné. Kaž-
dá oblast má své výhody i  nevýhody. Kniha 
v jakékoliv formě (tištěné i elektronické) však 
bude nadále jedním z  důležitých informač-
ních zdrojů a rozhodně nevymizí. Mnozí z nás 
budou stále dávat přednost tištěné knize. Má 
svůj půvab i příběh. A lidé budou dále fascino-
váni světem krásné literatury a kultury, stejně 
jako byli v  minulosti fascinováni literárními 
salóny či kavárnami.

Jsou knihy, které nás oslovují a  k  nimž se 
vracíme. Takovými knihami jsou bezpochyby 
knihy Bohumila Hrabala, od jehož narození 
uplyne 28. března sto let. Vzpomeňme napří-
klad Perličku na dně, Pábitele, Ostře sledované 
vlaky, Taneční hodiny pro starší a  pokročilé, 
Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglic-
kého krále a  Postřižiny. Vynikající vyprávěč, 
žák a odchovanec Rabelaise a Kanta, milovník 
� lozo� e Lao-c‘, Mikuláše Kusánského a Scho-
penhauera, obdivovatel děl Jaroslava Haška, 
Franze Ka� y, Ladislava Klímy a Jakuba Demla. 
Spisovatel, jehož literárními vzory byli Dosto-
jevskij, Čechov, Eliot, Joyce a Faulkner. K tomu 
můžeme samozřejmě přidat ještě rozhled po 
výtvarném umění a hudbě. Toto vše se odráží 
také v jeho díle. Najdeme v něm svéráznou po-
etiku, kontrasty, groteskno, hovorový až drsný 
jazyk, černý humor a zájem o člověka na okraji 
společnosti. A  tak můžeme prožívat příběhy 
fanfaróna, ševce z  Hané a  bývalého vojáka 
strýce Pepina, pikolíka, hoteliéra a cestáře Jana 
Dítěte, baliče starého papíru Haňti, výtvarníka 
Vladimíra Boudníka, básníka a � lozofa Egona 
Bondyho i postaviček z lesní osady Kersko.

Knihy Bohumila Hrabala zkrátka patří 
k těm, které nás oslovují svým upřímným lid-
stvím. Bohumil Hrabal byl také poučeným 
a  vzdělaným čtenářem, pro něhož bylo čtení 
součástí vytváření osobnosti a proces poznává-
ní světa kolem nás.  Hana Bartková 
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Distribuci Radničních listů zajišťuje 
Česká pošta, a.s. 

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

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.

Ministerstvo vnitra udìlilo Cenu za kvalitu ve veøejné správì za rok 2013 Statutárnímu mìstu Prostìjov za apli-
kaci metody místní Agendy 21Organizace zvyšující kvalitu veøejné služby (tzv. bronzový stupeò). Slavnostního pøe-
dávání ocenìní v  Hradci Králové dne 18. 2. 2014 se zúèastnili zástupci Magistrátu mìsta Prostìjova (zleva Ing. 
Miloš Kotulek, interní auditor, Ing. Bc. Antonie Orálková, vedoucí Odboru obecní živnostenský úøad, PaedDr. Alena 
Dvoøáková, koordinátorka projektu Zdravé mìsto a Ing. Lubomír Baláš, tajemník Magistrátu mìsta Prostìjova).
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Informace

Podle Obecně závazné vy-
hlášky statutárního města 
Prostějova č. 8/2013 o  míst-
ním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „místní po-
platek za odpady“) je poplat-
níkem tohoto poplatku:

Fyzická osoba, která má ve 
městě Prostějově trvalý pobyt.

Poplatníkem jsou i  osoby, 
které mají trvalý pobyt na 
adrese ohlašovny, tj. nám. T. 
G. Masaryka 130/14, 79601 
Prostějov. Tyto osoby nejsou 
osvobozeny od placení po-
platku.

Fyzická osoba, které byl 
podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý po-
byt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů.

Fyzická osoba, která podle 
zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České repub-
liky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců.

Fyzická osoba, které byla 
udělena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců.

Fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou 
k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k  pobytu žádná 

fyzická osoba.
Poplatník je povinen 

ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové po-
vinnosti nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy mu po-
vinnost platit tento popla-
tek vznikla. 

Dojde-li ke změně údajů 
uvedených v ohlášení, je po-
platník nebo plátce povinen 
tuto změnu oznámit správci 
poplatku do 15 dnů ode dne, 
kdy změna nastala.

Stejným způsobem 
a  ve stejné lhůtě jsou 
poplatníci povinni 
ohlásit správci poplat-
ku zánik své poplatko-
vé povinnosti v důsledku 
změny pobytu nebo v  dů-

sledku změny vlastnictví ke 
stavbě určené k  individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinné-
mu domu.

Sazba poplatku na rok 2014 
činí 600,- Kč. 

Splatnost poplatku je do 
30. 6. 2014. Vznikne-li po-

platková povinnost po 
datu splatnosti, je tento 
poplatek splatný do 31. 
12. 2014.

V  dalším vydání 
Radničních listů bude-
me informovat o osvo-
bození a  úlevách od 
místního poplatku za 
odpady.

Finanční odbor 
Magistrátu města 

Prostějova

Efektivní hospodaøení Rady 
mìsta Prostìjova v oblasti 

rozpoètových opatøení
Rada města vzala na vědo-

mí materiál o hospodaření 
v oblasti rozpočtových opatře-

ní, jež má ve své kompetenci.
V souladu se schváleným 

usnesením Zastupitelstva měs-
ta Prostějova z 16. září 2008 
má Rada města oprávnění 
provádět rozpočtová opatření 
v případě použití nepředvída-
telných příjmů k úhradě roz-
počtem nezajištěných výdajů 
do výše dvou milionů korun s 
výjimkou nabytí nemovitých 
věcí, akcií a majetkových po-
dílů. 

„Celkem bylo radou měs-
ta v roce 2013 schváleno 26 
usnesení s rozpočtovými opat-
řeními s výsledným kladným 
saldem pro rozpočet města. Na 

příjmové stránce šlo o částku 
4,08 mil. Kč, na výdajové o 2,48 
mil. Kč. Trvalé peněžní fondy 
města Prostějova - Fond rezerv 
a rozvoje, Fond reinvestic ná-
jemného a Sociální fond - tak 
byly zvýšeny o celkem 1,6 mili-
onu korun. Příznivý výsledek je 
dán zejména optimalizací roz-
počtových kapitol na výdajové 
stránce. Informace o provede-
ných rozpočtových opatřeních 
schválených radou města v roce 
2013 bude předložena zastupi-
telstvu,“ uvedl prostějovský pri-
mátor Miroslav Pišťák.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Støednìdobý plán rozvoje 
sociálních služeb

Rada města na schůzi ko-
nané 4. února 2013 schválila 
Střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb ve městě Pro-
stějově pro období let 2014 
- 2016.

Materiál se podrobně zabý-
vá rozsahem sociálních služeb, 
jejich nabídkami a  aktuálními 
požadavky ve spolupráci posky-
tovatelů, uživatelů a vedení měs-
ta. Zpracovává se aktuálně kaž-
dé dva roky. „Potřebné sociální 
služby ve městě máme, jejich síť 
je dostatečná, takže základním 
úkolem je udržet rozsah kom-
plexní nabídky,“ řekla Alena 
Rašková, náměstkyně primáto-
ra. Potřeby, jež vyplynuly v mi-

nulém období, jsou splněny. 
„Jednalo se o  zajištění chráně-
ného bydlení pro handicapova-
né osoby, jejichž rodiče jsou už 

v  důchodovém věku a  nemají 
sílu se o ně starat,“ vysvětlila ná-
městkyně Rašková. Zařízení pro 
osoby mentálně postižené vzni-
ká ve Vrahovicích, město se po-
staralo o přístřeší pro osamělého 
rodiče s dětmi, ve městě existuje 
odlehčovací služba. Plán rozvoje 
sociálních služeb město zpraco-
vává pro město Prostějov. „Ve 
výhledu vidím příležitost v  za-
jištění zařízení pro dospělé oso-
by mentálně postižené, jakým je 
Ústav sociálně péče v Nezamys-
licích pro muže. Pro ženy takové 
zařízení v regionu není,“ dodala 
Alena Rašková.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Cena veøejnosti za výjimeèný 
kulturní poèin

Olomoucký kraj dnes spustil anketu pro občany, ve které mohou 
zájemci hlasovat o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výji-
mečný počin v oblasti kultury za rok 2013.

Anketa probíhá na webových stránkách Olomoucké-
ho kraje do 31. března. Občané mohou hlasovat na adrese 
http://www.kr-olomoucky.cz/anketa-ceny-kultury-2013, kde na-
jdou také více informací o anketě samotné. -red-

Mìsto poskytne peníze 
Povodí Moravy

Rada města Prostějova 
schválila poskytnutí veřejné 
� nanční podpory z  rozpočtu 
města Prostějova ve výši 
50 000 Kč Povodí Moravy na 
realizaci opatření pro zlepše-
ní jakosti vod vodního díla 
Plumlov pro rok 2014. Kon-
krétně půjde o částku, která 
zajistí provoz srážecích stanic 
umístěných na přítocích do 
přehrady. Zařízení dávkují 
do vody síran železitý, kte-
rým dojde k vysrážení fosforu 
a tím k eliminaci přísunu živin 
způsobujících nárůst sinic.

„Dokončením revitalizace 
přehrady a napuštěním čisté 
vody do nádrže dojde k  zefek-
tivnění okolí přehrady a oživení 
turistického ruchu, který bude 

mít vliv i na návštěvnost města 
Prostějova. Neméně důležitý je 
aspekt životního prostředí. Srá-
žecí stanice přispějí k  udržení 
čisté vody v  přehradě a zlepší 
kvalitu vody nejen na přítocích, 
ale i v  tocích pod přehradou, 
které protékají Prostějovem 
jako jsou Hloučela, Valová nebo 
Mlýnský náhon. Dojde jedno-
značně ke zlepšení životního 
prostředí toků, které druhotně 
ovlivní další složky životního 
prostředí, jako jsou břehové 
porosty a biodiverzita druhů 
napojených na vodní plochy, 
což je velmi pozitivní i pro oby-
vatele města Prostějova,“ vy-
světlil smysl poskytnuté veřejné 
� nanční podpory první náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil. -jg-

Setkání s obèany mìsta 
Prostìjova probìhne v následujících 

termínech a místech:
Sídl. E. Beneše    6. 3. 2014 

ZŠ E. Valenty od 18:15 – vzhledem k plánované návštěvě města 
Prostějova prezidentem Milošem Zemanem

Sídliště Svobody    13. 3. 2014 
Restaurace Haná od 17:00

lokalita Tylova    20. 3. 2014 
RG a ZŠ Prostějov od 17:00

Sídl. Hloučela    27. 3. 2014 
ZŠ Melantrichova od 17:00

Informace k místnímu poplatku za odpady
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Nájemné se ani letos o inflaci zvyšovat nebude Probìhly 
zápisy do 

prvních tøíd

Pátek 24. ledna byl pro více 
než šest stovek předškoláků 
významným dnem – spolu se 
svými rodiči dorazili k  zápi-
sům do prvních tříd. „Celkem 
přišlo k  zápisům 677 dětí, 
přičemž 25 jich bylo zapsáno 
na více školách. Část z nich 
dostane odklad, předběžně 
počítáme s  tím, že přijato 
bude přibližně 530 žáků. Přes-
né číslo však budeme znát až 
v září. Kapacitně to naše školy 
zvládnou, budeme otevírat 
20 prvních tříd a 1 speciál-
ní na ZŠ Kollárova,“ uvedla 
náměstkyně primátora Ivana 
Hemerková.

A jaké bude rozvrstvení 
prvních tříd na prostějov-
ských základních školách?

ZŠ Melantrichova  2 
ZŠ J.Železného  3
ZŠ Palackého  2
ZŠ Palackého – Čechovice  1
ZŠ E. Valenty  3
ZŠ dr. Horáka.  4
ZŠ Kollárova  1 + 1 speciální
RG a ZŠ města Prostějova  2
ZŠ Majakovského  2

Stejně jako v uplynulých 
čtyřech letech se ani letos nebude 
zvyšovat nájemné o míru in� a-
ce za uplynulý kalendářní rok u 
všech smluv na pronájem ma-
jetku ve vlastnictví Statutárního 
města Prostějova.

Rozhodli o tom radní na své 
schůzi na návrh Odboru správy a 
údržby majetku města, který me-
todicky řídí první náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil. „Jednáme tak 
v souladu s Programovým pro-
hlášením Rady města Prostějova 

2010-2014, v němž je mimo jiné 
uvedeno, že v oblasti hospodaření 
města nebude při pronájmu měst-
ských nebytových prostor uplat-
ňováno navyšování nájmů o míru 
in� ace. Činíme tak přesto, že u vět-
šiny uzavřených nájemních smluv 
je smluvně sjednána možnost 
každoročního navyšování o míru 
in� ace,“ zdůraznil Jiří Pospíšil.

Podle o� ciálních údajů České-
ho statistického úřadu činila míra 
in� ace (index spotřebitelských 
cen) za rok 2013 1,4 %. Za uply-

nulé roky (2010-2013), kdy neby-
la in� ační doložka uplatňována, 
dosáhla in� ace v celkovém součtu 
již 9,1%. „Z důvodu zachování 
rovného přístupu ke všem nájem-
níkům se neuplatnění navýšení o 
míru in� ace bude stejně jako v mi-
nulých letech vztahovat nejen na 
nebytové prostory, ale na všechny 
nájemce veškerého majetku ve 
vlastnictví Statutárního města 
Prostějova,“ dodal Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Pøíprava nového Územního plánu 
Prostìjova vstupuje do závìreèné etapy

Do poslední fáze vstupuje ně-
kolikaletý proces přípravy nového 
Územního plánu města Prostějova. 
Návrh územního plánu vypracova-
la architektonická kancelář Knesl + 
Kynčl Architekti, Brno. Po vytvo-
ření zadání, jeho schválení v  roce 
2010, byl pořizovatelem dokument 
dvakrát projednán s dotčenými or-
gány, krajským úřadem a soused-
ními obcemi. „Veřejné projednání 
prvního návrhu proběhlo v  roce 
2011; opakovaného projednávání 
upraveného návrhu se mohla ve-
řejnost účastnit pak na konci roku 
2013. Vlastnící pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, zástup-
ci veřejnosti a nově také oprávnění 
investoři mohli podávat námitky 
proti návrhu; připomínky mohl 
podat každý. Celkem je evidováno 

více než 250 podání. S vypořádá-
ním všech připomínek a s roz-
hodnutím o námitkách, které byly 
podány v roce 2011 a i těch z roku 
2013, se budou moci všichni sezná-
mit po vydání územního plánu 
v  jeho odůvodnění - vzhledem 
k  náročnosti procesu a způsobu 
zapojení veřejnosti zákon nepřed-
pokládá doručování vyhodnocení 
jednotlivých podání písemnou 
formou,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Zdeněk Fišer.  Podrobnější 
informace k obsahu projednávané-
ho dokumentu naleznete na webo-
vých stránkách města nebo na vaše 
dotazy rádi odpovědí pracovníci 
v kanceláři oddělení územního plá-
nování Stavebního úřadu  MMPV, 
ve 3. patře budovy B radnice.

„V současné době připravujeme 
ve spolupráci s  určeným zastupi-
telem s ohledem na veřejné zájmy 
konečnou verzi vyhodnocení 
výsledku projednání, která bude 
v  souladu se zákonnými postupy 
doručena dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízené-
mu orgánu k uplatnění stanovisek. 
Teprve následně po doplnění odů-
vodnění bude Zastupitelstvu měs-
ta Prostějova předložen návrh na 
jeho vydání,“ dodal Fišer.

Harmonogram důležitých kroků:
17. 2. 2009  usnesení zastupitelstva města o pořízení nového ÚP
21. 9. 2010 schválení zadání ÚP v zastupitelstvu města
12/2010 předání návrhu ÚP k připomínkování konzultační skupině
17. 1. 2011 seminář pro zastupitele města
18. 2. 2011 odevzdání návrhu ÚP
03/2011 projednávání návrhu s dotčenými orgány
19. 8. 2011 oznámení řízení o územním plánu 
4. 10. 2011  1. veřejné projednání návrhu ÚP v Národním domě (veřejná 

vyhláška)
31. 10. 2011   pracovní jednání nad návrhem vypořádání za účasti pověřené-

ho zastupitele, zpracovatele a pořizovatele
01/2012  jednání o dalším postupu se zpracovatelem a určeným zastupi-

telem
20. 12. 2011  informace o návrhu způsobu vypořádání námitek a připomínek 

k návrhu ÚP Prostějov v zastupitelstvu města
19. 1. 2012  projednání některých problémových okruhů v návrhu ÚP ve 

skupině prostějovských architektů
2. 3. 2012 projednání návrhu ÚP v Komisi architektury a urbanismu
14. 3. 2012  seminář pro zastupitele města o návrhu řešení vybraných pro-

blémových lokalit
28. 6. 2012  odevzdání upraveného návrhu
17. 7. 2012  opakované společné jednání s dotčenými orgány (veřejná vy-

hláška)
20. 2. 2013   vyhodnocení výsledku projednání společně s určeným zastupi-

telem 
27. 2. 2013  projednání dalšího postupu s nadřízeným orgánem za účasti 

určeného zastupitele
16. 12. 2013  2. veřejné projednání upraveného návrhu ÚP v Národním 

domě (veřejná vyhláška)
23. 12. 2013  konečný termín pro podání připomínek a námitek v rozsahu 

projednávaných úprav -odd. územního plánování-

INZERCE
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Sice v půlce volebního obdo-
bí, ale přesto se všemi poctami 
a o� cialitami se ve čtvrtek 6. 2. 
2014 konalo volební zasedání 
Zastupitelstva dětí a mládeže 
města Prostějova, protože po 
odstoupivší starostce tohoto dět-
ského a mládežnického souboru 
Janě Větřískové, bylo třeba zvolit 
nového starostu a s ním i celou 
novou Radu ZDMMP. 

Volba to byla velmi důležitá, 
v  průběhu minulého roku totiž 
čím dál víc zaznívaly rozporuplné 
názory dvou táborů zastupitelstva, 
zda je důležitější připravovat spíše 
akce pro druhé, nebo se spíš za-
měřit víc na sebe a svými akcemi 
tak rozvíjet vlastní osobnost, ko-
munikační schopnosti, poznávat 
nové a zajímavé lidi. Zastáncem 
druhého tábora byl jednomysl-
ně zvolený starosta Jakub Huňka 
z  Cyrilometodějského gymnázia 
v  Prostějově. K  němu si mladí 
prostějovští zastupitelé přivolili 
jako první místostarostku Nikol 
Srostlíkovou z OA v Prostějově a 
druhým místostarostou se stal sta-
rý známý Ondřej Provazník, kte-
rý v minulosti v rámci ZDMMP 
zastával i post nejvyšší. Pětičlenná 

Rada ZDMMP byla doplněna 
ještě tajemníkem Antonínem Ti-
chým (CMG Prostějov) a Ester 
Zapletalovou (SOŠ podnikání a 
obchodu).

Jak jsme již nastínili v  úvodu, 
zasedání nabralo na významu, 
když jej navštívil i primátor města 
Prostějova Miroslav Pišťák a svým 
mladším kolegům udělil pár prak-
tických rad pro výkon politiky, byť 
se jedná o politiku přípravnou. Po-
přál jim rovněž mnoho úspěchů 
a plodných akcí, které budou mít 
svůj význam.

Mladí zastupitelé se dali hned 
do práce a schválili si poměrně 
náročný program na druhé po-
loletí. Již na konci měsíce je poctí 
návštěvou poslankyně PČR Mgr. 
Nina Nováková, která má ve své 
gesci školství a vzdělávání. Čle-
nové ZDMMP spolu s  Českou 
studentskou unií zajišťují pro ni 
dvoudenní program v Prostějově 
včetně kulatého stolu.

Další snahou bude navázat na 
dřívější spolupráci s  politologem 
Petrem Sokolem. S  ním by se 
členové ZDMMP rádi pustili do 
takových kontroverzních témat, 
jako jsou adopce dětí homosexu-

álními páry, eutanázie, trest smrti 
či jen místo jedince ve společnosti. 

Velkým přáním nově zvole-
ného starosty by pak bylo setkání 
u kulatého stolu s  Mons. Janem 
Graubnerem. „Velmi bych si to 
přál, je to významná osobnost 
našeho veřejného života. Poku-
sím se s  ním navázat spojení. 
Doufám, že budu mít protekci,“ 
poznamenal s  úsměvem starosta 
Huňka, který je studentem ško-
ly, jejímž zřizovatelem je právě 
arcibiskupství vedené Graubne-
rem. Otázek na arcibiskupa ze 
strany studentů může být para-
doxně hodně. I když naše společ
 nost je sekularizovaná, křesťanské 
kořeny z naší minulosti nevytrh-
neme. Jak jsou tyto kořeny silné, 
může právě tento duchovní odha-
lit velmi fundovaně.

Jako každý rok se i letos chys-
tá Dětské slyšení – společné 
setkání prostějovských dětí a 
mládeže s  vrchními představi-
teli našeho města v  sále Duhy. 
Místostarostka Nikol Srostlíková 
prozradila: „Připravujeme již té-
mata. Tomuto setkání totiž bude 
opět předcházet dopoledne plné 
workshopů – diskuzních panelů 

odkrývající různá zajímavá téma-
ta, mnohá z nich budou souviset 
i přímo s životem v Prostějově.“ 
Uvidíme tedy, jak se letos naši 
vládci radnice s dotazy mladších 
a nejmladších poperou.

Z  hlediska náročnosti přípravy 
bude zlatým hřebem bezesporu 
víkendovka ve Vídni. K ní koordi-
nátor ZDMMP Jan Zatloukal po-
dotknul: „Už se chvěji v základech, 
jakákoliv taková akce je organizačně 
náročná a vyžaduje na místě hodně 
velkou pedagogickou obezřetnost,“ 
k programu pak doplnil: „když se 

hovořilo na zasedání v  souvislosti 
s  Mons. Graubnerem o křesťan-
ských kořenech, ruku v ruce s nimi 
jde i zakořenění z pohledu dřívější 
monarchie. Vídeň ovlivňovala naše 
životy, tam se také učili naši zaklada-
telé republiky, zejména pak tatíček 
Masaryk. Na toto se už zapomíná a 
je to škoda. Vídeň má co nabídnout, 
je to naprosto úchvatné a jedinečné 
město. A jak tak často tam jezdím, 
tak si víc a víc uvědomuju, že má 
nás co učit i nyní. Prostředí je tam 
zkrátka gentlemanštější,“ uzavřel 
Zatloukal. -jz-

Zastupitelstvo dìtí a mládeže má opìt nové vedení

Po několikaleté přestávce 
se občanské sdružení Lip-
ka vrátí do Vrahovic.  Dle 
sdělení předsedy organizace 
paní Mgr. Renaty  Čekalové, 
která přijala pozvání místní-
ho  osadního výboru na jeho 
únorové jednání ,  to  bude  
návrat příjemný, protože na 
dobu strávenou v  bývalém 
denním stacionáři  ve  Vra-
hovické ulici vzpomíná  ráda.

Již několik let vlastní Lipka 
dům v ulici Jano Köhlera  č. 2 a 
po celou tu dobu se  připravo-
vala   na významnou investici 
, spojenou  s   celkovou rekon-
strukcí budovy  a  její přeměnou 
na chráněné bydlení a  sociálně 
terapeutickou dílnu pro občany 
se zdravotním postižením.

 Součástí  projektu  pro 14 
uživatelů bude 5  chráněných 
bytů, sociální zařízení, spo-
lečná kuchyň a jídelna, odpo-
činková  zóna , komunikační 
blok, bezbariérový výtah a ne-
chybí ani  byt správce.

Dobrou zprávou je i sku-
tečnost, že dojde  ke vzniku 
6 ti  nových pracovních míst. 
Sociálně terapeutická dílna 
bude  ve skutečnosti cukrár-
nou a  veřejnosti  v ní budou 
nabízeny jednoduché výrobky, 
například palačinky.

Na zahájení provozu v květ-
nu roku 2015 se už nyní těší 
budoucí uživatelé,  kteří od-
vážně prokáží, že zvládnou 
samostatný způsob života bez 
obětavých rodičů nebo zdra-
votnického zařízení.

Projekt „Mám kam jít“ byl 
podpořen z Regionálního 
operačního programu Střední 
Morava, oblast podpory Roz-
voj měst, podoblast podpory 
Infrastruktura pro rozvoj so-
ciálních služeb. Rozhodnutím 
Výboru Regionální rady regio-
nu soudržnosti Střední Morava 
ze dne 13. 8. 2012 (usnesení 
č. 377/VRR38/12) byl projekt 

schválen k  � nancování. Pů-
vodně plánovaný rozpočet byl 
částečně snížen po uskutečně-
ných výběrových řízeních na 
dodavatele, kterým je � rma 
Pozemstav  Prostějov.  Cel-
kové náklady na vybudování 
dvou nových sociálních služeb 
tak nyní představují částku 
20 miliónů korun, z  toho 15 
miliónů bude tvořit dotace z 
ROP Střední Morava. Zbývají-
cích 25% rozpočtu tvoří podíl 
občanského sdružení LIPKA. 
S jeho zabezpečením ji pomohl 
také Magistrát města Prostějo-
va prostřednictvím poskytnuté 
veřejné � nanční podpory ve 
výši 1 milión korun.

Předseda osadního výboru 
Vrahovice  Milada Galářová

100 let prostìjovské 
radnice – dnes o vìži

Představa o 
výhledu na Pros-
tějov a jeho okolí 
z  radniční věže 
lákala obyvatele 
a návštěvníky 

města už od doby, kdy byla pro-
stějovská radnice postavena a 
stala se jeho neodmyslitelnou 
dominantou. K radosti všech po-
znání chtivých dospěly sny v roce 
2010 do reálného zadání. 

Vzhledem k tomu, že původní 
koncept z r.1914 počítal s čistě tech-
nickým – provozním využíváním 
věže, bylo pro projektanty hledání 
bezpečného a funkčního řešení 
zpřístupnění prostoru velmi zají-
mavé. Vedle důležité skutečnosti, 
že se jedná o významný památkově 
chráněný objekt, se v průběhu po-
sledních 100 let podstatně zvýšily 
také bezpečnostní nároky na na-
vrhování konstrukcí a pohyb osob 
ve výškových stavbách, jakou 65m 
vysoká věž bezesporu je.

Práce na projektu zpřístupně-
ní radniční věže byla zahájena 
podrobným průzkumem stavu 
konstrukcí. Bylo překvapivě zjiště-
no, že stávající železobetonové trá-
mové stropy jsou zcela poddimen-
zované a nesnesou předpokládané 
zatížení. Jejich současný průhyb 
při rozpětí 6,5m je až 80mm.

Protože důležitým aspektem 
celého řešení bylo uchování au-
tentického historického prostoru i 
s jeho hrubším řemeslným prove-

dením, které s narůstající výškou 
objektu jakoby ztrácelo dech, bylo 
rozhodnuto stávající železobeto-
nové stropy, jako charakteristický 
prvek, zachovat a nad ně zakotvit 
nové nezávislé ocelové konstrukce 
podlah. 

Dopravu stavebního materiálu 
do věže zajišťovali pracovníci větši-
nou pěšky, po schodech. Prokázali 
při realizaci nejen vysokou řeme-
slnou zručnost, ale také fyzickou 
kondici a rozvahu v přípravě stav-
by a doslova si ověřili přísloví: „Co 
není v hlavě, musí být v nohách!“

Pouze pro dopravení nejtěž-
ších ocelových stropních nosníků 
pro nové podlahy byl dvakrát při-
volán autojeřáb. A nejkompliko-
vaněji probíhaly práce v nástup-
ním podlaží do věže. Díky velké 
světlé výšce 10m bylo do poslední 
chvíle uchováváno stávající točité 
schodiště s 52 stupni bez odpo-
čívadla, úzké tak pro jednoho 
člověka, po kterém se dopravoval 
materiál i osoby a postupně jím 
zespodu prorůstala konstrukce 
nového bezpečného přímého 
schodiště se 7 odpočívadly. Jak 
bylo původní schodiště stísně-
né, je možno si ověřit ve vyšších 
podlažích věže, kde zůstalo za-
chováno.

Zpřístupněné prostory věže na-
bízejí návštěvníkovi dosud netuše-
né obzory vně, ale i uvnitř objektu 
a umocní dojem z jedinečné stav-
by.  Zdeněk Beran

Mám kam jít aneb vracíme se  do Vrahovic
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Mostek pøes Hlouèelu 
nemá majitele

Radní na poslední schůzi pro-
jednávali podnět občanů ohled-
ně opravy mostku přes Hloučelu 
spojujícího lokalitu Hybešovy 
ulice a okolí s Říční ulicí a ob-
chodní zónou v místě hobby-
marketu OBI. Po provedeném 
šetření bylo zjištěno, že před-
mětný mostek není v evidenci 
majetku města a nachází se na 
pozemcích ve vlastnictví České 
republiky, s právem hospodaření 
pro státní podnik Povodí Mora-
vy. Provedení rekonstrukce lávky 
ze strany města tak není možné.

„Odbor správy a údržby ma-
jetku města se pokusil dohledat 
informace týkající se výstavby 
předmětného mostku v archivu 
Stavebního úřadu Magistrátu 
města Prostějova, avšak bez-
úspěšně. Z prohlédnuté pro-
jektové dokumentace, která se 
týkala výstavby v této lokalitě, 
je patrné, že v období koncem 
šedesátých a začátkem sedmde-
sátých let minulého století, kdy 
se toto území zastavovalo, byla 
lávka již vybudovaná. Žádné 
doklady týkající se výstavby či 
vlastnictví mostku se nedohle-
daly,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, prv-
ní náměstek primátora. Podle 

platné legislativy lze tak objekt 
považovat za opuštěnou stavbu, 
kterou je po uplynutí desetileté 
lhůty nutno odstranit. „Jedná se 
o krajní řešení. Na místě jsem se 
byl osobně podívat a přesvědčil 
jsem se o tom, že lávka, byť není 
v dobrém technickém stavu, je 
lidmi využívána. Chceme hle-
dat cestu, jak mostek opravit,“ 
zdůraznil Jiří Pospíšil s tím, že 
město se v této záležitosti po-
kusí jednat s Povodím Moravy. 
 Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Mìsto vyhlásí soutìž 
na dodávku elektøiny a plynu

Schválením Rady měs-
ta Prostějova byla zahájena 
příprava zadávacího řízení 
nadlimitní veřejné zakázky 
„Centrální nákup elektrické 
energie a zemního plynu pro 
statutární město Prostějov.“ 
Předmětem zakázky je dodáv-
ka energií pro město, objekty 
mateřských a základních škol, 
ZUŠ, Sportcentrum – DDM 
Prostějov, Domovní správu 
Prostějov, Národní dům a 
Městské divadlo v Prostějově.

Předpokládaná hodnota této 
veřejné zakázky je 30 milionů 
korun bez DPH ve stanoveném 
termínu realizace 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2016. 

Magistrát zajišťuje nákup silo-
vé elektřiny pro město Prostějov 

a jím zřizované příspěvkové or-
ganizace již od roku 2010, kdy 
poprvé využil elektronické aukce. 
„V následujících dvou letech jsme 
nákup elektrické energie realizo-
vali prostřednictvím komoditní 
burzy, v roce 2013 město poprvé 
nakoupilo i levnější zemní plyn,“ 
vysvětlil Jiří Pospíšil, první ná-
městek primátora. K nákupu se 
postupně přidávají další organi-
zace a nárůst objemu zakázky 
tedy významně roste. Zatímco v 
roce 2011 činila hodnota veřejné 
zakázky 2,5 mil. Kč, v roce 2014 
to bylo již 30 mil. Kč (soutěže-
no na dva roky). V současnosti 
město Prostějov zajišťuje levnější 
dodávky elektřiny a zemního 
plynu do více jak 300 odběrných 
míst 19 organizací. Vzhledem k 

vysokému objemu zakázky hodlá 
město ušetřit náklady na burzov-
ní obchod a na činnosti dohodce 
(0,6% a 0,72%) a zrealizovat ná-
kup vlastními silami.

Úspory za zemní plyn v rea-
lizovaném burzovním obchodu 
v roce 2013 činily 3 099 000 
Kč, u silové elektřiny se jedna-
lo o úsporu ve výši 976 956 Kč. 
„Vzhledem k již nízkým cenám 
silové elektřiny a zemního plynu 
bude naší snahou udržet stabil-
ní ceny i pro další roky. Nákla-
dy na burzu by tak cenu opět 
navyšovaly, proto jdeme cestou 
výběru dodavatele prostřednic-
tvím veřejné soutěže,“ dodal Jiří 
Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 

 města Prostějova

Vynikající výsledky hospodaøení Lesù mìsta Prostìjova, s.r.o.
První náměstek primátora 

Jiří Pospíšil přiblížil prvotní 
optimistický nástin výsledků 
hospodaření Lesů města Pro-
stějova za loňský rok. Zatímco 
za rok 2012 byl příjem města z 
lesů pět milionů korun, vloni 
to bylo jednou tolik. Pozitivní 
vývoj ekonomických výsledků 
� rmy stoprocentně vlastněné 
městem pokračuje i letos.   „Jen 
za první měsíc tohoto roku činil 
obrat společnosti deset milionů 
korun,“ dodal J. Pospíšil. 

Rada města Prostějova jako 
orgán města Prostějova a záro-
veň při výkonu působnosti valné 

hromady obchodní společnosti 
Lesy města Prostějova, s.r.o., na 
poslední schůzi schválila záměr 
opravy provozní budovy v areálu 
lesní školky v Seči. Na základě 
vyhotovené projektové doku-
mentace a z ní vyplývajícího roz-
počtu radní následně rozhod-
nou o případné realizaci opravy. 
„Budova slouží jako zázemí pro 
dělníky této provozovny. Stav 
nemovitosti postavené v sedm-
desátých letech minulého století 
sice není havarijní, ale vyžaduje 
značné opravy. Během měsíce 
února dojde k vypracování pro-
jektové dokumentace a vyčíslení 

nákladů na opravu,“ vysvětlil Jiří 
Pospíšil, první náměstek primá-
tora. 

Radní schválili zabezpečení 
budovy zámku ve Ptení, který 
mají  Lesy města Prostějova v 
nájmu včetně přilehlých ploch. 
„Objekt je v havarijním stavu, 
je nutné ho zabezpečit proti 
vniknutí a zabránit tak mož-
ným úrazům třetích osob,“ po-
psal nutnost oprav Jiří Pospíšil. 
Finanční objem potřebných 
stavebních prací je předběžně 
odhadován na 500 tisíc korun.  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Nová plošina pro bezbariérový 
pøístup do Mìstského divadla 

v Prostìjovì
Rada města Prostějova pro-

jednala informaci pracovníků 
městského divadla o havarij-
ním stavu plošiny pro imobil-
ní občany v Národním domě. 
„Shodli jsme, že je nutné pro-
vést její celkovou výměnu, a to 
co nejdříve,“ sdělila Alena Raš-
ková, náměstkyně primátora.

Plošina je většinu času mimo 
provoz, její oprava je neekono-
mická a rovněž problematická 
vzhledem k nedostupnosti ná-
hradních dílů od již neexistují-

cího dodavatele. Odbor rozvoje 
a investic magistrátu proto zadá 
zpracování posudku a zajistí zadá-
vací řízení na instalaci nového za-
řízení umožňujícího bezbariérový 
přístup do budovy. „Na základě 
výsledku posudku a výběrového 
řízení bude předložen na schůzi 
rady města návrh řešení, popří-
padě rozpočtové opatření na za-
jištění potřebných � nančních pro-
středků,“ doplnila Alena Rašková.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Veletrh STAVOTECH Olomouc 
v novém pavilonu A!

Stalo se již tradicí, že staveb-
ní sezónu na střední Moravě 
symbolicky otevírá stavební 
a technický veletrh STAVO-
TECH Olomouc. Téměř 200 
vystavovatelů nabídne své 
výrobky i služby ve dnech 
27. - 29. března 2014 v  re-
konstruovaném pavilonu A 
olomouckého Výstaviště Flora 
a přilehlých venkovních plo-
chách. 

Pavilon byl nejen rekonstru-
ován, ale také rozšířen a tudíž 
se všechny � rmy představí pod 
jednou střechou. Je také vý-
razně vylepšena infrastruktura 
celého pavilonu včetně nového 
velkého parkoviště v bezpro-
střední blízkosti budovy.

Pro návštěvníky veletrhu 
připravili organizátoři společně 
s partnery opět „Veletržní tom-
bolu“. Každý z prvních 5000 
dospělých návštěvníků veletrhu 
si vytáhne los – k dispozici bude 

více než 1000 hodnotných cen, 
každý pátý tedy vyhrává.

Široká nabídka stavebních 
materiálů a služeb je dnes již sa-
mozřejmostí, velká koncentrace 
odborníků schopných poskyt-
nout kvali� kované informace a 
radu je stále vzácnou příležitos-

tí. Veletrh Stavotech patří k těm 
událostem, které by si profesio-
nálové, investoři i individuální 
stavebníci neměli nechat ujít 
– navštivte jej ve čtvrtek 27.3.  
a pátek 28.3. od 900 do 1800 ho-
din, v sobotu 29.3. od 900 do 1700 
hodin.
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Před časem vyšly v Radničních 
listech články, týkající se české ko-
munity, žijící v rumunském Baná-
tu. Do pomoci krajanům, kterých 
tam žije kolem dvou tisíc, se zapo-
jí v nejbližší době i Prostějov. Už 
dnes si můžete chystat věci, které 
česká komunita, žijící v krásném, 
ale drsném kraji, postrádá. Sbírka 
na pomoc Banátu se uskuteční 
pravděpodobně v dubnu.    

Do Rumunska se Češi dostali 
v roce 1823, aby ve zdejších ho-
rách těžili dřevo a založili vesni-
ce.  Dnes jich tady v ryze českých 
vesnicích Svatá Helena, Gerník, 
Rovensko, Eibentál, Bígr a Šu-
mice žijí dvě tisícovky. Uchovali 
si prostý způsob života a úctu k 

tradicím, jakou už dnes nenajdete 
ani v Čechách. 

Zapojme Prostějov 
do pomoci

Pomoci české komunitě k 
lepším cestám, zdravotní péči, 
práci, bydlení, vzdělání mů-
žeme i my prostřednictvím 
společnosti Člověk v tísni. Se 
zástupkyní společnosti Evou 
Gartnerovou jednala náměst-
kyně primátora Alena Rašková, 
která nad celou akcí převzala 
záštitu. Nejpozději v dubnu se 
tedy všichni, kdo budou chtít, 
mohou zapojit do akce Sbír-

ka pro Banát. Partnery jsou 
Občanské sdružení Pomocná 
ruka, ZŠ a RG města Prostějo-
va, PvNovinky.cz a Okrašlovací 
spolek města Prostějova. 

Co můžete věnovat:  
Výtvarné potřeby – mo-

delovací hmota schnoucí 
na vzduchu, keramická hlí-
na + glazury, barvy na sklo, 
modelína,barvy na textil, 
temperové barvy, voskovky, 
korálky, bavlnky, lepidla, lát-
ky, papír velikosti   A3, čtvrt-
ky, balicí papír, zbytky z tisku 
billboardů…

Sportovní potřeby – gym-
nastické obruče, švihadla, hokejky 
na � orbal, pomůcky k výuce pla-
vání, trampolína, míče , hokejky 
na lední hokej, použité brusle, 
lyže, boby, jízdní kola

Hudební pomůcky – hudební 
nástroje nové i použité – zobcová 
� étna, kytara, klávesy, bubínky, la-
dička na kytaru, struny na kytaru, 
zpěvníky

Školní pomůcky – učebnice na 
doplňování   3.-5. třída, zajímavé 
knihy k  výuce, beletrie pro děti, 
DVD pohádky a � lmy pro mlá-
dež, DVD české komedie a jiné, 

výukové programy pro 2. – 5.  tří-
du, Zdravotní potřeby – lékárnič-
ka, obvazy, léky, vitamíny

Reklamní a drobné předměty, 
které lze použít jako odměny za 
soutěže

Časopisy a denní tisk (dětské i 
pro dospělé  – Zahrádkář, Vlasta, 
recepty na vaření, motoristické ča-
sopisy, časopisy o přírodě…)

Potřeby k táboření – stany, spa-
cáky, karimatky a jiné…

Funkční počítače a laptopy, 
USB klíče, DVD přehrávače, vi-
dea, fotoaparáty, prázdná DVD

Sponzorské příspěvky, umož-
ňující podniknout pro děti výlety 
po okolí, případně návštěvu Čech.

 -ber-

Ne, nejde o novou Drdovu 
pohádku ve které má hlavní úlo-
hu voda namísto soli. Bohužel. 
Jde o každodenní realitu, která je, 
pravda, docela tristní. Voda, coby 
přírodní zdroj nezbytný pro život, 
začíná být pro řadu lidí  pomalu, 
ale jistě, vzácný a luxusní artikl. 
Cena jednoho krychlového me-
tru (1  000 litrů, zahrnuje vodné 
a stočné)  nezadržitelně rok od 
roku narůstá. V  letošním roce 
se v našem regionu vyšplhala na 
hodnotu 78,09 Kč, vč, DPH. (loni 
75,82). Paráda. Trend zvyšování 

ceny bude, jak jinak, v  příštích 
letech pokračovat – v  některých 
obcích ČR již cena překročila 
magickou hranici sta korun za 
kubík a očekává se zvýšení během 
relativně krátké doby až na prů-
měrnou hodnotu 125 Kč(!).  Šetřit 
pomůže jen minimálně-snížení 
spotřeby totiž nebude v  žádném 
případě doprovázeno snížením 
zisku vodárenských společností. 
Jinak řečeno: snížení spotřeby 
bude kompenzováno zvýšením 
jednotkové ceny. Zkrátka a dobře, 
byznys s  vodou (jde o přirozený 

monopol!!) je hodně lukrativní 
záležitostí zejména pro nadnárod-
ní korporace, obce většinou jen 
paběrkují.  Ale proč bychom soli-
dárně nepomáhali Francouzům, 
alespoň nebudou tolik stávkovat, 
že.  Tušil jsem, že jde o velké sumy, 
ale údaje zveřejněné na adrese 
www.vodarenstvi.com mi doslova 
vyrazily dech: posuďte sami:

Na graf není, bohužel,  místo - je 
však mnohem více vypovídající, 
názornější, než čísla. Rozvíjet úva-
hy na téma byznys a morálka není 
na místě, stejně jako plakat nad 

rozlitým mlékem (mám na mysli 
způsob „privatizace“ regionálního 
vodního hospodářství). Spíše se 
nabízí otázka, zda se s tím dá něco 
dělat. Podle mého názoru dá, ale 
pasivita a neschopnost resistence 
nás, kterých se tato záležitost bez-
prostředně týká, změnu nepřivodí. 
A tak mě napadá, že bych vlastně 
jednu změnu pro začátek udělat 
měl – zaměnit titulek Voda nad 
zlato za titulek „Voda - zlatý důl“. 
Ten rým, který se nabízí, v rámci 
zlepšení kultury v zemi, raději vy-
pustím.             -Jaroslav Šlambor-

Informace

Snažíme se vrátit prodej èásti centra do zákonných mezí

Asi nejsložitějším problé-
mem, se kterým se zastupitelé 
za TOP09 potýkali, je záleži-
tost prodeje společenského 
centra a pozemků v  centru 
města společnosti Manthel-
lan, a.s. V  závěru roku 2013 
předložil klub zastupitelů 

návrh na usnesení, podle 
kterého měla Rada města a 
primátor města zajistit pl-
nění usnesení Zastupitelstva 
z  roku 2008, zajistit práv-
ní analýzu dalšího postupu 
města nezávislým právním 
poradcem, zahájit s  investo-
rem jednání o úpravě smlou-
vy tak, aby byly splněny pod-
mínky vyhlášeného záměru a 
požadovat po investorovi stu-
dii proveditelnosti projektu 
Galerie Prostějov. 

Město Prostějov vyhlásilo 
v roce 2008 záměr prodeje části 
centra soukromému investo-
rovi. Mezi podmínkami stano-
venými záměrem bylo mimo 
jiné zachování společenského 
sálu s kapacitou minimálně 500 
osob. V  současné době inves-
tor připravuje jinou variantu 
výstavby, která zde s kulturním 

centrem nepočítá. To podle na-
šeho názoru není možné. Není 
to možné ani v  případě, že je 
s  investorem uzavřena smlou-
va, která takto celý proces re-
alizace projektu upravuje. Ve 
smlouvě se sice hovoří o tom, 
že kulturní centrum by mělo 
stát někde jinde, záleží však 
na tom, zda je takový postup 
vůbec možný. I podle judikátu 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 
26. 1. 2011 je převod majet-
ku, který proběhl v  rozporu 
s  podmínkami stanovenými 
v záměru, protiprávní. Stejného 
názoru je i státní zastupitelství, 
které upozornilo na možnou 
neplatnost takového jednání 
v  případě, že převod majetku 
proběhne v  rozporu s  vyhlá-
šeným záměrem, a doporučilo 
vést s investorem jednání, které 
by vedlo k nezpochybnitelnosti 

projektu. A jediným platným 
záměrem, na nějž se odkazuje 
i dotyčná smlouva a podle nějž 
je celý projekt realizován, je ten, 
z roku 2008. 

Zastupitelé za TOP09 si jsou 
vědomi své odpovědnosti vůči 
svému městu a požadují, aby 
celý proces byl transparent-
ní a pod kontrolou občanů. 
Jedná se o zásadní investiční 
zásah v samotném centru Pro-
stějova. Není možné, tolerovat 
zarážející nesrovnalosti, které 
byly v  průběhu tohoto voleb-
ního období zjištěny a k nimž 
stále požadujeme vysvětlení. 
Jsme přesvědčeni, že občanům 
není jedno, jak bude vypadat a 
hlavně sloužit centrum měs-
ta. Proto klub zastupitelů za 
TOP09 požaduje, aby investor 
předložil studii proveditelnosti 
projektu, abychom mohli od-

povědně rozhodnout, komu 
převedeme prakticky nejcen-
nější městský majetek a jak 
bude v  budoucnosti využit. 
Trváme na tom i proto, že v 
poslední době na jednáních 
řešíme několik případů, kdy 
investor nesplnil své závazky, 
a město Prostějov nedosáhlo 
realizace těch cílů, s nimiž byl 
majetek města do soukromých 
rukou převeden. Jako odpo-
vědní zástupci občanů tedy 
trváme na prokázání reálnosti 
navrženého řešení, a to řešení, 
které investor předložil do vy-
hlášené soutěže. Je nemyslitel-
né, aby platná usnesení zastu-
pitelstva nebyla plněna, zvláště 
jde-li o majetek města, majetek 
nás všech. 

Ing. Aleš Matyášek
předseda klubu zastupitelů 

za TOP09

Voda nad zlato, aneb malé zamyšlení

Sbírka pro Banát se blíží
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4. březen 1894 je uváděn 
jako den začátku činnosti SDH 
v Prostějově, kdy 95 účastníků, 
českých lidí, na ustavující schůzi 
v Besedě rozhodlo zřídit o� ciál-
ně český sbor. Byl zvolen výbor 
a navrženi jednotliví členové do 
velitelských funkcí, aby volbou 
byli schváleni. Jako velitel Fr. 
NEUMAN, podvelitel Hugo de 
SAINT PRIVÉE, jednatel Lam-
bert WICHTERLE, pokladník 
Alois KONVALINKA, dále 
Oskar SEKANINA, Hildebert 
WOLETZ, revizoři účtů Arnold 
BINKO a Josef ŠPAČEK.

I. četu lezců vedl četař Josef 
DOLEŽEL, podčetař Jan SMÉ-
KAL 

II. četa u stříkačky četař Vi-
lém SEIDL, podčetař Jan ME-
IXNER

III. četa ochranného sboru 
četař Fr. BABIČKA, podčetař 
Ant. PODIVÍNSKÝ.

Vybavení sboru začalo po-
stupně zakoupením výstroje, 
výzbroje a hasičské stříkačky 
od � 

A. Smékal (Čechy pod Kosí-
řem). Dále zakoupení dvouko-
lového žebříku na pož. žebře a 
další vybavení pro mužstvo. 28. 

října se mohl sbor pochlubit 
prvním veřejným cvičením pro 
veřejnost s  nejnutnějším nářa-
dím. Postupem času se měnili 
velitelé, sbor se modernizoval, 
byla postavena nová hasičská 
zbrojovna v  Komenského uli-
ci (1912). Hašení požárů bylo 
úspěšně zvládáno v  duchu 
hesla „OHNI ZMAR“. Kronika 
zachytila skromné začátky až 
do poloviny třicátých let. Další 
činnost lze vyvodit z dobových 
novin, případně svědectví těch, 
kteří přežili léta čtyřicátá a pa-
desátá.

V roce 1950 bylo rozhodnuto 
postavit novou hasičskou zbroj-
nici na Wolkerově ul. č. 6, což 
se i postupem času uskutečnilo. 
V  r. 1953 se sbor přestěhoval 
na novou zbrojnici, ale z části 
již jako Veřejný požární sbor 
z  povolání, se svojí technikou 
i personálem. Sbor dobrovol-
ných hasičů s  velitelem Leo-
poldem Doleželem ještě v roce 
1960 vykazoval činnost, až za-
nikl.  Město Prostějov zřídilo po 
sloučení obcí Vrahovic, Krasic, 
Čechovic, Domamyslic a Že-
šova svoji vlastní dobrovolnou 
požární jednotku. Opětně se 

osamostatnily Držovice. Tento 
stav trvá dodnes.

Je potřebné a žádoucí vzpo-
menout na ty všechny hasiče, 
kteří stáli u zrodu dobrovolné, ale 
i organizované požární ochrany 

ve městě Prostějově. Zaslouží 
uznání a díky za svoji skromnost 
a obětavost, která si z  historie 
zachovává pro budoucí svoji 
myšlenku: „Vlasti ku prospěchu 
– bližnímu ku pomoci“. 

 Zdeněk Nakládal
jednatel SDH Krasice – 

Prostějov
člen sekce historie CHH 

Přibyslav
(Centrum hasičského hnutí)

Informace

INZERCE

4. březen 1894 je uváděn října se mohl sbor pochlubit osamostatnily Držovice. Tento ve městě Prostějově. Zaslouží Zdeněk Nakládal

Uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasièù v Prostìjovì 

Ve středu 22. 1. 2014 jsem na městské 
policii nahlásila slovní obtěžování od ne-
známého muže v ranních hodinách. Hned 
na druhý den v dané oblasti jsem zazna-
menala zvýšený pohyb policistů města 
Prostějova.

Tímto bych chtěla poděkovat za velice 
vstřícné, citlivé a rychlé jednání v této záleži-
tosti. Dále bych chtěla poděkovat celému Va-
šemu policejnímu sboru, převážně pak panu 
Miroslavovi Henrinkovi a Martinu Ambroso-
vi, za ochotu a zodpovědné plnění jejich práce 
a to i v tak ranních, chladných hodinách.

Děkuji Vám, že se mohu já i mé kolegyně, 
které chodí stejnou trasou, nyní cítit bezpečněji 
na svých cestách do práce i z práce. T. B.

PoděkováníPoděkováníPoděkování

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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OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA V PROSTÌJOVÌ INFORMUJE
TORAY slavnostnì zahájila v nové hale výrobu tiskových desek pro bezvodý ofset
V  prostorách společnosti 

Toray Textiles Central Euro-
pe s.r.o. v  Prostějově se dne 
29.ledna 2014 uskutečnilo 
o� ciální otevření nové výrob-
ní haly pro výrobu tiskových 
desek pro bezvodý tisk. Tuto 
slavnost navštívili velmi vý-
znamní hosté, mezi které pat-
řili velvyslanec Japonska v ČR 
Tetsuo Yamakawa, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu 
Milan Hovorka, hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil, 
primátor města Prostějova 
Miroslav Pišťák, president To-
ray Industries Akihiro Nikka-
ku, zástupci Okresní hospo-
dářské komory v Prostějově 
a zástupci dalších místních 
úřadů, agentury Czechin-
vest a také dodavatelských 
� rem, které spolupracovaly 
na hladkém rozjezdu tohoto 
nového výrobního provozu.  
Spuštěním nové výrobní lin-
ky v  Prostějově posiluje ja-
ponská společnost TORAY 
své vedoucí postavení mezi 
dodavateli tiskových desek 
pro bezvodý ofset. Používa-
ná technologie je jedineč-
ná a moderní, k  životnímu 
prostředí velmi šetrná for-
ma vysoce kvalitního tisku. 
V  rámci TORAY group jsou 
tyto tiskové desky vyrábě-
ny pouze ve dvou státech 
– průkopnickém Japonsku 
a České republice jako prv-
ní svého druhu v Evropě.
Bylo vytvořeno 50 nových 
pracovních míst, která jsou 
v  současné době již obsaze-
na. Celkově společnost TTCE 
s.r.o. v Prostějově zaměstnává 
okolo 300 zaměstnanců.

Bytová družstva a společen-
ství vlastníků - POZOR na zá-
sadní změny od 1.1.2014 

Vzdělávací institut ve spolu-
práci s  Okresní hospodářskou 
komorou v  Prostějově realizují 
v březnu dva semináře zaměře-
né na změny v roce 2014, které 
se týkají Bytových družstev a 
Společenství vlastníků jedno-
tek. Na obou přednáší JUDr. 
Bohuslav Švamberk, specialista 
na uvedenou problematiku.

13.3. Bytová družstva podle 
nového Zákona o obchodních 
společnostech a družstev 

25.3. Společenství vlastníků 
jednotek dle nového občan-
ského zákoníku

Program u obou seminářů 
je obdobný - dopad změn do 
stanov a činnosti statutárních 
orgánů, základní informace 
o trestní odpovědnosti � rem, 
info o průkazu energetické ná-
ročnosti budov a jeho využití, 
připravované dotační programy 
pro BD nebo SVJ.

Semináře začínají v  16,00 
hod s předpokládaným ukon-
čením kolem 19,00 hod. 
Místo konání je Vzdělávací 
institut – Vápenice 7, Prostě-
jov. Cena školení je jednotná 
Kč 600,- za jednoho účastní-
ka a jeden seminář - platí se 
v hotovosti na místě. Je nutné 
se předem přihlásit: vzdela-
vaci@institutpv.cz nebo na 
tel.č.: 582 332 344.

Chtěla byste rozjet vlastní 
podnikání a přemýšlíte jak 
na to? Zapojte se s  námi do 
projektu Od kočárku k  pod-

nikání, máme poslední volná 
místa. Projekt je určen pro 
ženy pečující o dítě do 15 let 
nebo pro ženy starší 50 let.
Na prezentačních kurzech a 
seminářích získáte všechny 
potřebné znalosti a dovednosti 
v oblastech tvorby podnikatel-
ského plánu, � remních � nan-
cí, ekonomických propočtů, 
postupů a povinností při za-
ložení � rmy, získáte základy 
živnostenského, pracovního 
a obchodního práva. Výstu-
pem bude sestavení vlastní-
ho podnikatelského plánu 
pod vedením specialisty na 
podporu podnikání. Všech-
ny kurzy jsou ZDARMA. 
Projekt je � nancován z  Ev-
ropského sociálního fondu. 
Zájemkyně obracejte se 
na koordinátorku projek-
tu Helenu Chalánkovou-
-tel.č.604403345. Více o 
projektu naleznete na www.
odkocarkukpodnikani.cz 

Plán seminářů únor – du-
ben 2014

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

27.2. – Důchodové pojištění 
aktuálně v roce 2014 – Bc. Taťá-
na Sojková

4.3. – Veřejné zakázky ve 
vazbě na nový OZ – Mgr. Miloš 
Kačírek

27.3. – Efektivní propaga-
ce � rmy v zahraničí - Mgr. Jan 
Bruštík MBA, Jiří Holeček

2.4. – Novela DPH 2014 – 
Ing. Dagmar Fitříková

Podrobnosti o akcích a dal-
ší nové aktivity jsou průběžně 
doplňovány na webové strán-
ky www.ohkpv.cz

Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

Dne 22. ledna tohoto roku 
proběhla v  Městské knihovně 
Prostějov přednáška s  názvem 
„Československá vojenská po-
moc Izraeli v době jeho vzniku“. 
Pro občany našeho města byla 
zajímavá i proto, že jeden z od-
borných pilotních kursů akce 
„Důvěrné Izrael“, což byl krycí 
název pro soubor dodávek zbra-
ní, materiálu a výcviku odborné-
ho personálu, proběhl také u nás 
v Prostějově. 

Byl to v pořadí třetí pilotní kurs, 
který pod velením českosloven-
ského válečného hrdiny štábního 
kapitána Antonína Vocelky, byl 
zahájen 7. července 1948. 

Československo bylo v  letech 
1947 až 1949 jediným státem, 
který se rozhodl nově vzniklému 
státu pomoci. S výjimkou vojen-

ského námořnictva není oblast 
vojenství, ve které by izraelští 
občané a dobrovolníci z celkově 
26 zemí světa neprošli tvrdým 
a vysoce účinným výcvikem u 
našich vojenských součástí. Ško-
lili je naši nejstatečnější a nejlep-
ší vojáci ze všech bojišť Druhé 
světové války. U nás byl položen 
základ Izraelských obranných 
sil - pozemních vojsk, letectva, 
výsadkového vojska a obrněných 
jednotek.

Současně do Izraele, někdy 
i velmi složitými cestami, smě-
řoval mohutný proud kvalitní 
výzbroje, která by stačila na vy-
bavení čtyř divizí podle tabulek 
počtů naší armády v dané době. 
Umožnil vybudování 3 kom-
pletních leteckých stíhacích 
pluků.   

Na závěr tohoto souboru aktivit, 
probíhajících pod neustálou hroz-
bou mezinárodního postihu, byla 
ve vojenském výcvikovém pro-
storu Libavá vycvičena kompletní 
motomechanizovaná brigáda pod 
velením jiného československého 
válečného hrdiny, podplukovníka 
Antonína Sochora, vojáka Svobo-
dovy východní armády. 

V rámci této akce navíc do nové 
vlasti odešlo několik tisíc našich 
židovských spoluobčanů, aby se 
zapojili do budování nového státu, 
který se měl stát a také stal garan-
tem toho, že se nikdy nebudou 
opakovat hrůzy holocaustu. 

Přednášku po dlouhém studiu a 
sbírání dat, včetně zdrojů v samot-
ném Izraeli, připravil a realizoval ing. 
Jaromír Vykoukal, major v záloze se 
svojí manželkou Ladou.   -red-

Pouèné setkání s historií
Informace

RODIÈÙM A DÌTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ÈAS:
Úterky 9.30 – 11.30 jsou vyhrazeny pro děti 

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

Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro změnu rodičům
pro děti je v herně zajištěn kvali� kovaný dozor s programem. 
Příspěvek na vstup 10,-

PROGRAM BŘEZEN

4. 3. Klub rodičů a dětí
6. 3. Radost být ženou
11. 3. Klub rodičů a dětí
13. 3. Jarní dekorace
18. 3. Klub rodičů a dětí
20. 3.  Nový občanský zákoník
25. 3. Klub rodičů a dětí
27. 3. Pletení z proutí

Cizincům nově nabízíme 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 

pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno objed-
nat telefonicky či emailem min. den předem. 

Kontakty:
Žebřík o.s., Centrum podpory cizinců, Dům služeb, Vrahovic-
ká 83, Prostějov Multikulturní klub pro rodiče s dětmi, Hlídá-
ní dětí cizinců, tel: 605 121 002 Poradna pro cizince, tel: 731 
065 267 cpc@zebrik-os.cz,  www.procizince.cz,

PROGRAM DUBEN
  1. 4. Klub rodičů a dětí
  3. 4.  Historie: Proč je tolik církví?
 8. 4.  Klub rodičů a dětí
10. 4.  Velikonoční výzdoba bytu 
15. 4. Klub rodičů a dětí
17. 4.  Čím jsou Velikonoce významné?
22. 4. Klub rodičů a dětí
24. 4.  Kon� ikty, aneb jak se správně pohádat
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V roce 2013 byly realizovány i další investièní akce, které pøíznivì ovlivnily život v našem mìstì

Významné stavebnì investièní akce roku 2013 - 2. èást

 Regenerace sídliště E. Beneše – SEVER - JIH

Za příspěvku Ministerstva � nancí a Ministerstva pro místní rozvoj byla provedena 
rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, 
povrchů ploch pro sportovní hry, osazení nového mobiliáře a obnově zeleně. 
Celkové náklady činily cca 14 mil. Kč. Práce provedla � rma Modos spol. s   r.o. 
Olomouc.

Rekonstrukce komunikace Svolinského

Byla provedena rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch ulic K. Svolinského, 
Kpt. O. Jaroše a C. Boudy. Celkové náklady činily cca 13 mil. Kč. Stavbu realizovala 
� rma PB SCOM s.r.o. Hranice.

CS Dolní – Kralická – I. etapa

Byla provedena výstavba I. etapy cyklistické stezky v délce 180 m. Celkové náklady 
činily 1,7 mil. Kč. Stavbu provedla � rma Strabag a.s. .

Rekonstrukce hráze rybníka v  Drozdovicích

V  rámci revitalizace rybníka v  Drozdovicích byla provedena rekonstrukce břehů, 
vybudování nátokového a výtokového objektu a nového poloostrůvku. Celkové 
náklady činily cca 4 mil. Kč. Realizovala � rma Skanska a.s.

Zámek fasáda západ 

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce západní fasády. Celkové náklady činily 
2,3 mil. Kč. Realizovala � rma Stavimal s.r.o. z Viničných Šumic.

Komunikace E. Valenty

V  rámci rekonstrukce komunikace byly vyměněny veškeré obrubníky lemující 
vozovku, byla provedena výměna obrusné vrstvy a provedeny nové uliční vpusti. 
Celkové náklady činily cca 4 mil. Kč. Realizovala � rma Strabag a.s.
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Daruj krev s Oblastním 
spolkem ÈÈK Prostìjov
Zveme Vás na akci – 

Daruj krev s Oblastním 
spolkem ČČK Prostě-
jov dne 17. března 2014 
(pondělí) v 7 hod. Sraz 
na transfuzním oddělení 
Nemocnice Prostějov, Matho-
nova ulice (přední budova, 2. 
patro).

Akce je pro prvodárce nebo 
ty, kteří chtějí darovat krev, ale 
nemají potřebné informace 
nebo nechtějí jít sami.

Po celou dobu odběru Vás 
budeme doprovázet a o všem 
informovat.

Kdo může darovat krev?
občan ČR starší 18 let s dob-

rým zdravotním stavem.
Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku 

zdravotní pojišťovny

Výhody darování 
krve?

daruji krev, jsem zdra-
vý !!

v den odběru nárok na 
pracovní volno

při pravidelném darování 
krve příspěvek od zdravotní 
pojišťovny

Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov

Oční oddělení Nemocnice Prostějov si Vás dovoluje pozvat u 
příležitosti Celosvětového týdne glaukomu na

DEN PREVENCE ZELENÉHO ZÁKALU.
7. března 2014 od 10:00 do 15:00 hod., oční oddělení 

Nemocnice Prostějov (Mathonova 291/1, Prostějov, blok 7/1). 
Všem zájemcům nabízíme ZDARMA:

-  změření nitroočního tlaku a v  případě podezření na zelený 
zákal pacienta objednáme na další odborné vyšetření

- prohlídku očního oddělení
- odborné konzultace lékařů z očního oddělení
 Nemocnice Prostějov

Jak lze využít nefunkèní záøivky?
Lidé dnes stále častěji ode-

vzdávají vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky k  recyklaci. 
Ale proč vlastně a jaký je jejich 
další osud? 

Zpětným odběrem a recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek 
má dva velmi rozumné důvody. 
Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích 
v  malém množství obsažena. 
Při vyšších koncentracích může 
tato jedovatá látka poškodit 
nejen životní prostředí, alei i 
naše zdraví. Druhým důvodem 
je opětovné materiálové využi-
tí, které u zářivek v současnosti 
dosahuje 85 - 87%. Využitím 
recyklovaných materiálů při 
další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Obyvatelé Prostějova mohou 
nefunkční zářivky zdarma ode-
vzdávat ve sběrných dvorech 
na ul. Anenská a Průmyslová 
nebo v  obchodě při nákupu 
nových výrobků. Dále na infor-
mační službě magistrátu, která 

je zpět v hlavní budově na nám. 
T. G. Masaryka 130/14. Tam 
je ale umístěná jen malá sběr-
ná nádoba.  Ze sběrných míst 
EKOLAMP sváží nefunkční 
zdroje osvětlení do specializo-
vaných recyklačních � rem, v ni-
chž jsou pro opětovné použití ze 
zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v  kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. 
Recyklované plasty jsou dobrou 
surovinou pro zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce a pře-
čištěná rtuť je znovu využívána 
v  průmyslové výrobě. Sklo se 
používá jako technický materi-
ál nebo v některých případech i 
pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAM-
Pu se ročně recyklují miliony 
zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v  koši. 
Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

EKOLAMP obcím přispívá 
na náklady provozu sběrného 
místa a plně hradí veškeré ná-
klady na přepravu a recyklaci. 
Tím město ušetří část prostřed-

ků ze svého rozpočtu určených 
na provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem. 

Bližší informace podá na 
Magistrátu města Prostějova pí. 
Ilona Kovaříková, pracovnice 
Odboru správy a údržby majet-
ku města (tel. 582 329559) nebo 
za provozovatele sběrného dvo-
ra .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. 
Jiří Humeník ( tel. 582 302745).

Děkujeme občanům, že 
třídí odpad a odevzdávají na 
sběrných dvorech použité 
elektrospotřebiče!

Více se o problematice nakládá-
ní s nefunkčními zářivkami dočte-
te na www.ekolamp.cz.  -red-

Kdo jsme? Co dìláme? 
Kde nás hledat? Pøijïte mezi nás!
Støední škola, základní škola a mateøská škola JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1 v Prostìjovì.

V letošním školním roce osla-
vila škola 20 let své existence a 
počet žáků je v současné době 71 
oproti 17 žákům v roce 1993.

Ve třídě je pouze 6 žáků, o které 
se starají 2 – 3 pedagogové a asistenti. 
Práce je založena na zcela individuál-
ním přístupu podle individuálních 
vzdělávacích plánů každého žáka. 
Nemáme zvonění. Velmi úzká je 
spolupráce s rodinou, SPC, PPP a lé-
kaři. Chodí k nám žáci z pěti okresů 
Olomouc, Prostějov, Přerov, Vyškov 
a Kroměříž. Z  okolí svážíme děti 
školními automobily.

Škola je zapsaná v  rejstříku 
obecně prospěšných společností, 
vedeného Krajským obchodním 
soudem v Brně oddíl 0, vložka 39. 
a je na MŠMT ČR zařazena mezi 
soukromé školy. Je stanoven měsíč-
ní poplatek o.p.s.

Právě nastává čas k  přihlášení 
svého dítěte s kombinovaným po-
stižením do naší školy.

Všechny rodiče a jejich děti zve-
me k tomuto zápisu.

Historie a vývoj:
• 1. 9. 1993 Soukromá speciální 

mateřská škola a soukromá spe-
ciální škola

• 1. 5. 1994 Soukromá speciální 
škola

• 1. 7. 1997 Speciální škola, o.p.s.
• 20. 2. 2006 Základní škola a ma-

teřská škola JISTOTA, o.p.s.
• 24. 9. 2006 Střední škola, základní 

škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Cílová skupina 

Děti a žáci se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, se souběžným 
postižením více vadami; děti od tří 
let do ukončení střední školy.

Cílem školy je:
• integrovat žáky do společnosti
• připravit pro samostatný a 

soběstačný život
• naučit nezávislosti na svém okolí
• připravit pro studium na střed-

ních školách
• připravit pro budoucí povolání

Škola sdružuje:
• Mateřskou školu a mateřskou 

školu speciální
• Základní školu
• Základní školu praktickou
• Základní školu speciální včetně 

rehabilitačního programu a pří-
pravného stupně ZŠ speciální

• Střední školu 

• Praktickou školu jednoletou se 
zaměřením na výrobky

•  z perníků 
• Praktickou školu dvouletou se 

zaměřením na výrobky z pedigu 
a košíkaření

• Školní družinu
• Školní výdejnu stravy

Škola poskytuje:
• poradnu pro žáky s poruchou au-

tistického spektra
• logopedickou poradnu
• výchovné poradenství
• poradnu pro prevenci
• sociálně-patologických jevů
• služby školního psychologa
• speciální terapie (canisterapie, 

hipoterapie, muzikoterapie, solná 
jeskyně)

• doprava dětí a žáků do školy i ze 
školy školním automobilem

Základní škola
Mateřská škola

Budova školy Tetín 1

Na rekondici opìt do Beskyd!
Ve dnech 23. - 29. června 2014 

pořádá jako každoročně Okresní 
organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami v Pros-
tějově rekondiční pobyt, kterého 
se mohou zúčastnit i nečlenové 
SPCCH. Opět se koná na Horní 
Bečvě, v horském hotelu Cherry. 
Ubytování je ve dvoulůžkových 
pokojích nebo v bungalovech. 
Obojí mají vlastní sociální zaří-
zení, Tv a WiFi .Po celou dobu 
bude přítomna lékařka a odbor-
ná cvičitelka. Možnost plavání 
v krytém bazénu, pobyt v solné 
jeskyni a další aktivity. V ceně je 
ubytování, plná penze a doprava 
vlastním autobusem. Informace 
a přihlášky na mobilu 739 513 
405 p. Pařízek. Omezený počet 
míst!

ZÁKLADNÍ ORGANI-
ZACE SPCCH v Prostějově 
poskytuje i nadále své pora-
denské služby každé úterý 
od 9 do11 hodin v kanceláři 
na Kostelecké 17   v Prostějo-
vě, přízemí dveře číslo 109. 
Také v tomto roce pořádá ZO 
SPCCH v  ČR Prostějov zá-
jezdy, na které zveme členy i 
nečleny organizace:

18. 6. 2014 – Pštrosí farma 
Doubravice nad Svitavou 

3. 9. 2014 – Zahradní galerie 
Děda Praděda v Jiříkově 

1. 10. 2014 – zájezd do Pol-
ského Těšína.

Přihlášky, informace o ce-
nách a další instrukce získáte na 
shora uvedené adrese v  úřední 
dny – jste srdečně zváni.  -vp-

26. 3. blok č. 48
Sídl. Svobody - parkoviště (Blok 2 - 15.), sídl. Svobo-
dy - vnitroblok (Blok 2 - 16.), sídl. Svobody, Anenská, 
U sv. Anny, Cyklostezka 

27.3. blok č. 49 
Sídl. Svobody - vnitroblok (Blok 17 - 21.), sídl. Svobody - parko-
viště (Blok 18 - 21), Plumlovská ul.(Jungmannova-kruh.objezd), 
Jungmannova parkoviště,  Jungmannova (Plumlovská-Česká), 
Cyklostezka

Blokové čištění březen 2014Blokové čištění březen 2014Blokové čištění březen 2014
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Informace
Princezna ze ZŠ a MŠ Prostìjov, 

Palackého tø. 14
Nejjednodušší cestou, jak 

přijít ke šlechtickému titulu, je 
narodit se ve šlechtické rodině. 
Pokud nám ale planety přisou-
dí žít životem „obyčejného“ 
člověka, pak nám takový titul 
může být alespoň propůjčen 
za zvláštní zásluhy. 

O tom ví své žákyně pátého 
ročníku naší školy Elizabeth Ol-
šanská, která v celorepublikové 
soutěži nazvané Princezna čes-
ké pohádky získala skvělé třetí 
místo a stala se tak vlastně dru-
hou českou viceprinceznou. Eli-
zabeth během celého roku 2013 
vzorně reprezentovala nejen 
naši školu, ale i město Prostějov, 
které se díky ní stalo vítězem 
mezi všemi zúčastněnými měs-
ty České republiky. 

Cílem soutěže bylo kultivovat 
mluvený projev a obrátit pozor-
nost rodičů i dětí k české pohád-
kové tvorbě, k  české literatuře 
i � lmové tvorbě s  akcentem na 

národní tradice. Úkolem kaž-
dého účastníka bylo vybrat si 
oblíbenou pohádkovou postavu 
z  českého � lmu nebo literatury 
a během pěti soutěžních setkání 
se v této postavě „zabydlet“ nato-
lik, aby soutěžící dokázal za svou 
postavu mluvit i myslet, poho-
tově a vtipně reagovat na dotazy 
odborné poroty a probudit svoji 
fantazii a tvořivost v  plné síle. 
Velkým přínosem této soutěže 
byla i úzká spolupráce s  rodiči, 
kteří po celý rok získávali nejen 
metodické materiály, ale i kon-
krétní  rady šité dítěti na míru.  

Nás samozřejmě těší každý 
úspěch našich žáků, a proto 
jsme na výkon Elizabeth velice 
pyšní, blahopřejeme jí, držíme 
palce do dalších soutěžních klá-
ní a zároveň děkujeme, že díky 
ní se opět jméno naší školy hřeje 
na výsluní.  Jana Prokopová

 ZŠ a MŠ Prostějov, 
 Palackého tř. 14

„DOBRÉ MYŠLENKY, 
DOBRÁ SLOVA, 

DOBRÉ SKUTKY“.
Oznamujeme, že byla založena 

Svépomocná psychoterapeutická skupina /SPS Prostějov/
pro lidi s problémem závislosti.

Scházíme se 
každé úterý v 17.00 hod. 

na adrese 
Demelova ul.č. 2, 

Prostějov. 
(Naproti Odboru dopravy 

Magistrátu města Prostějova, 
za OC Zlatá Brána)

První setkání se koná 
4. března 2014. 

Kontakt:
E-mail: spspv@seznam.cz,                              Tel.: 606 294 711

Web.: http://sps5.webnode.cz

Pøednáška pro dobrou vìc
Dne 4. února 2000 byla 

podepsána na Světovém sum-
mitu proti rakovině v  Paříži 
Charta proti rakovině s cílem 
zainteresovat vládní i nevlád-
ní organizace k úsilí za snížení 
výskytu tohoto onemocnění, 
podporovat práva pacientů, 
podporovat výzkum a zlep-
šení kvality života onkologic-
kých pacientů. Zároveň byl 
4. únor vyhlášen Světovým 
dnem proti rakovině.

K  těmto dvěma zásadním 
výročím a tématům se uskuteč-
nila minulý týden na prostějov-
ské Střední zdravotnické škole 
přednáška, kterou pro tamní 
žáky zorganizovalo sdružení 
ARCUS ONKO Centrum, kte-
ré má centrum ve Slavětíně a o 
jehož činnosti se lze dozvědět 
i na stránkách http://arcus-oc.
org/wordpress/.

Přednášku vedla přímo ře-
ditelka sdružení Jana Koželská, 
která seznámila studenty třetí-
ho ročníku školy o činnosti celé 
organizace o Pařížské chartě a 
následně se zaměřila již přímo 
na odborná témata. Velkou vý-
hodou bylo, že studenti mohli 
s přednášející i diskutovat, neboť 
danou problematika probírají i 
na škole v  odborných předmě-
tech, takže společně zabrousili 

na velmi odbornou bázi a nešlo 
jen o laický pohled, který je bo-
hužel mezi veřejností ten rozší-
řenější.

Další přednášející byla 
Lenka Sehnalová, která 
kromě hlavního tématu 
pohovořila i o zdravém ži-
votním stylu a své hlavní 
aktivitě Nordic Walkingu a 
to i s praktickými ukázkami 
chůze s holemi.

Obě přednášející mohli jen 
smutně konstatovat, že ač v na-
šem státě je statisticky každý 
TŘETÍ člověk nějakým způ-
sobem onkologicky postižen, 
� nanční tok na výzkum a pro 
organizace podporující on-

kologické pacienty je značně 
omezený a to někdy až velmi 
tristně. Proto vítají jakékoliv 
podpůrné aktivity, kterých se 
například účastní i žáci prostě-
jovské „zdravky“, ať už se jedná 
o Květinkový nebo Srdíčkový 
den atd.

Jak konstatoval zástupce ře-
ditelky školy Martin Mokroš, 
celá akce na škole vznikla na 
základě vynikajících vzájem-
ných vztahů odborných part-
nerů projektu Zdravé město 
Prostějov, jehož jedním ze stě-
žejních cílů je pomáhat dob-
rým věcem. V  tomto případě 
byl cíl splněn měrou vrchova-
tou.  -ad-

Dne 31. 1. 2014 byla na 
Základní škole Prostějov, 
ul. E. Valenty 52 ukončena 
realizace projektu „Zajiš-
tění rovných příležitostí 
pro žáky s SPU ze speciali-

zovaných tříd se žáky běž-
ných tříd“, registrační čís-
lo CZ.1.07/1.2.27/01.0009. 
Projekt byl spolufinanco-
ván Evropským sociálním 
fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

Projekt byl zaměřen na 
vypracování metodiky 
pro výchovu dětí se spe-

cifickými vzdělávacími 
potřebami, k rozvoji je-
jich sociálních kompeten-
cí, vypracování metodiky 
pro tvorbu individuálních 
vzdělávacích plánů, na 
nové metody a formy týka-
jící se reedukace, rozvíjení 
psychiky, rozumových čin-
ností.  -rp-

Rovné pøíležitosti

Klíčové 
aktivity

projektu:
• Uplatňování a zlepšování 

organizačních forem, výuky 
a vyučovacích metod pod-
porujících rovný přístup ke 
vzdělání, včetně tvorby in-
dividuálních vzdělávacích 
plánů a využití ICT

• Rozvoj tvořivosti v ŠVP pro 
žáky se SPU

• Čím budu

• Zvyšování kompetence pe-
dagogických pracovníků 
pro odstranění bariér 
bránících rovnému pří-
stupu všech jedinců ke 
vzdělání  

Primátor města Prostějova 
Miroslav Pišťák obdržel od 
Rotary Klubu Prostějov in-
formaci o výsledku prodeje 
vánočního punče na náměstí 
T.G.Masaryka v závěru minu-
lého roku. 

„Výsledek prodeje předčil 
jak tržbu předešlého roku, tak 
naše očekávání. Díky velko-
rysé podpoře ze strany města 
Prostějova, které Rotary Klu-
bu zapůjčilo stánek pro prodej 
punče bezplatně a díky rodi-
nám našich členů, které hradily 
veškeré náklady na suroviny, 
můžeme celou tržbu věnovat 
na charitativní účely. Domo-

vu pro seniory v  Soběsukách 
předáme 35 tisíc korun na 
pořízení speciálního prodlou-
ženého polohovacího lůžka a 
příspěvek na kulturní aktivity 
Domova. Dále jsme se zavá-
zali plně uhradit letenky do 
Izraele na léčebný pobyt 2 – 3 
dětí z Prostějovska postižených 
atopickým ekzémem. Dvou-
měsíční léčebný pobyt u Mrt-
vého moře je mezinárodním 
projektem, na kterém se podílí 
Rotary Kluby České republiky 
a Izraele,“ uvedl Ing. Josef Ro-
háček, prezident RC Prostějov 
pro rotariánský rok 2013/2014.

 -jg-

Napsali jste námNapsali jste námNapsali jste námNapsali jste námNapsali jste námNapsali jste nám
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OPERA PRAMEN ZAZNÌLA V  PROSTÌJOVSKÉM DIVADLE
Dne 30.1.měli prostějovští ná-

vštěvníci divadla možnost shléd-
nout operu PRAMEN  v   rámci 
zahájení roku Jiřího Wolkera. Au-
torkou tohoto hudebního díla je 
mladá a úspěšná skladatelka Zuza-
na Michlerová. S   touto mladou 
dámou jsem se v  divadle setkala a 
trošičku ji vyzpovídala, abychom se 
mohli dozvědět něco málo ze záku-
lisí novodobé nastupující skladatel-
ské generace.

Zuzana má k   operám již silný 
vztah od dětství, od malička se zabývá 
zpěvem, který vystudovala na Praž-
ské konzervatoři spolu se skladbou, 
zároveň dokončila i Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Studovala také 
skladbu a zpěv na italské Accademia 

Musicale Chigiana v  Sieně a je zakla-
datelkou agentury BellArte.

A proč si vybrala pro libreto ope-
ry právě Jiřího Wolkera? Líbila se 
jí myšlenková a obsahová hloubka 
jeho díla a také krásný básnický 
a zpěvný jazyk. Jedním z   dalších 
vlivů byl dozajista její prostějovský 
původ a studium na Gymnáziu Ji-
řího Wolkera, díky jehož podpoře 
se mohla tato významná kulturní 
událost uskutečnit, za což je autor-
ka své „alma mater“ velmi vděčna. 
Nakonec si jako předlohu pro libre-
to zvolila texty jeho dramatu Hrob, 
jímž byla po myšlenkové rovině 
přímo uchvácena. Je to velmi sym-
bolistické dílo, v   němž se prolíná 
Wolkerův humanistický odkaz zr-

cadlící se v  touze pomáhat ostatním 
a obětovat se pro ně s  křesťanskou 
tradicí. Právě těmito myšlenkami je 
dílo nadčasové a aktuální v   každé 
době a společnosti. Wolker byl při 
tvorbě díla ovlivněn také událostmi 
první světové války a svou propu-
kající nemocí.Stejně tak jako drama 
Hrob, tak i opera Pramen je protká-
na řadou symbolů. Nejdůležitější je 
zde symbol žízně a pramene. Žízeň 
se zde objevuje v  několika rovinách, 
nepředstavuje pouze potřebu fyzic-
kou, nýbrž také žízeň po záchraně 
a vykoupení, či žízeň po rodinném 
štěstí. Pramen v opeře nezobrazuje 
pouze vodu, ale je rovněž symbolem 
života, světla nebo pravdy. V několi-
ka rovinách se v opeře vyskytuje pře-
měna hrobu v pramen. Vzhledem 
k tomu, že autorka chtěla zvýraznit 
pozitivní vyústění opery, rozhod-
la se pro název Pramen. Význam 
pozitivního smyslu oběti osobního 
štěstí ve prospěch ostatních (v  čemž 
nelze nespatřit paralelu s   křesťan-
skou myšlenkou vykoupení lidstva) 
skladatelka zvýraznila včleněním 
dvou biblických latinských textů. 
Jedná se o úryvek z  knihy proroka 
Izajáše, který zpívá sbor v  návaznosti 
na učiněnou oběť přinášející nový 
život a o úryvek z  Janova evangelia, 

který zpívá lékař a nevidomá v  kon-
trapunktu s  Wolkerovým textem o 
věčném koloběhu života zpívaným 
lékařovou ženou Evou.

V   současné době již pracuje 
Zuzana na své druhé opeře ve spo-
lupráci s  výtvarníkem, režisérem a 
libretistou Vladimírem Kiseljovem. 
Opera se bude jmenovat Bábel a 
bude propojovat témata pádu Ba-
bylonské věže, potopy a spásy světa 
láskou. Téma má kořeny hluboko v  
historii, pro současnou dobu je však 
více než aktualní. V  dnešní společ-
nosti si nemůžeme nevšimnout pří-

tomnosti neustálého spěchu a uza-
vírání se do stereotypu tvořeného 
společností samotnou. Představení 
bude mít výrazné výtvarné pojetí, 
bude propojovat hudbu, tanec, pan-
tomimu, projekci a živou malbu na 
scéně.

Bohatý kulturní zážitek, který 
jsme si všichni  po shlédnutí ope-
ry Pramen v   provedení studentů 
a absolventů pěveckého oddělení 
Pražské konzervatoře a Talichovy 
komorní filharmonie odnesli, na-
povídá jistě tomu, že se máme na co 
těšit. Edita Lachmanová

INZERCE
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Změna programu vyhrazena, rezervace  
vyzvedněte nejpozději 1 den před projekcí !!!

SOBOTA 1. BŘEZNA
15.30 Velká oříšková loupež  animovaný film
Před zimou si musí veverčák Surly udělat zásoby. Ale 
kde vzít a nekrást?!
Režie: Peter Lepeniotis, 92 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Památkáři  americký válečný film
Tohle je možná poslední velký příběh II. sv. války, který 
ještě nikdo nevyprávěl.
V hl.rolích G. Clooney, M. Damon, B. Murray aj. 
Režie: George Clooney, 112 min. české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Angelika  francouzský výpravný velkofilm
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který 
okouzlil už miliony diváků po celém světě….
V hl.rolích N. Arnezenderová, G. Lanvin, T. Sisley aj.
Režie: Ariel Zeitoun, 113 min., český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

NEDĚLE 2. BŘEZNA
15.30 Velká oříšková loupež
17.30 Památkáři
20.00 Angelika

PONDĚLÍ 3. BŘEZNA
17.30 Babovřesky 2  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
Je to prostě film tak „trošku“ ze života!“
V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. Plekancová-
Vondráčková, L. Langmajer, P. Kinkinčuk aj.
Režie: Zdeněk Troška, 120 min., mládeži přístupný, 
premiéra, vstupné 130 Kč
20.00 Babovřesky 2

ÚTERÝ 4. BŘEZNA
17.30 Babovřesky 2
20.00 Attila Marcel Art film
 francouzská absurdní komedie
Režie: Sylvain Chomet, 102 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 5. BŘEZNA
17.30 Babovřesky 2
20.00 Babovřesky 2

ČTVRTEK 6. BŘEZNA
17.30 300: Vzestup říše am. akční hist. drama
Povstaň, bojuj a zemři !
V hl.rolích E.Greenová, R. Santoro, J. O´Conell aj.
Režie: Noam Murro, 120 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Koleje osudu  americké filmové drama
Silný příběh lásky a pomsty…..
V hl.rolích: N. Kidmanová, C. Firth, S. Skarsgard, aj. Režie: 
Jonathan Teplitzky, 116 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 7. BŘEZNA
15.30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D 
Dějiny jsou jim v patách... animovaná komedie
Režie: Rob Minkoff, 92 min., český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný
17.30 300: Vzestup říše
20.00 Koleje osudu

SOBOTA 8. BŘEZNA
15.30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D
17.30 Koleje osudu
20.00 300: Vzestup říše

NEDĚLE 9. BŘEZNA
15.30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D
17.30 300: Vzestup říše
20.00 300: Vzestup říše

PONDĚLÍ 10. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Maharal
ČR 2006,105 min., režie: Pavel Jandourek
17.30 Vampýrská akademie am. akční fantasy film
Přichází nový druh upíra – dhampír: napůl upír – napůl 
člověk…. V hl.rolích Z. Dutchová, D. Kozlovskij aj.
Režie: Mark Waters, 105 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Fair Play  české filmové drama
Jsou hranice, za které se nejde……
V hl.rolích J. Bárds, A. Geislerová, R. Luknár aj.
Režie: Andrea Sedláčková, 100 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 11. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Maharal
ČR 2006,105 min., režie: Pavel Jandourek
17.30 Vampýrská akademie
20.00 Fair Play

STŘEDA 12. BŘEZNA
17.30 Vampýrská akademie
20.00 Fair Play

ČTVRTEK 13. BŘEZNA
17.30 Kráska a Zvíře  francouzský fantasy film
1810. Láska trimufuje nad nebezpečím a objeví 
opravdovou lásku…..
V hl.rolích L. Seydouxová a V. Cassel
Režie: Christophe Gans, 112 min., český dabing, 
mládeži přístupný vstupné 100 Kč
20.00 Grandhotel Budapešť  anglická komedie
Šestihvězdičková zábava s hvězdným obsazením…..
V hl.rolích R. Fiennes, R. Revolori, F. Murray aj.
Režie: Wes Anderson, 100 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 14. BŘEZNA
17.30 Kráska a Zvíře
20.00 Grandotel Budapešť

SOBOTA 15. BŘEZNA
15.30 Kráska a Zvíře
17.30 Kráska a Zvíře
20.00 Grandotel Budapešť

NEDĚLE 16. BŘEZNA
15.30 Kráska a Zvíře
17.30 Kráska a Zvíře
20.00 Grandotel Budapešť

PONDĚLÍ 17. BŘEZNA
17.30 Need for Speed  americký akční film
Natočeno podle nejslavnější počítačové hry.
V hl. rolích A. Paul, D. Cooper, M. Keaton režie:Scott Waugh, 
103 min., premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Philomena  britský film na motivy skut. události
Silný příběh o hledání ztraceného syna.
V hl.rolích J.Denchová, S. Coogan
Režie: Stephen Frears, 98 min., české titulky, premiéra,pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 18. BŘEZNA
17.30 Need for Speed
20.00 La ultima Cima: Poslední vrchol
- Art film  španělský dokumentární film
Příběh kněze, který sloužil Bohu tím, že sloužil jiným……
Režie: Juan Manuel Cotello, 82 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95,--

STŘEDA 19. BŘEZNA
19.00 Elton John v Las Vegas  záznam koncertu
Záznam koncertu světově proslulého zpěváka, 
textaře a interpreta v Koloseu c Caesarově Paláci 
v Las Vegas
České titulky, cca 115 min., premiéra, 
vstupné 250 Kč

ČTVRTEK 20. BŘEZNA
17.30 Pompeje 3D  americký akční film
V hl. rolích: K.Harrington, C.A. Mossová aj.
Režie: Paul W. S. Anderson, 102 min., český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 150 Kč
20.00 10 pravidel jak sbalit holku  česká komedie
V hl. rolích: M. Ruml, M. Donutil aj., režie: Karel Janák, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč

PÁTEK 21. BŘEZNA
15.30 Zvonilka a piráti 3D
Režie: Peggy Holmesová, 78 minut, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 175 Kč dětem do 15 let 145,- Kč
17.30 Pompeje 3D
20.00 10 pravidel jak sbalit holku

SOBOTA 22. BŘEZNA
15.30 Zvonilka a piráti 3D
17.30 10 pravidel jak sbalit holku
20.00 Pompeje 3D

NEDĚLE 23. BŘEZNA
15.30 Zvonilka a piráti 3D
17.30 10 pravidel jak sbalit holku
20.00 Pompeje 3D

PONDĚLÍ 24. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Husiti
ČR 2014 , 85 min., režie: Pavel Koutský
17.30 Non – Stop  americký akční film
Únos je teprve začátek! V hl.rolích L.Neeson, J. 
Mooreová aj., režie: Jaume Colet – Sera, 106 min., české 
titulky, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 10 pravidel jak sbalit holku

ÚTERÝ 25. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Husiti
17.30 Non - Stop
20.00 10 pravidel jak sbalit holku

Dočkali jste se dalšího záznamu z MET !
STŘEDA 26. BŘEZNA

18.00 Richard Strauss: Růžový kavalír
Délka představení: 3 hodiny 20 min; 1 přestávka, v záznamu 
jsou použity anglické a české titulky, vstupné 300 Kč

ČTVRTEK 27. BŘEZNA
17.30 Noe  americký katastrofický velkofilm
V hl.rolích R. Crowe, A. Hopkins, J. Conellyová aj.
Režie: Darren Aronofsky,  český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Noe

PÁTEK 28. BŘEZNA
17.30 V nitru Llewyna Davise  americké drama
Nový film bratří Coenových! V hl.rolích: O. Isaac, C. 
Mulligan aj. Režie: Ethan a Joel Coenovi, 105 min., české 
titulky, mládeži do 15let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Noe 3D - vstupné 150 Kč

SOBOTA 29. BŘEZNA
17.30 Noe 3D
20.00 V nitru Llewyna Davise

NEDĚLE 30. BŘEZNA
17.30 Noe
20.00 V nitru Llevyna Davise

PONDĚLÍ 31. BŘEZNA
17.30 Dědictví aneb Kurva se neříká  česká kom.
V hl.rolích B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam aj.
Režie: Robert Sedláček, 106 min., repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Přežijí jen milenci  americký romantický horor
V hl.rolích T. Hiddleston, T.Swintonová aj., režie: Jim 
Jarmusch, 123 min., české titulky, premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

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

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

Po - Čt   8.00 - 14.30 hodin 
Pá  8.00 – 13.00  hodin 
Tel.:  582 329 625

SOBOTA 1. BŘEZNA
15.00 Krakonoš a mistr Jehlička 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Diana  anglický životopisný film
Legenda je vždy jen část pravdy….
V hl. roli: N. Wattsová
Režie: Oliver Hirschbiegel, 108 min., 
český dabing, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Diana vstupné 80 Kč

SOBOTA 8. BŘEZNA
15.00 Kamarádi z televize 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Revival  česká filmová komedie
Nikdy to nekončí…
V hl. rolích: B. Polívka, M. Krobot, K. 
Heřmánek, Z, Bydžovská, J. Boková, V. 
Dyk, J. Hubibnská aj.
Režie: Alice Nellis, 116 minut, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Revival vstupné 80 Kč

STŘEDA 12. BŘEZNA
15.00 Bio Senior – Vrásky z lásky
ČR 2012 režie:Jiří Strach, 101 min., 
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 15. BŘEZNA
15.00 Kovář z Podlesí  
 česká filmová pohádka 
Nová pohádka, ve které je všechno tak 
trochu jinak…..
V  hl. rolích: B. Polívka, J.Somr, M. 
Markovič, J. Pecha, R. Novák ml. ,Ivana 
Chýlková, B. Seidlová, S. Tobias
Režie: Pavel Göbl, 100 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
17.30 Kovář z Podlesí vstupné 40 Kč
20.00 Red 2  am. akční krimikomedie
Ti nejlepší nikdy nespí! Stále v penzi a 
ještě nebezpečnější a ještě zábavnější!
V hl. rolích: B. Willis, C. Zeta – Jonesová, 
M. Louise- Parkerová, H. Mirrenová, 
A. Hopkins, J. Malkovich
Režie: Dean Parisot, 116 min., české 
titulky, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 26. BŘEZNA
15.00 Bio Senior – Jedlíci, aneb sto 
kilo lásky
ČR 2013, 108 min., režie: Tomáš 
Magnusek, vstupné: 35 Kč

SOBOTA 29. BŘEZNA
15.00 Míček Flíček  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Kameňák 4
Vítejte znovu v Kameňákově !
V hl. rolích: V. Vydra, D. Morávková, J. 
laufer, H. čížková, L. Lipský, M. dejdar, 
B. Klepl, J. Pomeje režie: Ján Novák, 
88 min., repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč

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

Kultura



Město ProstějovMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

26. února 2014 Strana 17

Prostějovské radniční listy
Babovøesky 2  Režie: Jiøí Troška

Pompeje 3D  Režie: Paul W. S. Anderson

Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvným obrázkem ze života v součas-
né vesnici, která s nadhledem a komediál-
ní nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, 
seno, sleduje kupící se nedorozumění a 
souhry náhod, které pořádně zamotají 
hlavu její obyvatelům. V příběhu nechy-
bí láska, žárlivost, závist, intriky a zejmé-
na vtipné okamžiky, v nichž se někteří i 
najdou. Příběh začíná tam, kde první díl 
skončil: drbna Horáčková vy-
bíhá z domu naproti mladým 
hokejistům, kteří přijeli navštívit 
svého dobrého kamaráda a spo-
luhráče na nedalekou chalupu, 
aby tu aspoň pár dní trénovali 
i odpočívali. Horáčkovou oka-
mžitě napadne pozvat svou 
vnučku, šikovně ji nara� čit 
sportovcům do cesty – třeba se jí 
nějaký všimne a holka udělá ter-
no. Nevydrží a pochlubí se svým 

nápadem ostatním babkám. Zápletka se 
dále točí okolo pomsty Horáčkové sta-
rostovi Stehlíkovi, kvůli kterému musela 
opustit místo tajemnice na místním úřa-
dě..... do vesnice přichází kontrolor z „kra-
je“ a netuší, co tu na něj čeká, co všechno 
bude muset řešit a právě díky tomu se 
odehrává spousta humorných situací... 
A nad tím vší bdí mladý farář s trochu 
netradičním a dvojsmyslným jménem...

Hlavní hrdina Milo, ot-
rok, který se stal gladiátorem, 
čeká na svůj poslední boj, aby 
zničil své soupeře a dostal se 
na svobodu. S výhledem na 
svobodný život se zamiluje do 
dcery bohatého obchodníka, 
která však má být proti své 
vůli provdána za zkorumpo-
vaného a zhýralého senátora 
(Kiefer Sutherland). Jejich 
opravdový problém se ale 
připravuje v hlubinách Země.  
V osudových hodinách po 
erupci Vesuvu, ve chvílích to-
tálního chaosu a děsivé zkázy 
se musí Milo probojovat ven 
z gladiátorské arény, a pod-
stoupit boj s časem, aby svou 
Cassii z rozpáleného pekla 
zachránil.

Osmdesátá léta v Československu. Mla-
dičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává 
členkou Střediska vrcholového sportu. Její 
matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman 
Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a 
postoupí na olympijské hry. Vybočením ze 
světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu 
pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej 
Novák). Anně začnou být bez jejího vědomí 

podávány anabolické steroidy. Její výkonnost 
stoupá, objevují se ale rovněž první zdravot-
ní problémy. Anna se o přípravcích dozví-
dá pravdu, a přestože je v sázce její účast na 
olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její 
matka však doufá, že Anna účast na olympij-
ských hrách využije k emigraci, a rozhodne se 
jí anabolika pod rouškou neškodných vitami-
nů aplikovat tajně.

Rose Hathawayová je dhampýrka, na-
půl člověk a napůl vampýr. Dhampýři jsou 
zároveň strážci Morojů, což jsou klidní 
a smrtelní vampýři, kteří žijí diskrétně v 
našem světě. Posláním dhampýrů je chrá-
nit Moroje před krvežíznivými vampýry 
- Strigoji. Dhampýrka Rose se svojí ka-
marádkou, morojskou princeznou Lissou, 
prožívají různá dobrodružství. Zkoušejí 
sílu jejich přátelství, trpí a ztrácí milované 
lidi. Tenhle � lm vypráví jejich příběh... 
Morojská princezna Lissa a její nejlepší ka-
marádka Rose uprchly ve smrtelném stra-
chu z vampýrské akademie, ale po dvou 
letech byly vypátrány tajemnými strážci a 
odvlečeny zpět. Znovu se tak ocitají v ob-
rovském nebezpečí, protože na akademii 
se mohou pohybovat nebezpeční Strigo-
jové. Ti chtějí Lissu zničit, protože jako je-
diná dcera urozeného morojského rodu je 
překážkou jejich plánu na ovládnutí světa 
vampýrů. Naštěstí je tady ale dhampýrka 

Rose, v jejichž žilách se smísila krev vam-
pýrů a lidí, takže dokáže zlým Strigojům 
lépe čelit. V tajemném a ponurém světě 
akademie ale nebude snadné odolat všem 
nástrahám a zradám: Lissa bude muset 
opatrněji využívat svých nadpřirozených 
schopností, aby nepadla do strigojské pas-
ti, a Rose se musí vzdát velké lásky, aby 
mohla kamarádku ochránit a za žádných 
okolností ji nezklamat. Jediné, nač se totiž 
mohou obě spolehnout, je jejich vzájemné 
pouto, jejich přátelství...

Zneklidňující vidina smrtící záplavy proná-
sleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím 
dál častěji. Tu i další podivná znamení mu po-
může rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony 
Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam 
ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro 
kompletní restart v podobě gigantické potopy 
a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě 
Noema a jeho početnou rodinu. A protože 
Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět 

archu, obří loď, na níž by se on i jeho rodina za-
chránili. Během stavby se musí potýkat nejen s 
nedostatkem času, vlastními pochybami, oba-
vami svých blízkých, ale i s otevřenou nenávistí 
soukmenovců v čele s krutým potomkem 
slavného bratrovraha Kaina (Ray Winstone). 
Kromě toho musí na plavbu přizvat i zástupce 
všech živočišných druhů, aby život na „nové“ 
Zemi mohl být úplný. Největší katastrofa v dě-
jinách planety v tu chvíli může začít.

Píše se rok 1810. Poté, co ztratil své štěstí 
na moři je zdrcený obchodník nucen odejít 
na venkov se svými šesti dětmi. Mezi nimi 
je i Kráska, jeho nejmladší dcera, která je 
velmi milá a veselá dívka. Jednoho dne 
narazí obchodník na magickou říši Zvířete, 
který ho vyzve ke smrti za krádež jeho růže. 
Kráska, která se obviňuje za jejich strašli-
vé rodinné neštěstí, se proto 
rozhodne obětovat svůj život 
místo svého otce. Nicméně, 
to není smrt, která čeká Krás-
ku v hradu Zvířete, ale spíše 
zvláštní magický život, radost 
a melancholie. Každý večer se 
Kráska připojí ke Zvířeti, aby 
s ním povečeřela. Postupně 
jeden druhého poznávají a učí 
se vzájemné důvěře, jako dva 
cizinci, které vesmír odděluje. 
I když se Kráska Zvířeti a jeho 
snahám brání, snaží se pomalu 
odkrýt tajemství této bytosti i 

jeho Panství. V noci se Krásce zdají úryvky 
ze života Zvířete a vyprávějí tragický příběh, 
ze kterého je zřejmé, že toto divoké a osa-
mělé Zvíře bylo kdysi krásným princem. 
Vyzbrojena jen svou odvahou a otevřeným 
srdcem, Kráska triumfuje nad nebezpečím. 
Nakonec vysvobodí Zvíře od zlého kouzla a 
objeví opravdovou lásku.

Fair Play  Režie: Andrea Sedláèková

Vampýrská akademie Režie: Mark Waters

Noe Režie: Darren Aronofsky 

Kráska a Zvíøe  Režie: Christophe Gans

Kultura
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

ŘB EZEN
1.3. Velký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice Sokol Čechovice odd. kopané

1.3. Šibřinky Sokolovna Kralice  Kralice TJ Sokol Kralice

1.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo v Prostějově Prostějov Moje Divadlo

1.3. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci Němčice n/H

1.3. Společenský ples  Sokolovna Určice Určice Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice

1.3. Hasičský ples Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení

2.3. Dětský karneval Sokolovna Ptení Ptení SDH Ptení

7.3. Hasičský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice JSDH Mostkovice

8.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov

15.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov OS ČLK

15.3. Maškarní ples Sokolovna Určice Určice SDH Určice

16.3. Karneval MC Cipísek Městské divadlo v Prostějově Prostějov MC Cipísek Prostějov

22.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

duben
12.4. Ples TŠ Hubená Městské divadlo v Prostějově Prostějov TŠ Hubená

PLESY 
NA PROSTÌJOVSKU 

2014

Festival Pro Tibet v Prostìjovì
KDY:  úterý 18.3. a středa 19.3., vždy 

od 17:00
KDE:  Ekocentrum Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov
Tiché svaté kameny 
(Pema Tseden/ Čína/ 

2005/ 102 min.) 
úterý 18. března od 17:00 

Film sleduje desetiletého tibet-
ského chlapce, na kterého působí 
magickou přitažlivostí západní 
i čínský konzumní styl. Chlapec 
žije v souladu s přáním své rodiny 
v klášteru Guwa, kde je izolován 
od okolního světa a kde se připra-
vuje na své poslání inkarnovaného 
lamy. Jednou ho po krátkém výletu 
najdou, jak je přímo „připoutaný“ 
k televizi a videu, tam ho náhle 
žádná náboženská oddanost nebo 
rodinné prosby nemohou dostih-
nout. Jak se malý mnich s tímto 
rozpolcením vyrovná? To Vám 
prozradí až samotný � lm.

Letní pastviny 
(Lynn True, Nelson Walker/ USA / 

2010/ 85 min.)
středa 19. března od 17:00 

Civilizace tibetských nomádů je v 
posledních desetiletích vystavena 
sílícím vnějším tlakům. Mnozí z ko-
čovníků věří, že pro jejich národ na-
stala dlouho ohlašovaná doba temna. 
Celovečerní dokument Letní pastvi-
ny  je kronikou zachycující několik 
měsíců života mladé tibetské rodiny 
na tradičních letních pastvinách. Ve 
světě, kde rozvoj stojí v přímém pro-
tikladu k tradici, se musejí pokusit 
vyrovnat se s výzvami, které ohrožují 
a od základu mění jejich život.

Cena: vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude věnován na 
podporu tibetských uprchlíků 

Festival Pro Tibet v Prostějově po-
řádá Český svaz ochránců přírody, 

Ekocentrum Iris.
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POZVÁNKA na besedu
Česká křesťanská akademie, poboč-

ka  v Prostějově, spolu s Církví česko-
slovenskou husitskou pořádá ve středu 
26.března 2014 v 17.00 hodin besedu :

 „Úcta k  ikonám a svatým ve vý-
chodní tradici“ 

Přednášet bude Mgr. Milan Metoděj 
KOPLÍK, pravoslavný duchovní v Pro-

stějově. Igumen Mgr. Milan slouží pra-
voslavné skupině věřících v modliteb-
ně  Sv. Jiří Vítězného v Prostějově, na 
Demelově ulici.

Zajímavá beseda s ukázkami ikon se 
koná v přednáškovém sále fary CČSH, 
Demelova 1 v Prostějově.  

Srdečně zvou pořadatelé 

Pøedstavení loutkového divadla 
TJ Sokol I Prostìjov, Skálovo námìstí 4

Každou neděli od 14.30 hodin
2.3.   Zvonek královny víl
9.3.   Zvonek královny víl
16.3. Zvonek královny víl

23.3. Perníková chaloupka
30.3. Perníková chaloupka
Zveme všechny děti a jejich rodiče!!!
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Letos již potřetí „zalis-
tují“ návštěvníci prostě-
jovského divadla v  některé 
z knih, jež svébytným způ-
sobem prezentuje na jevišti 
herec Lukáš Hejlík, který je 
autorem a velmi často také 
protagonistou projektu 
LiStOVáNí.

 Po lednovém Infernu 
(Dan Brown) a únorové 
Pražské svatbě a jiných ero-
tických povídkách Zdenka 
Merty je v pondělí 17. března 
v 18 hodin v komorním pro-
storu na jevišti za oponou 
na programu scénické čtení 
Dobrý proti severáku, jež 
představí spisovatele Daniela 
Glattauera.

Účinkující Lukáš Hejlík, 
Věra Hollá a Pavel Oubram 
nastíní příběh Emmi Roth-
nerováé, která chtěla přes in-
ternet zrušit předplatné časo-
pisu Like. Kvůli překlepu ale 
její e-mail dostane Leo Leike. 
Protože Emmi mu dál posílá 
e-maily, upozorní ji Leo na 

její omyl. Začne tak nezvyk-
lá korespondence, jakou lze 
vést jen s osobou naprosto 
neznámou. Na tenkém ostří 
mezi absolutním neznámem 
a nezávaznou intimitou se 
oba víc a víc sbližují, až si 
nakonec musí nevyhnutel-
ně položit otázku: snesly by 
milostné city, které rozkvetly 
v e-mailech, osobní setkání? 
A co by se stalo, kdyby ano? 
Tenhle milostný balet by se 
jistě líbil všem romantikům, 
a to hned z několika důvo-
dů. Oba protagonisté v knize 
okusí nejrůznější odstíny a 
tóny staré dobré romantické 
touhy, která vzkvétá, ale ne-
rozplývá se. Text je vtipný, 
což je pro romantiky velice 
cenné. 

„Cyklus scénických čtení 
LiStOVáNí si vzal na sebe 
neskromný úkol - předsta-
vovat každý měsíc zajímavé, 
aktuální knihy, které se obje-
vují na trhu. Vybraní autoři a 
jejich dílo či přímo speci� c-

ká kniha jsou pak před divá-
ky interpretováni v podobě 
scénického čtení. Jde vždy 
přibližně o hodinové diva-
delní vystoupení, ve kterém 
je přenášen děj knihy, jazyk 
autora a atmosféra dané li-
teratury na obecenstvo, které 
se v čele s mladou generací 
ve světě oproštěném od kul-
tury a literatury vrací zpět k 
tomu, co tu bylo první - kni-
ze. Nejde o nějaké čtení ob-
líbených pasáží, jde o dýcha-
jící představení s rekvizitami, 
kostýmy, hudbou, začátkem 
a koncem,“ přiblížil Hejlík 
smysl projektu.

„Jsme velmi potěšení, že 
se LiStOVáNí  na jevišti za 
oponou ujalo,“ prohlásila 
ředitelka  Jana Maršálková a 
doplnila: „Pro školní mládež 
je uvádíme již několik sezón, 
s dospělým publikem však te-
prve začínáme.  Pokud zájem 
diváků neochabne, budeme 
se snažit listovat v Prostějově 
každý měsíc.“ -eze-

Námořnická historie 
aneb Velbloud, ryba, slepi-
ce je dalším představením 
předplatného Čtyřlístek 
určeného pro nejmenší 
děti a jejich doprovod. Na-
ivní divadlo Liberec ode-
hraje zdařilou a výpravnou 
pohádku v neděli 16. břez-
na v  10 hodin na prknech 
Městského divadla v  Pros-
tějově.

Na principu Šeherezádina 
vyprávění vystavěli autoři 
pohádkové inscenace svou 
námořnickou historii: ve 
skutečnosti se vlastně jedná 
o tři klasické pohádky - Ošk-

livé káčátko, O rybáři a rybce 
a O kohoutkovi a slepičce.

Dvojice námořníků – 
skladníků dostane v podpa-
lubí velké zaoceánské lodi 
hlad. Rozhodnou se ho utišit 
způsobem nepříliš chvály-
hodným - v transportních 
bednách kolem nich se přece 
nachází spousta zvířat vhod-
ných k okamžité konzumaci. 
Jenže vybraná (a chutná) 
zvířátka nejenže se nechtě-
jí nechat sežrat, ale jelikož 
patří jednomu nejmenova-
nému cirkusu, tak dokonce 
umějí i mluvit. A právě to 
jim zachrání kůži. Každé z 

ohrožených zvířat totiž od-
vypráví námořníkům svůj 
životní příběh a námořníci 
pak chtě nechtě musejí splnit 
slib a nasytit se nějak jinak. 
Tři klasické pohádky pro 
nejmenší děti ve svěžím a zá-
bavném pojetí připravil tým 
pod vedením režiséra Jakuba 
Vašíčka. Zdařilé představení 
si  odneslo vavříny z  celo-
státního festivalu Mateřinka 
2013, který je jako jediný 
v  Česku zaměřený na nej-
menšího diváka.

Vstupenky na pohádkové 
dopoledne jsou k  dispozici 
v pokladně divadla. -eze-

Dobrý proti severáku
Hejlík za oponou opìt zalistuje v bestselleru

Velbloud, ryba, slepice 
Tøi klasické pohádky v námoønickém trièku

Tøi verze života: Prachaø, 
Rybová, Chmela, Janìková
David Prachař, Linda Ry-

bová, Igor Chmela a Jana 
Janěková ml.  - to jsou pro-
tagonisté představení Tři 
verze života,  se kterým  Di-
vadlo Palace Praha navštíví 
ve středu  5. března  v  19 
hodin prostějovské divadlo.

„Představení  Yasminy 
Rezy nejsou prostějovské-
mu divákovi neznámé. Naše 
publikum v minulosti vidělo 
například skvělé slovenské 

i české nastudování její hry 
Kumšt,“ uvedla ředitelka 
městského divadla v  Prostě-
jově Jana Maršálková.

Yasmina Reza je uznávaná 
francouzská autorka, která 
brilantně spojuje tragiko-
mické prvky se situačními 
zápletkami, které umožňují 
hercům využít celou škálu 
psychologických proměn.

Ve Třech verzích života 
prožijí dva manželské páry tři 

varianty téhož večírku a divá-
ci tak mohou nahlédnout do 
životních situací, které jsou 
výsledkem těchto náhodných 
posunů. Je to jako v životě, 
kdy stačí jedno špatně zvole-
né slovo ve špatnou chvíli a je 
všechno jinak...

Představení je uváděno 
pro abonentní skupinu B, 
doprodejové vstupenky jsou 
k dispozici v pokladně diva-
dla. -eze-
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Støedomoravská mohylová pohøebištì
Na březen 2014 připravil 

Klub historický a státovědný 
v  Prostějově přednášku arche-
ologa PhDr. Miroslava Šmída 
o středomoravských mohy-
lových pohřebištích z pozdní 
doby kamenné. V  letošním 
roce uplyne 100 let od chví-
le, kdy kostelecký učitel Karel 
Všetička objevil na východním 
svahu Velkého Kosíře mohy-
lové pohřebiště kultury s  ná-
levkovitými poháry. Těsně po 
1. světové válce bylo objeveno 
naprosto identické pohřebiště 
také na Horce u Ohrozimi. Obě 
nekropole prokopal prostějov-
ský archeolog a učitel Antonín 
Gottwald a díky jeho přičinění 
vstoupily do povědomí evrop-
ské badatelské veřejnosti. Podle 
místa nálezu v Ohrozimi dostal 
tento druh přídomek mohylo-
vá pohřebiště ohrozimského 
typu. Během dvacátého století, 
zejména jeho druhé poloviny, 
se jejich počet ustálil na čís-
le 17. V  rámci republiky jsou 
speci� kem střední Moravy 
a díky archeologickým vý-
zkumům pracovníků Muzea 
Prostějovska a prostějovského 
pracoviště Ústavu archeolo-
gické památkové péče v  Brně 
vydala mnohá ze svých ta-
jemství. Přesto zůstává řada 
otázek nezodpovězena a čeká 
na nové objevy a zcela jistě i 
nové postupy a metody, které 
pomohou překonat časovou 
propast 5500 let, kolik uběhlo 
od zakládání těchto pohřebišť 
na podhůří Drahanské a Bon-
zovské vrchoviny. Přednáška 
seznámí zájemce o nejstarší 
dějiny lidstva se současným 

stavem poznání tohoto feno-
ménu moravské archeologie, 
který představí v evropských 
souvislostech a pokusí se odha-
lit kulturní a sociální podněty 
jeho formování. 

Akce se uskuteční v úterý 18. 
března 2014 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v Třebízského 
ulici. Všichni jsou srdečně zvá-
ni.  -tc-

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Březen 2014

1. BŘEZNA V  19 HODIN 
TOM SAWYER (Mark Twain, Václav Renč) 

– II. premiéra
Divadelní soubor Pointík uvede svou první 
inscenaci na motivy klasického románu Marka 
Twaina o legendárním uličníkovi Tomu 
Sawyerovi a jeho kamarádech. 

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

21. BŘEZNA V  19 HODIN
IMPROPOINT

První zápas roku 2014 v  divadelní improvizaci. 
Nelítostný souboj nápadů, rychlých reakcí 
a vtipu a improvizace svedou domácí týmy 
divadla Point. 
Neodolatelně moderuje miláček publika 
Štěpán Gajdoš.

27. BŘEZNA V  19 HODIN
TESTOSTERON

(Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda

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

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

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 
Vojtěch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš 
Kameníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra 
nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
Březen 2014

HUDEBNÍ OBOR :

5.- 6.3. 2014 v 9.00 hod., sál ZUŠ 
Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír

Jarní besídky žáků v17.00 hod. sál ZUŠ
6., 11., 13., 19. a 20. 3. 2014
VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul. 14:
Výstava z cyklu: „Absolventi ZUŠ se představují“

Své práce vystaví 6 bývalých žáků výtvarného oboru :Petra 
Pluháčková, Hana Koláčková –Šafaříková, Zuzana Dadáková, 
Klára Válková, Jitka Zavadilová a Markéta Soldánová.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
18.3.2014 ve 13.00 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8

Dramaťácké setkání
Soutěžní přehlídka žáků literárně dramatických oborů 

základních uměleckých škol.
Žáci LDO ZUŠ V.Ambrose Prostějov, 

ZUŠ Němčice nad Hanou a ZUŠ Plumlov se představí 
v sólových výstupech.

26. 3. 2014 v 17.00 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8
Co všechno může být loutka

Využití předmětu a loutky k divadelnímu zpracování pohádek 
A. Mikulky a N. Kravetze.

Hrají žáci 2. a 4. ročníku 1. cyklu LDO. 
Režie: J. Turčanová

Moravsko - slezská akademie, 
region Prostìjov

Vás srdečně zve na přednášku 

Současné proměny života muže a ženy,
kterou přednese  

prof. Pavel  AMBROS  SJ.� D.
Přednáška se uskuteční 19.3.2014  v  17.30hod. 

v budově Cyrilometodějského gymnázia, 
Komenského ul.17 v Prostějově. 

Přednáška se uskuteční za � nanční podpory 
statutárního města Prostějova. 

 PaeDr.Karel Kotyza, předseda regionu
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Dramatický obor 
pøi ZUŠ V. Ambrose 

vás srdeènì zve 
na premiéru žákù

2. a 4. roèníku
pod názvem

CO VŠECHNO 
MÙŽE BÝT 
LOUTKA...?

ukázky práce 
s předmětem a loutkou na 

motivy pohádek 
Aloise Mikulky

a Nathana Kravetze

26. března 2014
v 17 hodin v sále 

prostějovského zámku



Město ProstějovMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

26. února 2014 Strana 23

Prostějovské radniční listy
MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.

BŘEZEN 
www.muzeumpv.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T. G.  Masaryka  2

VÝSTAVY

18.2. – 25.5. Jak žily děti na zámku
Tematická výstava mapující rodinný život šlechty a jejich dětí. Panely s  popisy 

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

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

Výstava je realizována ve spolupráci s  Muzeem hraček v  Rychnově nad Kněž-
nou. 

20.2. – 6.4. vernisáž 20.2. v  16.30
  Jan Šafařík – nezvěstný malíř velkého talentu
Průřez tvorbou  kvalitního českého malíře evropského formátu, jehož doménou 

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

Výstava je realizována ve spolupráci s  PhDr. Miroslavem Macíkem    

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

6.2. – 11.5. 2014 FENOMÉN IGRÁČEK
Pro malé i velké návštěvníky je připravena výstava o světě  mnoha profesí mo-

derní hračky v  podání usměvavé � gurky –Igráčka. Přijďte se seznámit s  kvalitní 
českou hračkou a podívat se, co všechno dovede!

MUZEJNÍ PODVEČERY

13.3. v  17 hodin v    hlavní budově muzea
Komentovaná prohlídka historické expozice „V  bezpečí pevných zdí – jistota, 

právo, bohatství. Prostějovsko za časů poddanství od poloviny  14. do poloviny 
19. století“ kterou Vás provede trojice hlavních autorů.

Kultura

INZERCE

Prostějov/red - HELEN DORON EN-
GLISH-Angličtina pro děti Prostějov na-
táčela v únoru videoklipy pro ENGLISH 
SUPERSTARS. Pěvecké soutěže pro anglič-
tináře se za Prostějov účastní ostřílení repre-
zentanti, kteří pamatují doby, kdy Angličtina 
pro děti Prostějov byla ještě v  plenkách.

Na snímku zleva: Anička Klofáčová, Anetka 
Pšeničková, Sandra Podhorská, Lucka Linduš-
ková, Jarek Kalvoda a Theo Zapletal. Pokud 
vám tato jména připadají neznámá nebo mož-
ná snad trošku povědomá, zapamatujte si je! 
Tyto hvězdy budou zářit za Prostějov. Více foto-
grafií těchto STAR najdete v  galerii Angličtiny 
na níže uvedené webové adrese.

HDE-Angličtina pro děti přišla s nápadem 
celonárodní pěvecké soutěže Helen Doron 
English STAR. Přestože myšlenka o hledání 
pěvecké STAR je inspirována populárními 
mezinárodními a potažmo českými pěvecký-
mi soutěžemi o hledání superstar, kontext, do 
jakého je tato angličtinářská soutěž zasazena, 
je zcela originální. Zpívat se bude v  angličtině, 
zapojit se musí celá rodina a cílem je motivace 
k  učení se samozřejmě angličtiny. Vítěze čekají 
neodolatelné zážitkové ceny a finále budeme 
moci sledovat koncem května v  pořadu Sama 
doma. 

Aktuální informace o Angličtině pro děti 
najdete na webu angličtiny na www.helendo-
ron.cz, LC Prostějov. Nebo jednoduše napiš-
te na info@anglictinaprodetiprostejov.cz  či 
zavolejte na tel. 604 792  446.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

PROSTĚJOVSKÉ ENGLISH STARS

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

Celorepubliková pěvecká soutěž pro všechny studenty 

HELEN DORON ENGLISH

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

Where Children Come First

Pøijïte si pohrát 
a zasoutìžit s Igráèkem 

V  Muzeu a galerii v Prostějově – v bu-
dově Špalíčku probíhá až do 11. 5. 2014 
výstava s  názvem FENOMÉN IGRÁ-
ČEK. A na své si zde přijdou jak děti, tak 
i jejich rodiče. 

Na výstavě se dozvíte spousty zajíma-
vostí ze zákulisí výroby Igráčka, sezná-
míte  se se současnými i historickými 

postavičkami, pohrajete si s � gurkou a 
ve vědomostním kvízu, který ověří na-
byté znalosti, pak dostanete možnost 
vyhrát jeden ze tří praktických Igráčko-
vých kufříků.

Po skončení výstavy budou vylosováni 
tři nejlepší luštitelé a budou jim předány 
Igráčkovy kufříky.  -jh-

Muzeum zve na komentovanou 
prohlídku nové expozice starších dìjin

K  magickému datu 11. 12. 2013 otevřelo 
prostějovské muzeum v  prvním patře svého 
výstavního objektu na náměstí T. G. Masary-
ka v  Prostějově slavnostně novou expozici 
starších dějin „V bezpečí pevných zdí - jis-
tota, právo, bohatství. Prostějovsko za časů 
poddanství od poloviny 14. do poloviny 19. 
století“. Tento počin se podařilo uskutečnit 
až patnáct let po zániku expozice předešlé 
(„Minulostí Prostějovska“ z  roku 1981), a to 
díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

S  výjimkou pondělků tak opět nabízíme 
návštěvníkům setkávání se svědky bytí na-
šich předků z  údobí poddanství, tentokrát 
motivované odrazem zvyklostí a pravidel, 
jimiž se řídil život jediného města plumlov-
ského panství i důsledků-výsledků jejich re-
spektování, vývoje a rozvíjení. Bez pevného 
a stále se zdokonalujícího řádu ukotveného 
v  městských právech by se sotva naplňovala 
očekávání lidí různého sociálního zařazení, 
různých profesí, různých ambicí, která je ať 
už natrvalo, nebo k  pobytu dočasnému při-
váděla za prostějovské hradby.

Bez pocitu zázemí a sounáležitosti, které 
řád přinášel a pojišťoval, bychom se sotva 
mohli těšit odkazem minulých věků. Odka-
zem, jehož objevování a plné pochopení je z  
velké části stále ještě před námi.

Pokud máte zájem doplnit či konfronto-
vat své vlastní názory a dojmy s autorskými 
plány, poznatky a postřehy, dovolujeme si 
vám dle slibu daného na   vernisáži nabíd-
nout setkání s trojicí hlavních autorů scénáře 
expozice M. Dokoupilovou, V. Horákem a 
M. Kokojanovou. A možná i s  jedním prů-

vodcem tradičním-netradičním navrch. S   
kým? Nechte se překvapit!

Těšíme se na vás ve čtvrtek 13. března 
2014 od 17 hodin ve  foyer muzea. 

 M. Kokojanová
 Muzeum a galerie v  Prostějově

  

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

SERVIS a OPRAVY jízdních kol    SPLÁTKOVÝ PRODEJ 
Plumlovská 32   (vedle ÚŘADU PRÁCE) Prostějov  tel.: 733 224 410 
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Do knihovny na výstavu 
Do 17. března můžete navští-

vit výstavu nazvanou Láska na 
první větu. Jedná se o výstavu 
100 prvních románových vět. 
Kolem fenoménu úvodních vět 
knih existují řady diskusí, klubů 
a jsou sestavovány žebříčky těch 
nejoblíbenějších. Některé úvod-
ní věty jsou nezapomenutelné, 
jiné se staly klasikou stejně jako 
celý román. Řada úvodních vět 
nepotřebuje prozrazovat, ze kte-
ré knihy pocházejí. To si ostatně 

můžete sami vyzkoušet. Součástí 
výstavy je totiž možnost tipovat, 
ze které knížky úvodní citát po-
chází. Tuto unikátní výstavu pří-
mo pro prostějovskou knihovnu 
sestavil její nadšený spolupra-
covník Jan Sedláček, student his-
torie Slezské univerzity v Opavě. 
Výběr zahrnuje klasiky i sou-
časné autory, české i zahraniční. 
Možná vám bude v našem výbě-
ru scházet nějaká vaše oblíbená 
věta či autor. Můžeme vám však 

zaručit, že každou z citovaných 
knížek vlastníme. Pokud vás 
tedy její úvodní věta zaujme, sta-
čí sejít z naší Galerie Na půdě o 
patro níže do půjčovny a o kníž-
ku požádat.

Od 19. března pro vás bude 
připravena výstava automatic-
kých kreseb Anetty Pantěleje-
vové, tentokrát na téma Živly 
kolem nás a v nás. Srdečně vás 
zveme také na přednášku k to-
muto tématu, která se uskuteční 
ve středu 19. března od 17 hod. 
Přednáška a zároveň vernisáž 
výstavy Anetty Pantělejevové 
proběhne s hudebním dopro-
vodem muzikoterapeutky Lucie 
Čapkové.

Evžen Boček se sice za spi-
sovatele nepovažuje – pracuje 
jako kastelán na zámku Milotice 
na jižní Moravě – přesto hned 
jeho o� ciální prvotina Posled-
ní aristokratka byla vyhlášena 
nejvtipnější knihou roku 2012 
a získala Cenu Miloslava Švan-
drlíka. V  knize se odvíjí příběh 
Čechoameričanky Marie Kost-
kové z  Kostky, která přijede 

z  New Yorku do Čech pečovat 
o zrestituované  rodinné sídlo. 
Na „nejchudším“ zámku v  Če-
chách, který tak trochu bláznivá 
rodina Kostkových převezme 
spolu s  dosavadním personá-
lem – zpátečnickým kastelánem, 
hypochondrickým zahradníkem 
nebo kuchařkou, co se ráda na-
pije, se pak odehrává spousta 
komických situací. Na podzim 

loňského roku, v  rámci akce 
Velký knižní čtvrtek, vyšlo volné 
pokračování této knihy nazvané 
Aristokratka ve varu a také si zís-
kalo mnoho nadšených čtenářů. 
Zajímá vás, co dalšího má tento 
autor připraveno ve svém „šuplí-
ku“? Přijďte se ho zeptat osobně! 
Evžena Bočka přivítáme v  pro-
stějovské knihovně ve středu 5. 
března v 17 hod.

Vtipný kastelán Evžen Boèek

Těší nás váš velký zájem o 
počítačové kurzy pro seniory. 
V loňském roce se v knihovně, 
díky iniciativě Ing. Milosla-
va Koláře, otevřel první kurz 
výuky práce na PC. Byl určen 
seniorům a setkal se s velkým 
ohlasem. Nemohli jsme bohu-
žel vyhovět všem přihlášeným 
zájemcům, a proto jsme letos 

otevřeli kurzy další. První, 
určený začátečníkům, začal 
už v  únoru a další, začínající 
v březnu, bude určen mírně 
pokročilým. Kurzy chceme 
otevírat opakovaně, abychom 
uspokojili co nejvíce zájemců. 
Již nyní jsou však kurzy zcela 
zaplněny na dlouhou dobu do-
předu a nemůžeme proto při-

jímat další přihlášky. Zájemce, 
kteří jsou již zapsáni, budeme 
postupně o začátku jejich kur-
zu telefonicky informovat. Vy 
ostatní, kteří jste už zapsáni 
nebyli, vydržte prosím, sledujte 
program knihovny, v pořádání 
kurzů chceme pokračovat a 
o další možnosti zapsat se do 
kurzů vám dáme včas vědět.

Těší nás váš velký zájem o otevřeli kurzy další. První, jímat další přihlášky. Zájemce, 

Senioøi a poèítaè

Kultura
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Naše kompletní nabídka na březen

PŘEDNÁŠKA

6. 3. (čtvrtek) V 18:00 HOD.
PODIVUHODNÝ GRAFEN

doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
Přednášející nastíní postupné experimentální i 

teoretické krůčky řady vědců, které vyústily v oce-
nění Nobelovou cenou za fyziku. Zmíní některé 
z  neobvyklých vlastností grafenu a naznačí jejich 
využití. 

Přednáší: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (*1972) 
– docent na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakul-
ta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v 
Brně, e-mail: kalousek@fme.vutbr.cz .

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

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ 
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST  

Pozorování Slunce proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v 
pátek od 15:00 do 16:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy se uskuteční v 
pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 19:30 do 20:30 hodin

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je bez-
mračná obloha, v případě špatného počasí je připraven 
náhradní program. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 8. A 9. 3.
Pozorování Slunce začíná vždy v 15:00 hodin a pozo-

rování hvězdné oblohy v 19:30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-

oři a invalidé 10 Kč.

ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH
 (pohádkové středy pro děti)

Uvádíme každou březnovou středu v 15:30 hodin.
Pastýř pomáhá hadovi hledat ztracenou královskou 

korunu. Nalezne nejen ji, ale získá i nové kamarády. Ty 
je možné na jaře spatřit na večerní obloze jako souhvězdí 
Pastýře, Panny, Hada, Herkula. Velkou a Malou medvě-
dici můžeme pozorovat po celý rok, za jasné oblohy. 

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-
oři a invalidé 10 Kč.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
V  neděli 9. 3. ve  14:00 hodin proběhne soutěž pro 

děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“ – DOMOVY 
NAD ZEMÍ. Soutěži bude předcházet povídání o orbi-
tálních stanicích.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-
oři a  invalidé 10 Kč.    

VÝSTAVY/EXPOZICE

-  KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVĚŘITELNÉ 
MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ AST-
ROFOTOGRAFIE

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI 
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN 
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z  VESMÍRU 
- OPTIKA – EXPOZICE
Výstava „KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVĚŘI-

TELNÉ MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ AS-

TROFOTOGRAFIE“ představuje snímky vesmírných 
objektů v kvalitě, kterou v   nedávné době bylo možné 
dosahovat pouze velkými dalekohledy na profesionál-
ních observatořích. Díky pokroku a zlevnění moderní 
digitální technologie se možnosti současné amatérské 
astrofotogra� e značně posunuly vpřed a výstava tak nutí 
i k zamyšlení nejen nad naším místem ve vesmíru, ale též 
o rychlém technologickém rozvoji naší civilizace.

Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astrono-
mických pozorování a v tom případě jsou jejich součás-
tí. Po domluvě lze výstavy shlédnout též i v  jakémkoliv 
jiném termínu. V  takovém případě je vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 
Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdar-
ma zapůjčujeme.

XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy 

od 16:30 hodin. Obsahem březnových setkání bude se-
známení s  jarními souhvězdími. Za vhodných podmí-
nek doplněno pozorováním Slunce.

Pololetní poplatek 100 Kč.  

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

poznání základů astronomie a astronomická pozorová-
ní. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě části. 
Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny 
schůzek GEMINI I jsou   v   pracovní čtvrtky v 16:30 
hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. 
Klub GEMINI II je určen pro studenty středních škol a 
starší zájemce o astronomii. Termíny schůzek GEMINI 
II jsou v pracovní pondělky v 17:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace 
lze získat na telefonu 724 013  039.

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská HVÌZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

Mìsíc
• po Zemi nejprozkoumanější 

kosmické těleso;
• po Zemi jediné těleso, po kte-

rém se procházel člověk;
• po Slunci druhé nejjasnější 

těleso na naší obloze. Svítí 
díky odraženému sluneční-
mu světlu, i když jeho odra-
zivost (albedo) je velmi malá 
– v průměru asi 7%. Poznám-
ka: třetím nejjasnějším tělesem 
naší oblohy je planeta Venuše.

• jeho průměrný poloměr je 
1737,5 km, což je 0,2727 po-
loměru zemského;

• obíhá Zemi po elipse. V  tzv. 
přízemí je od Země vzdálený 
363 300 km, v tzv. odzemí je 
vzdálený 405  500 km, prů-
měrná vzdálenost tedy činí 
384 000 km; 

• se pohybuje kolem těžiště 
soustavy Země – Měsíc, které 
se nachází ve vzdálenosti asi 
5000 km od středu Země;

• období od novu k novu nebo-
li tzv. synodický měsíc (luna-
ce) trvá 29,53 dne;

• hodnoty doby jednoho obě-
hu Měsíce kolem Země a 

jeho jedné otočky okolo 
vlastní osy jsou stejné (tzv. 
vázaná rotace) a důsledkem 
je fakt, že Měsíc nastavuje 
Zemi stále jednu polokouli. 
Z  jeho celkového povrchu 
můžeme ze Země díky kýva-
vým pohybům Měsíce (libra-
ce) spatřit maximálně 59 % 
jeho povrchu.

• jeho povrch pokrývá znač-
ný počet kráterů v  naprosté 
většině impaktního neboli 
dopadového původu (sráž-
ka meteoroidů, komet, pla-
netek s  Měsícem). Krátery 
vulkanického původu jsou 
v menšině. Např. Vallis (údo-
lí) Schröteri (Johann Hiero-

nymus Schröter , 30. srpna 
1745 – 29. srpna 1816 -  ně-
mecký astronom), je zvláštní 
druh údolí, které vzniklo nej-
spíše jako důsledek magma-
tické činnosti pohybující se 
lávy. Jedná se o nejznámější 
a nejlépe prozkoumané ko-
ryto tohoto druhu a to díky 
detailnímu fotogra� ckému 
průzkumu posádky Apolla 
15. 

• měsíční moře – na první po-
hled mají charakter rovin, 
jen místy zvlněných nízkými 
hřbety a ztuhlými lávový-
mi proudy. Ovšem měsíční 
sondy i astronauti zjistili, že i 
povrch moří je poset velkým 
množstvím malých až mikro-
skopických kráterů.

• kolem Měsíce (nebo Slunce) 
můžeme čas od času pozoro-
vat světlé kruhy – tzv. „halo“ 
– které vznikají lomem nebo 
odrazem světla na krystalcích 
ledu v zemské atmosféře. Tvar 
efektu závisí na uspořádání 
i tvaru samotných ledových 
krystalků. Výjimečně lze oko-
lo Měsíce pozorovat halový 
jev zvaný měsíční kříž. 

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - M

Kultura

MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, 

příspěvková organizace, ODDĚLENÍ ASTRONOMIE 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA 
 

Nabídka pořadů pro veřejnost  

Březen  2014 

 

 

 
PŘEDNÁŠKA: 

 

6.3. (čtvrtek) v 18:00 – PODIVUHODNÝ GRAFEN 

doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející nastíní postupné experimentální i teoretické krůčky řady vědců, které vyústily v ocenění 
Nobelovou cenou za fyziku. Zmíní některé z neobvyklých vlastností grafenu a naznačí jejich využití.  

Přednáší: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (*1972) – docent na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulta 
strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, e-mail: kalou-sek@fme.vutbr.cz . 

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

 

 

 

 

 

 

Kolářovy sady 3348 
796 01 Prostějov 

Telefon 582 344 130 
Telefon/Fax 582 332 046 

E-mail: hvezdarna@hvezdarnapv.cz 
www.hvezdarnapv.cz 

 
Zeměpisné souřadnice: 

17° 05´ 52,2´´ východní délky 
49° 28´ 08,4´´ severní šířky 

225 metrů nad mořem 



V  průběhu roku 2013 nabídla 
společnost Remostav a občanské 
sdružení Sporttrend, že namísto 
multifunkčního sportovního areá-
lu, který měl vyrůst za nemocnicí, 
postaví během dvou let na tomto 
místě daleko prospěšnější Domov 
pro seniory. 

Město  Prostějov  prodalo v roce 
2007 tyto pozemky a v kupní smlou-
vě zavázalo kupujícího postavit 
původní  záměr nejpozději do října 
roku 2012. Příprava stavby započala 
již v roce 2008 geologickým průzku-
mem, v roce 2009 se řešila projektová 
dokumentace a stavební povolení. 
Současně se vybudovala přístupová 
staveništní komunikace. Po vydání 
stavebního povolení byl uhrazen 
poplatek za vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. V letech 2009 a 2010 
jsme neúspěšně jednali s nájemci po-
zemků o zkrácení doby výpovědní 
lhůty, vzhledem k tomu, že sedmiletá 
výpovědní lhůta nebyla ze strany 

Města Prostějov ve dvou ze tří přípa-
dů v kupní smlouvě uvedena. V roce 
2011 a následně jsme několikrát 
informovali Odbor správy a údržby 
majetku Města Prostějova o kompli-
kacích s  využitím pronajatých po-
zemků pro účely stavby. Bez odezvy.

V říjnu 2012 doběhla lhůta na do-
končení výstavby dle uzavřené kupní 
smlouvy a od toho okamžiku jsme 
byli uvedeným odborem opakova-
ně vyzývání k  úhradě nabíhajících 
sankcí ve výši 200 tis. Kč za každý 
započatý měsíc s prodlení výstavby 
multifunkčního sportovního areálu. 
Nicméně teprve  v říjnu 2013 do-
běhla výpovědní lhůta na pronájem 
pozemků, což jakoukoli stavbu do 
té doby znemožnilo. Vzhledem ke 
změně ekonomické situace a spo-
lečenského klimatu jsme vedení 
města navrhli změnu záměru, jak 
je uvedeno výše s tím, že když nám 
bude Dodatkem ke Kupní smlouvě 
umožněno změnit záměr a termín 

dokončení, postavíme v této lokalitě 
Domov pro seniory, který dle ná-
sledných vyjádření vedení města je 
pro tuto lokalitu i město užitečným a 
potřebným projektem. Protože jsme 
neměli do té doby žádnou informaci, 
že by se o podobný projekt v dané 
lokalitě zajímal někdo další, neviděli 
jsme důvod naší žádosti nevyhovět a 
to i vzhledem k tomu, že těchto zaří-
zení, které na patřičné úrovni pečují a 
staré spoluobčany je v regionu velmi 
poskrovnu a zdaleka nestačí pokrýt 
potřebu. V  neposlední řadě jsme 
chtěli využít podstatnou část pro-
jektové dokumentace, která již byla 
zpracována pro předchozí záměr.

Přes kladné doporučení odděle-
ní územního plánování Stavebního 
úřadu a zpracování návrhu Do-
datku ke kupní smlouvě ze strany 
Odboru správy a údržby majetku 
města, který řešil uvedené změny, 

nebyl náš návrh vedením Města 
Prostějova schválen. Radnice se 
přiklonila k  řešení vymáhat sankce 
za nedodržení termínu dokončení 
původního díla a požaduje „vrácení“ 
příslušných pozemků zpět do svého 

vlastnictví (což vzhledem k  formu-
laci kupní smlouvy není možné), 
s úmyslem je nabídnout případným 
jiným zájemcům za stejným účelem, 
který jsme městu navrhli – tedy vý-
stavba domů pro seniory.

Je zcela na místì se ptát, proè mìsto Prostìjov:
  Chce vést případný soudní spor o vymáhání sankcí, jehož výsle-

dek je nejasný
  Neuzavře Dodatek k původní Kupní smlouvě, který je jím pečlivě 

připraven s dostatečnými pojistkami a garancemi
  Nechce co nerychleji využít pozemek za nemocnicí k navrhova-

nému účelu a na místo toho jej zřejmě zablokuje dalším soudním 
sporem, který samo vyvolá

Místo zahájení prací a následného vybudování domova pro seni-
ory, s předpokladem 80-ti lůžek, tak spíše čekají občany Města Pro-
stějova další zbytečné nemalé výdaje na soudní tahanice, s nejistým 
výsledkem a zejména prázdný pozemek, na němž nebude možné 
v nejbližší době cokoli postavit. Za  Remostav a.s.  a  Sporttrend o.s.:  

Miloslav Wyrwol a Tomáš OhlídalNáhled od severozápadu

V  průběhu roku 2013 nabídla Města Prostějov ve dvou ze tří přípa-

Radnice uložila výstavbu domù pro seniory 
s 80 lùžky k ledu 

Náhled od jihozápadu

INZERCE

PŘÍJEZD ČTYŘSPŘEŽÍ Z MUZEA HISTORICKÝCH KOČÁRŮ

DOPROVODNÝ PROGRAM

DOBROTY Z LÁZEŇSKÉ KUCHYNĚ

VSTUP ZDARMA

www.lazneslatinice.cz www.facebook.com/lazne.slatinice

Slavnostní 
zahájení lázeňské 
sezóny

29. BŘEZNA 2014 ZAČÁTEK OD 13.00 HOD.
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Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů přihlásit předem

Karneval k 15.výročí MC Cipísek
neděle 16.3. od 15 hodin v Národním domě, 

pro předem přihlášené
  
Základní kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem a sami sobě, jak zvládat 

výchovné situace, jak si užívat rodičovství radost-
něji, jak s dětmi spolupracovat a nebojovat atd.   
Kurz o výchově a komunikaci v rodině pro rodiče 
dětí všech věkových kategorií. Omezený počet 
míst.  Tři sobotní setkání – 8.3., 22.3. a 29.3.

  
Jak být na internetu v bezpečí?

Beseda nejen pro rodiče o (ne)bezpečí interne-
tu pro děti i dospělé.  Středa 12.3. od 18.00

  
Individuální poradenství 

dle objednání
konzultace s právničkou
psychologické poradenství
konzultace s výživovou poradkyní

  
Odpolední herny pro rodiče 
a prarodiče s dětmi do 5 let

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

  
Výdej formulářů a čísel pro prodávající

 na tradiční jarní burzu

od 17.3. od 15 hodin. Burza se bude konat 
v sobotu 5.4.

  
Zápis na volná místa v programech

 duben-červen/ pondělí 31.3. 8.30-12.00
Prodloužení docházky pro již přihlášené 

v předchozím cyklu do 28.2.

Bližší informace a přihlášky v MC 
nebo www.mcprostejov.cz 

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

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu
Program MC Cipísek bøezen 

MC Cipísek připravuje-
me retrospektivní výstavu k 
15.výročí založení MC v Pro-
stějově. Staňte se i vy jejími 
tvůrci. Jestliže jste někdy na-
vštěvovali nebo navštěvujete 
se svými dětmi MC Cipísek, 
zúčastnili jste se některé z ro-
dinných akcí s Cipískem, při-
nesl vám Cipísek něco pozitiv-
ního, seznámili jste se v MC s 
novými přáteli atd., vytvořte, 
prosím,

„narozeninové přáníčko 
pro Cipíska“. Všechny výtvo-
ry budou vystaveny v květnu 
v rámci oslav Mezinárodního 
dne rodiny a Cipískových na-
rozenin, kdy se mohou rodiny, 
které prošly za 15 let centrem, 

setkat. Téma a zpracování přá-
ní záleží jen na vás- vaše foto-
gra� e, fotogra� e z akcí centra, 
obrázek dětí, text na téma, co 
mi MC přineslo, zážitky s Ci-

pískem apod. Přáníčka můžete 
přinést do centra nebo po-
slat elektronickou poštou na 
e-mail:mcprostejov@centrum.cz

 Děkujeme.

Jáchym Sýkora
Elen Králová
David Pečínka
Lucie Petrová
Vojtěch Grulich
Anna Spáčilová
So� e Skácelová
Adam Rendás
Tina Čepelová

Matěj Jelínek
Ella Neckařová
Nicol Hudcová
Melisa Stieberová
Kryštof Švécar
Emma Škárová
Adéla Vláčilová
Adéla Pařilová
Antonín Lipovský

Pavla Reiterová
Natálie Kadlecová
Freya Franzel
Patrik Němec
Tadeáš Valouch
Ellen Richtrová
Ellen Zlámalová

Seznam dìtí pøivítaných dne 30. 1. 2014

Pøipojte se taky-15 let s Cipískem ! 

Reálné gymnázium
a základní škola

města Prostějova, Studentská ul. 2
_________________________________
Studentská 4/2 • 796 01 Prostějov • 582 301 411
rgazs@rg.prostejov.cz • www.rg.prostejov.cz  

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc


Reálné gymnázium je součástí školy Reálné gymnázium a základní
škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 10 tříd.
Výuka probíhá denní formou ve dvou studijních oborech:

79‐41‐K/41 Gymnázium, 4leté studium
79‐41‐K/61 Gymnázium, 6leté studium

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž společná část je
tvořena povinně zkouškami z českého jazyka a literatury a dále z cizího
jazyka nebo matematiky. Profilová (školní) část se skládá z ústní zkoušky
z dalších volitelných předmětů, které lze vybrat z širokého spektra
nabídky. Jedním z těchto předmětů  je povinně matematika. Ve školním
vzdělávacím programu je posílena výuka výpočetní techniky a
přírodovědných předmětů, v dostatečném rozsahu je však zajištěna i
výuka ostatních předmětů.

Šestileté všeobecné gymnázium, které naše škola nabízí pro
žáky vycházející ze sedmých tříd ZŠ, je v regionu do jisté míry ojedinělé.
Pro mnohé žáky a jejich rodiče může představovat zajímavou alternativu
výběru mezi osmiletým a čtyřletým studiem.  

Zákonný zástupce uchazeče o studium podává přihlášku na
předepsaném tiskopise  řediteli Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova, Studentská ul. 2, do 15. března 2014.                        
Více o přijímacích zkouškách na www.rg.prostejov.cz.

Společnost Remostav měla téměř 5 let na to, 
aby na zakoupeném pozemku realizovala původ-
ně zamýšlenou stavbu. Není pravdou, že by měs-
to něco při podpisu smlouvy zatajilo. 

Veškerá dokumentace byla zástupcům Remosta-
vu při podpisu smlouvy předána, což bylo ze strany 
� rmy potvrzeno podpisem. V roce 2011 byla � rma 
upozorněna na to, že se blíží termín kolaudace. Vše 
bez odezvy. Až po dalších urgencích a telefonických 
upozorněních došlo k prvním jednáním. Aby před-
stavitelé � rmy eliminovali riziko smluvní pokuty, 
k níž se zavázali, přišli s nápadem postavit dům pro 
seniory. Záměr chvályhodný. Ne však cesta k němu.

Město není v  zásadě proti realizaci takového 
záměru. Jen vyžadujeme plnění smluvních pod-
mínek, a to u všech smluvních partnerů.  Město 
nemůže jednomu povolit prodloužení termínu 
výstavby, a  druhého hnát k  platbě smluvních 
sankcí.   Proto ve všech případech postupuje 
stejně, požaduje navrácení pozemků a zaplacení 
smluvních sankcí.   Tak tomu bylo a  je v  přípa-
dech � rem Modřany Power, Galva a dalších.  Fir-
ma Remostav nemůže být výjimkou.

  Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí

Vyjádøení mìsta Prostìjova 
k textu v inzerci 

Remostavu a Sporttrendu 
na stranì 26:
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Blahopřejeme
V mìsíci lednu 2013 oslavili svá jubilea tito obèané 

mìsta a pøímìstských èástí. Tito jubilanti zároveò dali 
písemný souhlas se zveøejnìním v  Radnièních listech: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
4.3.2014 14.00 Březen měsíc knihy   Miroslava Vyroubalová  
  Povídání o knížkách a knihovně se známou knihovnicí. 
11.3.2014 14.00 Masopust na HANÉ 
   Poutavá  přednáška lidových tradicích našeho regionu se členy  folk-

lórního souboru KLAS z  Kralic na Hané
18.3.2014 14.00 Vliv Slunce na zdraví a psychiku člověka  Jiří Prudký
   Zajímá Vás jak, kdy a proč  Slunce ovlivňuje nejen naši psychiku ale i 

zdraví? Pak je tato přednáška právě pro Vás.
25.3.2014 14.00 Sourozenecké konstelace  Mgr. et Mgr. Lenka Freharová.
   Třetí a závěrečná část přednášky , která nám odkryje další zajímavosti 

ze sourozeneckého i rodinného života.  
Těšíme se na vaši návštěvu.

Obèanské sdružení na pomoc zdravotnì postiženým

70 let  Karásek František, Ešlerová Eva, Gra� e Jaromír, Schmidtová 
Ludmila, Šmída Richard, Balšínek Karel, Vystavěl Otto, Matuška 
Jaroslav, Münsterová Věra, Škvařilová Věra, Nevrlíková Marie, 
Zbořil Eduard, Lasovská Eva, Fric Vlastimil, Mareš Jan, Mgr. 
Kučerová Ivanka, Ftorek Ladislav, Sekaninová Marta, Peška Jiří, 
Jančíková Marie, Alexy Rudolf, Michl Karel, Svozil Dušan, Ing. 
Sedláček Pavel, Ing. Hubalovská Blažena

 75 let  Bednářová Františka, Koblihová Jiřina, Krč Leopold, Majerová Milada, 
RNDr. Vystavěl Boris, Řičánková Marie, Dosedělová Jarmila, Mgr. 
Krčová Marie, Procházka Jaroslav, Riegrová Marie, Stejskal Oldřich, 
Tymová Věra

 80 let  Řepka Miroslav, Ing Pokorný Miroslav, Procházka Josef, Bršťáková Rozálie, 
Valentová Libuše, Daňková Věra, Kolařík Zdeněk, Köhlerová Marta, 
Nováková Helena, Zedníčková Marie, Směšná Blažejka

 85 let  Kleinerová Anna, Veselá Jana, Kyselová Emilie, Valentová Vlasta, Otevřelová 
Věra, Drešrová Věra, Pavlíček Rostislav, Ondrovičová Leopolda, Ruthová 
Libuše, Daňková Libuše, Kořínková Věra, Tribulová Libuše, Všetička 
Vlastislav, Ing. Novotný Oldřich

 90 let  Kapounková Jiřina, Procházka František, Sonnewend Jan, Jeřábek Bohuslav, 
Tomková Marie, Trnavská Františka, Flórová Ludmila, Karáskova Maria

 91 let Král František, Nedělníková Věra, Sklenářová Františka, Kýrová 
Anna

 93 let Benešová Milada, Hrůzová Růžena, Sluková Anežka, 
� iel Dobroslav

 95 let Hejduk Miroslav, Fiala Vladislav

CENTRUM PRO RODINU PROSTÌJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostìjov-Krasice, http://cprpv.ic.cz/cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na březen jsme pro Vás připravili: 
TVOŘIVOU DÍLNU – každé  

pondělí od 15 do 17 hodin
Tvoření pro děti a jejich rodiče 

s různými materiály a výtvarnými 
technikami: keramickou hlínou, pa-
pírem, voskem, Fimem, textilem aj.

KREATIVNÍ PODVEČERY 
PRO ŽENY– úterý od 19 hod

4.3. Skleněná mozaika
18.3. Pletení z pedigu
1.4. Velikonoční tvoření
Přednáška pro rodiče dětí 

v předškolním věku - úterý  25.3.od 
16 hodin

Přednáška se uskuteční v rámci 
cyklu přednášek Společně to zvlád-
neme,  které mohou napomoci rodi-
čům ujasnit si svoji rodičovskou roli 
a získat nadhled v různých oblastech 
výchovy svých dětí. Součástí přednáš-
ky je bezplatné hlídání dětí a základní 
poradenství.   Bližší informace na 
webových stránkách.

MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - 
diskusní program – každý pátek od 
10 do 11 hod

Program pro maminky na MD, 
který je zaměřen na posílení sebe-
vědomí, sebepoznání, komunikační 
dovednosti, psychohygienu a zvládá-
ní stresu, timemanagement, ale i na 
vymezení osobních možností a per-
spektiv do budoucna.

Nabízíme bezplatné hlídání dětí 
po dobu trvání programu.

Před i po programu je Vám k 
dispozici herna mateřského centra.
Oba programy jsou podpořeny z do-
tačního programu MPSV Rodina a 
ochrana práv dětí.

Kurz MAŽELSKÉ VEČERY
Kurz „Manželské večery“ se skládá 

z osmi setkání a je určen pro všechny 
manželské páry v kterékoliv etapě 
společného života. Záměrem kurzu 

je pomoci všem manželským párům 
posílit a prohloubit jejich partnerský 
vztah, ale i manželům, kteří chtějí své 
manželství zlepšit, nebo procházejí 
náročným obdobím. Každé setkání 
probíhá v restauraci a začíná večeří. 
Následuje promluva, po které má 
každý pár příležitost o samotě společ-
ně prodiskutovat téma večera. Páry 
spolu mluví v soukromí, vše co si řek-
nou, zůstane jen mezi nimi. 

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, Umě-

ní komunikace, Řešení konfliktů, 
Síla odpuštění, Rodiče a rodiče 
partnera, Dobrý sex, Láska v akci a 
Slavnostní závěrečný večer.

Kurz, ačkoliv je založen na křes-
ťanských principech, je vhodný pro 
všechny manželské páry.

Cena kurzu pro pár je 1800Kč. 
Zahrnuje dvě příručky a cenu jed-
notlivých večeří. Kurz bude zahájen 
v polovině března.

Rodiče s  jejich ratolestmi zveme 
do KŘESŤANSKÉHO  MATEŘ-
SKÉHO  CENTRA  MATKY  
MARKÉTY od pondělí do pátku 
od 9 do 12 hodin

Pro děti je připravena vybavená 
herna a další zázemí – knihy, hudební 
nástroje, kreativní materiál.

Maminkám nabízíme spo-
lečenství v přátelském prostředí.
Každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 
nabízíme dopolední kroužek typu 
miniškolky První školička, určený 
rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.  
Usnadňuje přípravu na nástup do 
mateřské školy, připravuje děti na 
separaci od rodičů a navazovaní 
vztahů s vrstevníky v malé skupině a 
bezpečném prostředí, ale také uspo-
kojuje potřeby dítěte po kolektivu 
vrstevníků.

Cyrilometodìjské gymnázium v Prostìjovì 
pøevzalo ocenìní Etická škola 

Veřejně prospěšná společnost 
Etická škola, jejíž činnost zaštiťu-
je MŠMT ČR, vyhlásila v  červnu 
minulého roku možnost pro školy 
od mateřské po střední usilovat o 
získání titulu Etická škola. Cílem 
práce obecně prospěšné společnosti 
Etická výchova je“ dobré sociální kli-
ma ve třídách, kvalifikovaní učitelé, 
nadšení žáci, kteří si skrze zážitkové 
vyučování osvojují základní sociál-
ní dovednosti a emoční kvocient a 
v neposlední řadě i spokojení rodi-
če.“ (z webových stránek Etická škola)

Pro udělení titulu je třeba splnit 
řadu podmínek v oblasti výuky Etic-
ké výchovy. Podle rozsahu, začlenění 
etické výchovy do ŠVP, vzdělávání 
pedagogů a propagace EV může 
školské zařízení získat bronzový, 
stříbrný nebo zlatý stupeň. Nejvyšší, 
zlatý stupeň, mají prozatím jen dvě 
školy v ČR, stříbrný stupeň pouze 
čtyři. Cyrilometodějskému gym-
náziu byl udělen titul Etická škola 
stříbrného stupně a ocenění přijela 
osobně předat koordinátorka pro-
jektu Etická škola, který zaštiťuje 

MŠMT, paní Hana Martináková 
(na snímku). Slavnostního předání 
tohoto významného ocenění se zú-
častnil i primátor města Prostějova, 
pan Miroslav Pišťák, který také 
krátce promluvil o potřebě správné 
komunikace, porozumění  a spolu-
práce všech, kteří se podílí na výcho-
vě a vzdělávání mladé generace. 

Ředitel CMG, pan Jaroslav Fidr-
muc, poděkoval všem studentům i 
zaměstnancům, neboť oni všichni 
mají svůj podíl na tom, že škola 
prestižní titul získala. Vždyť bez 
praktického naplnění základních 
tezí etické výchovy a každodenního 
prosazování etické výchovy v  běž-
ném životě by jakkoli krásná deska 
s oceněním byl jen „zvučící kov“

„Je to samozřejmě i závazek do 
budoucna nespokojit se s tím, co už 
je, ale i nadále v oblasti etické výchovy 
působit na studenty i na jejich okolí 
nejen v době vyučování, ale pocho-
pitelně i v mimoškolních aktivitách a 
ve volném čase“, dodává ředitel školy.

 Jitka Hubáčková, 
 snímky archív CMG
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Prostìjovská léta Josefa Fanderlíka
Před 175 lety – 4. 3. 1839 – se 

v Olomouci narodil právník, po-
litik, poslanec moravského zem-
ského sněmu a říšské rady Josef 
Fanderlík.  V  letech 1869–1872 
působil také v Prostějově. 

Usadil se zde 1. 1. 1869 a 1. 5. 
1869 otevřel v  domě U Slunce 
(Masarykovo nám. 12) advokátní 
kancelář.  Syn úředníka arcibiskup-
ské kapituly v  Olomouci působil 
po absolvování vídeňské právnické 
fakulty jako koncipient v  Brně u 
svého  bratrance, advokáta, vý-
znamného moravského politika a 
poslance Aloise Pražáka.  Zde získal 
nejen právnické zkušenosti, ale i 
zájem o veřejné a politické dění. Na 
tuto práci navázal také v Prostějově.  
Byl vřele přijatý zdejšími vlastenci 
a národními činiteli  Františkem 
Možným, Eduardem Chmelařem, 
Floriánem Novákem, Čeňkem 
Hőgerem, Hynkem Čecháčkem a 
Aloisem Pořízkou. 5. 5. 1869 se ože-
nil s Boženou Helceletovou, dcerou  
národního buditele, novináře, léka-
ře a poslance Jana Helceleta.

Především má zásluhy na za-
ložení prostějovského Sokola.  Na 

první valné hromadě konané 13. 
6. 1869 byl zvolen starostou. Sokol 
pod jeho vedením pořádal řadu 
aktivit – cvičení, výlety, kulturní 
akce. Jeho členové se účastnili také 
různých národních slavností. Vý-
znamně se také rozšířila jeho člen-
ská základna (přes 200 členů).   Byl 
zvolen protektorem nově založe-
ného ženského pěveckého spolku 
Vlastimila  a  členem výboru  (poz-
ději i předsedou) Měšťanské besedy. 
V srpnu 1870 stál u zrodu prvního 
českého prostějovského časopisu 
– týdeníku Občan.  Zasadil se také 
o založení prostějovské pobočky 
Živnostenské banky a Občanské 

záložny vedené Aloisem Pořízkou 
a  Hynkem Čecháčkem. 

 J. Fanderlík také vy-
stupoval na různých veřejných a 
politických akcích včetně táborů 
lidu. 18. 5. 1869 poprvé veřejně 
vystoupil při slavnosti položení 
základního kamene ke stavbě rol-
nické sladovny v Prostějově.  Slav-
nosti se účastnil v typické čamaře, 
čímž dal najevo své vlastenectví 
a slovanství.  6. 6. 1869 se účast-
nil tábora lidu u Smržic, který se 
zabýval problematikou zakládání 
hlavních a středních škol s českým 
vyučovacím jazykem. Fanderlík ve 
svém projevu poukázal na nutnost 
založení české techniky a univerzity.  
2. 7. 1871 se zúčastnil tábora lidu na 
vojenském cvičišti za  Žešovskou 
ulicí v Prostějově. Byl zvolen před-
sedou shromáždění a na mítinku 
také vystoupil. Kriticky poukázal na 
situaci českého školství. Pamětníci 
vzpomínali, že prý hřímal z tribuny 
tak silně, až listí královských topolů 
na Žešovské ulici se rozševelilo a 
pod nimi se otřásaly stánky kramá-
řů, pekařů a šenkýřů.  Na shromáž-
dění byla přijata rezoluce požadující 

zřízení české reálky v Prostějově.  J. 
Fanderlík byl s  Josefem Hochem 
a Františkem Bláhou jmenován  
členem deputace za zřízení české 
reálky a byl pověřen jednat o těch-
to otázkách s tehdejším ministrem 
vyučování Josefem Jirečkem. 

Největší zásluhou Fanderlíkovou 
je právě zřízení vyšší české reálky 
v  Prostějově. Tato zde fungovala 
od října roku 1871 jako soukro-
má čtyřtřídní škola zajišťovaná po 
stránce finanční zdejší občanskou 
záložnou. Po zrušení záložny pře-
vzala tuto úlohu  Matice školská. 
Josef Fanderlík byl jejím zakládají-
cím členem a předsedou. V násle-
dujících letech vyvinul jako zemský 
a říšský poslanec velké úsilí na zjiš-
tění chodu reálky prostřednictvím 
subvencí a také usiloval o převzetí 
reálky do státní správy. 

V květnu 1873 inicioval se svými 
přáteli založení Českého politické-
ho spolku v Prostějově, který však 
byl pro údajnou protistátní činnost 
záhy rozpuštěn. 

14. 8. 1872 odešel jako advokát 
do Olomouce. V dalším období pů-
sobil v Uherském Hradišti. Nadále 

však Prostějov podporoval a hájil.  
Jako poslanec vystoupil proti per-
zekuci a rozpuštění prostějovských 
spolků včetně záložny. V otázce zá-
ložny interpeloval 17. 12. 1873 vlá-
du. Kriticky se vyjadřoval i k vládní-
mu systému. 

Jeho postavení v Prostějově ne-
bylo jednoduché. Potýkal se s čes-
ko-německým zápasem v  oblasti 
politické, hospodářské a kulturní,  
s osobními útoky, slabostí i chyba-
mi české národní strany. Josef Fan-
derlík sice působil v našem městě 
krátce, ale zanechal  zde hlubokou 
stopu – stopu usilovné národní a 
politické práce.  Do myslí a srdcí 
Prostějovanů se zapsal především 
jako bojovník za český Prostějov. 
Člověk vzdělaný, schopný, vtipný, 
temperamentní, bystrý, dobrý řeč-
ník a ostrý polemik  – tak jej hod-
notili jeho současníci. Na jeho práci 
navázala mladší generace politiků 
v čele s Karlem Vojáčkem, Aloisem 
Vrtalem, Josefem Koudelou, Jose-
fem Waitem, Josefem Kolovratem a 
Jindřichem Strossem.  Jeho památ-
ku nám v  Prostějově připomíná 
Fanderlíkova ulice. Hana Bartková

Kaleidoskop

Akce plánované na březen

Týden internetu zdarma 

– Světový den poezie

U příležitosti Světového dne poezie (21. břez-
na) pro vás připravuje ICM Prostějov Týden in-
ternetu zdarma od  17.  do 21. března 2014. Přijít 
můžete každý den mezi 14.00 a 17.00 hod. (a to 
na max. 1 hodinu). Také pro vás bude připravena 
tematická nástěnka se zajímavými informacemi. 
Speciální soutěž pak na vás bude čekat na našem 
webu i Facebooku.

Noc s  Andersenem
ICM Prostějov se letos opět připojí k  akci za-

měřené na podporu dětského čtenářství, kterou 
je tradiční Noc s  Andersenem. Chcete vědět, jak 
si poradí naši přátelé z   vesmíru, kterým se na 
Zemi rozbila loď? Najdou se mezi prostějovskými 
dětmi odvážlivci, kteří jim v  pátek 4. dubna 2014 
pomohou? Večerní program připravují EDS dob-
rovolnice Lucie z  Francie a Laura z Německa, je 
určen pro děti ve věku od 6 do 12 let a je spojen s  
přespáním v  budově Cyrilometodějského gym-
názia. Vyplněné přihlášky, které najdete na www.
icmprostejov.cz, zasílejte do 1. dubna na e-mail 
info@icmprostejov.cz.

Slevové karty ISIC, ISIC SCHOLAR, 

ITIC a IYTC

Skončila vám platnost slevové karty ISIC 
(studenti), ISIC SCHOLAR (žáci), ITIC (pe-
dagogové) nebo IYTC (mládež do 26 let)? 

Přijďte do ICM Prostějov, rádi vám vystaví-
me novou kartu v  otevírací době na počkání. 
Informace o tom, co potřebujete k   vyříze-
ní karty (včetně formuláře), a naši otevírací 
dobu najdete na našem webu www.icmpros-
tejov.cz. 

Chci být dobrovolníkem 

(v Olomouckém kraji)

Přemýšlíš, že bys rád věnoval svůj čas, síly, 
zkušenosti jako dobrovolník, ale nevíš, jak do 
toho? ICM Prostějov ve spolupráci s   dalšími 
organizacemi z  Prostějova, Olomouce a okolí 
připravilo brožuru s   názvem „Chci být dob-
rovolníkem (v Olomouckém kraji)“, v   níž se 
dozvíš základní informace o dobrovolnictví a 
hlavně v  ní najdeš seznam organizací, které s  
dobrovolníky pracují nebo je hledají. Brožuru 
si můžeš vyzvednout vytištěnou v  našem ICM 
nebo si ji stáhnout z   našeho webu www.icm-
prostejov.cz. 

Chceš vyjet jako dobrovolník 

do zahraničí? 

Je ti 18–30 let a přemýšlíš o tom, jak získat 
zajímavou zahraniční zkušenost? Co třeba Ev-
ropská dobrovolná služba? S účastníky Evrop-
ské dobrovolné služby se můžeš už několik let 
setkávat v  našem ICM, ale ty sám se můžeš do 
tohoto programu aktivně zapojit. Jak? Kontak-
tuj nás pro víc informací na e-mailu info@icm-
prostejov.cz nebo se podívej na náš web www.
icmprostejov.cz. 

vás zve na březnové akce:
13. 3. 2014 čt 18.00 hod Klub 

AREIM – Národní dům v Prostějo-
vě – 1.NP, červený salonek 

FENG SHUI aneb jak zlepšit 
fungování různých oblasti vlast-
ního života (např. zdraví  a spoko-
jenost, lásku a partnerství, kariéru, 
hojnost, vědomosti aj.) uspořádá-
ním okolního prostoru. 

Přednáší a na vaše dotazy odpo-
ví Ludmila DJEMELOVÁ z Prahy, 
která se touto problematikou  zabý-
vá více než 20 let. Je profesionální 
konzultantkou Feng Shui, věnuje se 
návrhům interierů  a poskytuje po-
radenství pro soukromé i komerční 
prostory. Zaměřuje se na harmoni-
zaci bydlení, kanceláří i obchodů. 
Přednáší a pořádá semináře o Feng 
Shui. Je autorkou knihy Feng Shui 
-  průvodce po cestě harmonickým 
životem a e-booků zabývajících se 
Feng Shui, které najdete na jejím  
webu. Prostřednictvím Feng shui 
a osobního poradenství můžete 
harmonizovat a posílit pozitivní  
energie a tím najít řešení pro řadu 
životních situací a to jak v soukro-
mém tak i profesionálním  životě/
www.fengshui-interiery.cz/.  

O REIKI vás krátce bude in-
formovat Mgr. Rudolf FRAN-
TIS, mistr/učitel tradičního 
Usuiho  REIKI a předseda ASO-
CIACE REIKI MORAVA o. s./
AREIM/www.reikimorava.cz/. 

HARMONIZAČNĚ- LÉ-
ČEBNOU MEDITACI – po-
vede psychotronička Mgr. Erika 
BÁBKOVÁ

 /www.erikababkova.cz/. 
Vstupné – členové AREIM o. s. 

60Kč, ostatní 100Kč.  22. 3. 2014 so 
10.00 hod Tradiční Usuiho REIKI 
– I. STUPEŇ – ART ECON Střed-
ní škola Prostějov, Husovo  nám. 
91, 2. NP, multimediální poslu-
chárna  Přibližně hodinová pre-
zentace o REIKI, potom iniciace/
naladění/ a následuje  seminář o 
práci s  energií REIKI s  průběž-
ným procvičováním jednotlivých 
technik, které jsou součástí výuky 
prvního stupně. Naladění probíhá 
individuálně. Získáte certifikát  
a praktický manuál. Ti, kteří již 
získali I. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise mohou přijít  na opa-
kování (doporučujeme příchod 
okolo 12 hod. po úvodní části.)

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

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

VZDÌLÁVACÍ AKCE

 Na všechny výše uvedené akce vás srdečně zvou 
členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
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Køest pamìtního odznaku vydaného 
k 70. výroèí vzniku 2. ès pdb v SSSR 

dne 17. 1. 2014 v Prostìjovì
Na základě spolupráce dvou 

subjektů, občanského sdružení 
ČERVENÉ BARETY a společ-
nosti SM PARAPRESENT s.r.o. 
je v tomto roce organizován pro-
jekt za účelem prezentace, osvěty a 
poohlédnutí se do minulosti - his-
torie vzniku 2. československé sa-
mostatné paradesantní brigády 
v SSSR, která vznikla v roce 1944 
na území tehdejšího Sovětské-
ho svazu v JEFREMOVĚ. Právě 
v tomto roce si připomínáme 70. 
výročí vzniku této paradesantní 
jednotky, která bezesporu položila 
jeden ze základních pilířů výstav-
by výsadkového vojska a výsadko-
vých jednotek v poválečné historii 
Československa. 

Křest pamětního odznaku se 
uskutečnil dne 17. 1. 2014 od 13. 
00 hodin na půdě VÚ 8280 Pros-
tějov. Je to krycí číslo útvaru, který 
vznikl v roce 1952 v Prešově tehdy 
pod názvem 22. výsadková bri-
gáda. Toto krycí číslo útvaru 8280, 
přetrvalo do dnešních dnů a dneš-
ní 601. skupina speciálních sil 
generála Moravce je hrdým po-
kračovatelem tradic útvaru, který 
vznikl před více jak 63 lety.

Samotného křtu se zúčastnila 
řada významných osobností jak 
z vojenského, tak i civilního živo-
ta. Velice důležitou osobou, která 
přislíbila svoji osobní účast na této 
akci, byla paní Božena Ivanová, 
rozená Fialová. Je to poslední ži-

jící příslušnice 2. československé 
samostatné paradesantní brigá-
dy v SSSR. Paní Božena Ivanová 
v této jednotce sloužila společně i 
se svým panem otcem. 

Po provedeném křtu a udělení 
tohoto pamětního odznaku na 
stuze našim významným hostům, 
sympatizantům a sponzorům byla 
možnost si prohlédnout síň tradic 
601. skss, která je zaměřena taktéž 
na historii našich výsadkových 
jednotek. Je zde i část expozice 
věnovaná 2. čs pdb v SSSR. Naše 
občanské sdružení v závěru křtu 
taktéž poprvé prezentovalo krátký 
videoklip z námi pořádané první 
akce a to I. ročníku pochodu po 
stopách 22. výsadkové brigády 
Prostějov. Tento první ročník nesl 
název po prvním veliteli v  pů-
sobnosti činnosti jednotky v  po-
sádce Prostějov - plk. Františka 
MANSFELDA.

Celý tento akt a následně i malé 
pohoštění, které bylo zabezpeče-
no pro účastníky křtu naším ob-
čanským sdružením ČERVENÉ 
BARETY, proběhlo ve velmi milé, 
přátelské a kamarádské atmosféře.  
           -js, mm-

Pozn. Seznam osob pozvaných 
na křest pamětního odznaku, a zda 
se zúčastnili, je na stránkách www.
cervenebarety.cz v  sekci aktuality. 
Ti, co se nezúčastnili, se omluvili 
z  vážných pracovních či zdravot-
ních důvodů.

Město Prostějov s bohatou a slavnou historií leží v samotném srdci Hané, na cestě, jež odedávna 
spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje (viz tajenku). 
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(pozn. Red. – velmož Prostěj se vyskytuje v Kosmově kronice, jednoznačný důkaz jeho existence a 
spojitosti s Prostějovem není znám.)  

Město Prostějov s bohatou a slavnou historií leží v samotném srdci Hané, na cestě, jež ode-
dávna spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje (viz tajenku).

Tajenka z  minulého čísla: ROZSÁHLOU EKONOMICKOU SÍLU

Mìsto Prostìjov v køížovkách

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

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 10. března od 16:00 
do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

promítání a beseda
Filmový podvečer: Na dně hanác-
kých moří
KDY: pátek 14. března od 16:00 
do 17:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris na 
Husově nám. 67
Promítání geologicky zaměře-
ných � lmů Ivana Stříteského. 
Účastníci zhlédnou starší � lm 
„Na dně hanáckých moří“ a 
úryvky z nového � lmu Cesta ke 
kameni. Na promítání naváže 
beseda s  autorem a s protago-
nisty � lmu Ing. Václavem Ko-
pečným, CSc., Mgr. Lukášem 
Spíchalem, Ph.D. a Mgr. Pavlem 
Provazem. 
Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

promítání filmů
Akce pro Tibet: Tiché svaté kameny
Kdy: úterý 18. března od 17:00 do 19:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Film Tiché svaté kameny (Pema Tse-
den/ Čína/ 2005/ 102 min.) sleduje 
desetiletého tibetského chlapce, na 
kterého působí magickou přitažli-
vostí západní i čínský konzumní styl. 
Chlapec žije v souladu s přáním své 
rodiny v klášteru Guwa, kde je izolo-
ván od okolního světa a kde se připra-
vuje na své poslání inkarnovaného 
lamy. Jednou ho po krátkém výletu 
najdou, jak je přímo „připoutaný“ k 
televizi a videu, tam ho náhle žádná 
náboženská oddanost nebo rodinné 
prosby nemohou dostihnout. Jak se 
malý mnich s tímto rozpolcením vy-
rovná? To Vám prozradí až samotný 
film. Vstupné dobrovolné

promítání filmů
Akce pro Tibet: Letní pastviny
Kdy: středa 19. března od 17:00 do 
18:30
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov

Civilizace tibetských nomádů je v 
posledních desetiletích vystavena 
sílícím vnějším tlakům. Mnozí z 
kočovníků věří, že pro jejich národ 
nastala dlouho ohlašovaná doba 
temna. Celovečerní dokument 
Letní pastviny (Lynn True, Nelson 
Walker/ USA / 2010/ 85 min.) je 
kronikou zachycující několik mě-
síců života mladé tibetské rodiny 
na tradičních letních pastvinách. 
Ve světě, kde rozvoj stojí v přímém 
protikladu k tradici, se musejí po-
kusit vyrovnat se s výzvami, které 
ohrožují a od základu mění jejich 
život.
Vstupné dobrovolné

akce na pomoc přírodě
Stoletá Hloučela: Jarní otvírání bio-
koridoru Hloučela 
Kdy: sobota 22. března od 9:00 do 
13:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz u 
občerstvení „U Abrahámka“
Druhá z akcí připomínajících 100 
let od prvních výsadeb zeleně po-
dél říčky Hloučely v  Prostějově. 
Nejprve proběhne tradiční jarní 
úklid obou břehů říčky, násled-
ně posbíráme krmítka pro zimní 
přikrmování ptáků a místo nich 
vyvěsíme hmyzí hotely vyrobené 
žáky prostějovských škol. Účastní-
ci si mohou prohlédnout výstavku 

historických fotografií biokoridoru 
Hloučela a zkusí si zahrát tradiční 
(nejen stoleté) jarní dětské hry na-
šich předků. 
Pro všechny účastníky bude připra-
veno občerstvení u ohýnku
S sebou pracovní rukavice a staré 
igelitky.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 24. března od 16:00 
do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 
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Oblastní spolek ÈÈK Prostìjov - pøímìstský tábor Zdravý záchranáø
Od 30. června pondělí do 

4. července 2014 pátek po-
řádá Český červený kříž 
Prostějov příměstský tábor 
– Zdravý záchranář – 1. 
turnus.  Bude probíhat na 
ČČK Prostějov, Milíčova 3 a 

bude zaměřen na poskytování 
první pomoci formou her, 

soutěží, praktických uká-
zek, maskování zranění. 
Tábor je kapacitně a vě-

kově omezen (děti od 5 do 
8 let), od 7.45 do 16.15 hod.

Cena 1250 Kč. Děti se kromě 
praktického seznámení s poskyto-
váním první pomoci naučí i základy 
zdravého vaření (budou pomáhat 
při přípravě stravy a sestavování jí-
delníčku). V ceně tábora je strava + 
pitný režim.

Přihlášky na mail:
prostejov@cervenykriz.eu nebo 

mobil: 723005411
Hlavní vedoucí: Ing. Lenka Čer-

nochová
ředitelka ČČK Prostějov
Od 14. července pondělí do 

25. července pátek bude probíhat 
druhý turnus.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku 

ČČK Prostějov, Milíčova 3
e-mail: 

prostejov@cervenykriz.eu

Evid. è. 657/14 (Kofilka) – fena, køíže-
nec

Evid. è. 656/14 (Pikao) – pes, køí-
ženec, odchycen na ulici VrahovickéEvid. è. 648/14 (Happy) – fena, køíženec

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

Èeská asociace Sport pro všechny, Vás zve na cvièení:
-  pro ženy vždy v pondělí od 18.30hod. ZŠ E. Valenty -rekreační volejbal.           -  Muži i ženy pak vždy v úterý od 18.00hod.  ZŠ Palackého, vchod zezadu od hřiště. -zm-

Evid. è. 660/14 (Jája) – fena, køíže-
nec, štìnì

VÝUKA IN-LINE BRUSLENÍ A KOLOBĚHU ZÁBAVNOU FORMOU 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR— 

IN-LINE ŠKOLIČKA  

  Mgr. Soňa Vybíralová, t: 776 331116   < PŘIHLÁŠKY >     svybiralova@sportcentrumddm.cz 

 Sportcentrum-DDM, Olympijská 4, Prostějov 

      Výuku  bruslení zajišťuje HEPA outdoor fitness 

 Začátečníci i pokročilí 

 Bezpečnost jízdy 

 Škola brzdy 

 Škola pádu 

 Škola koloběhu 

Termín:   30.6.—4. 7. 2014 

     28. 7.—1. 8. 2014 

     25.—29. 8. 2014 

Místo: ZŠ Melantrichova 

Cena: 2 100,- 

Po—pá od 8 do 16 hodin 

Cena zahrnuje: výuku in-line brus-
lení, zapůjčení koloběžek, stravu a 
pitný režim, program, odměny a ce-
ny pro účastníky... 

 
      SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 

       Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883  
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Pobytové tábory 2014 
 

Název tábora termín 

Zimní lyžařský tábor Ostružná  
Na běžky s úsměvem I 13. – 17.1.2014 
Na běžky s úsměvem II 20. – 24.1.2014 
Na běžky s úsměvem III 3. – 7.2.2014 
Na běžky s úsměvem IV 10.-14.2.2014 
Dolní Morava na běžkách i  na sjezdovce 2. – 7.3.2014 
Vodácký tábor - pobytový 29.6.-5.7.2013 
Adrenalin Baldovec I. - pobytový 6. – 11.7.2014 
Adrenalin Baldovec II. - pobytový 10. – 15.8.2014 
Sportovní přípravky - pobytový 27.7. – 15.8.2014 
Léto v Bradavicích I. - pobytový 6. -1 1.7.2014 
Léto v Bradavicích II. - pobytový 13. – 18.7.2014 
Léto v Bradavicích III. - pobytový 20. – 25.7.2014 
Dunajská cyklostezka 8. – 13.7.2014 
Expedice Habovka 27.7. – 1.8.2014 
Expedice Praděd 10.8. – 15.8.2014 
 
Příměstské tábory 2014 
 

Název tábora termín 

In line 1 30.6. – 4.7.2014 
Aréna her 14. – 18.7.2014 
In line 2 28.7. – 1.8.2014 
Bike školička 18. – 22.8.2014 
Příměstský tábor - okolím Prostějova I. 18. – 22.8.2014 
Příměstský tábor – okolím Prostějova II. 25. – 29.8.2014 
Putování na stroji času 21. – 25.7.2014 
Dobyvatel 11. – 15.8.2014 
Příměstský tenisový tábor 30.6. – 4.7.2014 
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      SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
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Nejmladší plavci zahájili sezónu 
na Brnìnském tuèòáèkovi

Novou plaveckou sezónu 
otevřeli již tradičně nejmladší 
plavci. Zúčastnili se meziná-
rodních závodů pro desetileté 
a mladší plavce Brněnský tuč-
ňáček. O vítězství zde každo-
ročně bojují plavci z  Moravy, 
Slovenska a Maďarska. Kon-
kurence je zde velká a naši 
závodníci, pro které to byly 
první velké závody mimo pro-
stějovský bazén, zde velkou 
šanci na medailové umístění 
neměli. I tak předvedli své 
nejlepší výkony a byli na ně 
náležitě hrdí.

Skvělým výsledkem bylo 
umístění v  první desítce deví-
tileté Kristýny Piňosové, která 
v  disciplíně 25 metrů prsa ob-

sadila 9. místo. O čtyři místa za 
ní se ve stejné disciplíně umístila 
Ela Řihošková. Skvělé umístě-
ní získala Kristýna Piňosová 
i v  disciplíně 25 metrů znak, 
kde skončila 11. Další devítiletá 
slečna Veronika Loebe obsadila 
14. místo v disciplíně 25 metrů 
volný způsob. I když měla v dis-
ciplíně 25 metrů prsa jen o 1,8 
vteřin horší čas než Kristýna, 
umístila se až na 30. místě – tak 
velká konkurence je na těchto 
mezinárodních závodech.

I když cenné kovy z  Brna 
nepřiplavaly, pochvala pat-
ří všem zúčastněným, kteří 
překonali své osobní rekordy 
a nezalekli se velkých závodů.
 -mn-

Taneèníci ze školy Hubený mistry ÈR 
Koncem měsíce ledna se 

v  Třebíči konalo mistrovství 
České republiky v  hip hopu 
a disco dance. Skvěle se tu 
dařilo tanečníkům z Taneční 
školy Hubený, kteří si domů 
dovezli hned tři tituly mistr 
České republiky.

Hip hopové zlato vytančilo 
dětské duo Diana Konečná a 
Tereza Rozkošová, další pak 
juniorští sourozenci Flajsarovi 
a v neposlední řadě si připsal 
mistrovský titul Dominik Svo-
boda v kategorii disco dance. 

Tanečníci TŠ Hubený ob-
sadili v  hip hopové katego-
rii téměř všechny medailové 
pozice. Titul první vicemistr 
získali v dětech Dominik Svo-
boda, malá dětská skupina 
Bandikids, v  juniorech duo 
Denisa Konečná a Kateřina 
Rozkošová a juniorská sku-
pina Unicorns. Druhým vi-

cemistrem v  hlavní věkové 
kategorii se může pyšnit duo 
Terezie Kohoutková a Vla-
dislav Podloucký. Ale i další 
tanečníci pak obsadili výbor-
ná � nálová místa, konkrétně 
v  sólech Tereza Rozkošová, 
Vladislav Podloucký, Monika 
Nevrlá, Alice Špalková, duo 
Alexandra Müllerová s  Gab-
rielou Koudelkovou a skupina 
Movi´n Up.

Většina tanečníků se neza-
měřuje jen na jeden taneční 
styl, a tak se některým parádně 
dařilo i v kategorii disco dance. 
Juniorka Kateřina Rozkošová si 
připsala další titul první vice-
mistr, tentokrát v disco freesty-
le, a navíc v  duetu s  Denisou 
Konečnou získali druhého 
vicemistra disco dance ve své 
věkové kategorii. Tentýž titul 
vytančila i malá dětská skupina 
Angry Pets a juniorská Fame. 

Ve � nálových bojích si výborně 
vedli i sólisté – za děti Diana 
Konečná (4. m.), juniorský Ra-
dek Flajsar (5. m.), v  kategorii 
mini (nejmenších děti) Beáta 
Zatloukalová získala rovněž 
pátou pozici, šesté místo Valen-
týna Stejskalová (hlavní věková 
kategorie) a Tobiáš Stejskal za 
juniory. V dětských duetech se 
skvěle dařilo Tereze Rozkošové 
s  Dianou Konečnou a junior-
ským sourozencům Flajsaro-
vým, když vybojovali nádherné 
páté místo.

„S výsledky jsme velmi spo-
kojeni a upřímně, tajně jsme 
doufali v  nějaké zlato. Nic 
jsme nepodcenili“, zhodnoti-
la šé� renérka Katka Hubená. 
Zároveň poděkovala taneční-
kům i trenérům Ondrovi Ber-
ky, Martině Vlachové a Moni-
ce Nevrlé za kvalitní přípravu.

 Alice Molovčáková, DiS.

INZERCE

Zleva: Kristýna Piòosová, Ela Øihošková a Veronika Loebe.

PROJEKTY TK PLUS 2014

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

26. června - Horní náměstí Olomouc

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

Lotyšská mezosopranistka Elina Garanča

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TKp projekty_FINAL version.indd   1 22.01.14   9:47

Hip hopové zlato si odvezli taneèníci z Taneèní školy Hubený.
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Prostějovské radniční listy Kaleidoskop
V mužských složkách ve sportov-

ní gymnastice nezklamal třináctiletý 
Daniel Ponížil, který obhájil titul 
Mistra republiky v kategorii do 15 let 
(VS3) a potvrzuje tak velmi slušnou 
formu, kterou snad prokáže i v letoš-
ním roce na Mistrovství Evropy. Na 
„republice“, která se uskutečnila v zá-
věru roku 2013 v pražských Hradča-
nech, závodil ve stejné kategorii i Filip 
Kopa (10. místo) a Šimon Marcin 
(20. místo). V  ostatních kategoriích 
žádné zastoupení prostějovský klub 
bohužel neměl. Druhé místo obsadil 
Ondřej Kalný (Praha) a třetí místo 
získal Martin Fiala (Brno).

V listopadu v Linzi proběh velký 
mezinárodní závod – Rakouský po-
hár, za účasti závodníků z celého svě-
ta. Kromě domácích rakouských re-
prezentantů soutěžili i reprezentanti 
České republiky, Švédska, Japonska, 
Finska, Nizozemí, Francie, Belgie, či 
Slovenska. Daniel Ponížil soutěžil za 
Sokol Brno a ve své kategorii skončil 
na krásném 10. místě s  výsledkem 
70,150 bodů. Jen necelý bod jej dělil 
od splnění nominace na ME. Z čes-

kých závodníků si vedl lépe jen 17-
letý Ondřej Janeczko z Třince.

Taktéž proběhl v  Brně mezi-
národní závod – memoriál Jana 
Gajdoše. V základním závodě vý-
běr České republiky reprezentoval 
Daniel Ponížil (9. místo) a Filip 
Kopa (28. místo). Spolu s Ondře-
jem Kalným a Otakarem Pálkem 
(oba Praha – Hradčany – svěřenci 
prostějovského rodáka Jaroslava 
Labounka) ve velmi silné konku-
renci obsadili 5. místo v soutěži 
družstev. Daniel si vybojoval postup 
do nedělního finále, které je zvláštní 
v tom, že podle definovaného klíče 
soutěží kluk a holka – nejdříve ve 
dvou disciplínách a pak v každém 
dalším kole po jednom nářadí. Per-
fektní taktika a výborný výkon zaji-
stil dvojici Daniel Ponížil a Denisa 
Florea (Rumunsko) první místo. 
S výsledkem Daniela byl spokojen 
nejen trenér hochů Karel Hemer-

ka, ale i další trenéři, kteří se na 
přípravě podíleli – Miloslav Musil 
a Veronika Lukášová. 

Z  loňských úspěchů nelze 
nezmínit  mezinárodní závod 
Olympijských nadějí v Liberci, kde 
soutěžil i Daniel Ponížil. Danovy 
výsledky se sice počítaly do druž-
stva (ČR B), avšak vzhledem k věku 
nebyl Daniel hodnocený v závodě 
jednotlivců. Teprve v dalším roční-
ku může startovat i jako jednotlivec.

Naproti tomu v  Praze proběhl 
mezinárodní Grand Prix – Me-
moriál Jiřího Matuchy. Kromě zá-
stupců z České republiky soutěžili 
závodníci z Polska, Itálie, Rakouska 
a Německa. Daniel Ponížil skončil 
na 7. místě, kdy měl celkem 4 pády, 
díky kterým přišel o 4 body. Za Pro-
stějov soutěžil i Filip Kopa, který 
skončil na 13. místě a Šimon Mar-
cin, který se umístil na 23. místě. 
Škoda, že Filip trénuje jen 3x týdně 

– pokud by trénoval více, určitě by 
se umísťoval na předních příčkách, 
dodává trenér Karel Hemerka. Na 
druhý den pak následovala finále 
na jednotlivých nářadích. Daniel 
Ponížil získal 5. místo na kruzích, 4. 
na přeskoku a 3. na hrazdě.

Připomeňme ještě, že se ve Štern-
berku uskutečnil 12. ročník memo-
riálu Miloše Homoly. V  kategorii 
starší žáci zvítězil Daniel Ponížil. 4 
místo si vybojoval Filip Kopa a na 
5. místě se umístil Šimon Marcin. 
Všichni 3 se probojovali také do 
finále, kde soutěžili na kruzích. 1. 
místo získal Daniel, 2. místo Filip a 
na 6. místě skončil Šimon.

Vedoucí prostějovské gymnasti-
ky Miloslav Musil komentoval: „S 
Danem se podařilo udělat velký 
kus práce a na výsledcích je to vidět. 
Pokud Dan zabere a dá do toho vše, 
tak může reprezentovat republiku 
na ME v Sofii, Bulharsko, které se 
koná v květnu 2014“

Další informace o prostějovské 
gymnastice najdete na www.gym-
nastikapv.eu  -gymnasté-

INZERCE
SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883, 582 332 297 
www.sportcentrumddm.cz,   adrenalinovy.tabor@seznam.cz, 604821175 
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Pro děti ve věku 6 – 15 let 

Termíny:  
 
 
   ( Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné ) 
                      V ceně tábora je zážitkový program:   

- multifunkční horolezecká věž 
- lanové centrum, lanovka 
- motorové čtyřkolky 
- lukostřelba, paperpaintball                         
- nafukovací aktivity Martina Dejdara 
- koupání v místním bazénu, bungeerafting 
- návštěva jeskyní, lezení na skalách, via ferrata 

A mnoho dalších sportovních her a soutěží 
                            www.baldovec.cz 
 
Přihlášky a veškeré informace na Sportcentru DDM Prostějov: 
 Tel: 604821175,   adrenalinovy.tabor@seznam.cz 
 

 
 
 
 

Gymnasté bilancují 
Pozvánka na

KRASOBRUSLENÍ 
V sobotu 8. března 2014 se na ledě 

prostějovského zimního stadionu 
uskuteční jubilejní 10. ročník kraso-
bruslařské soutěže „Velká cena města 
Prostějova“. Součástí bude i krajský 
přebor Olomouckého kraje. Této sou-
těže se zúčastní přibližně 150 dětí z celé 
české republiky. Závody pořádá oddíl 
KRASO – bruslení Prostějov pod 
záštitou města Prostějova. První kate-
gorie těch nejmenších krasobruslařů 
odstartuje v  8 hodin ráno. Celkový 
počet kategorií je 14. V odpoledních a 
podvečerních hodinách je start závod-
níků starších věkových kategorií.

Zveme všechny příznivce tohoto 
krásného a velice náročného sportu. 
Přijďte podpořit začínající krasobrus-
lařské hvězdičky. Vstup je zcela zdarma. 

 
RYCHLÁ PŘIHLÁŠKA NA ADRENALINOVÝ TÁBOR BALDOVEC 2014 

 
                            TURNUS:________    TERMÍN:_______________________________ 
 
 
Jméno……………… ………………………..……datum narození………………………………….. 
 
Bydliště……………………………………………. ………………………………………………… 
 
Telefon rodičů…………………………..…………e-mail rodičů  …………………………………… 
 
 

                                                                 …………………………….. … 
                                                                                                      Podpis zák. zástupce dítěte 
 
 
 



MÁTE RECEPT JAK 
NEPODLEHNOUT FÁMÁM?
Stačí být v kontaktu se svou 
zdravotní pojišťovnou!

Ptáte se, proč na Vás apelujeme touto výzvou? Odpověď je jednoduchá. Chceme, 
abyste měli dostatek informací, protože i Vás může dealer oslovit na ulici nebo 
zazvonit u Vašich dveří s nabídkou na změnu zdravotní pojišťovny. 

Postačí, když budete mít na paměti tato NE:

 NEpodepisujte nic pod nátlakem 
 NEdávejte z ruky průkazku pojištěnce, ani ji neukazujte cizím osobám 
 NEpodlehněte tvrzení dealerů, že ČPZP má finanční potíže, končí a podobně 
 NEvěřte slibům o finančních výhodách jiné zdravotní pojišťovny,  

 srovnejte si nabídku s ČPZP

10x ANO proč být u ČPZP:

 Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR s více než 1,2 mil. pojištěnci  
 Silná a finančně stabilní zdravotní pojišťovna 
 Celorepubliková působnost 
 Kvalitní a široká smluvní síť poskytovatelů zdravotních služeb 
 Více než 100 poboček po celé ČR 
 Moderní komunikace: E-přepážka, Infocentrum 
 Program Bonus Plus pro každého, kdo pečuje o své zdraví 
 Pestrá nabídka preventivních programů  
 Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu  
 Zvýhodněné cestovní pojištění

NENECHTE SE NACHYTAT DEALERY 
KONKURENČNÍ POJIŠŤOVNY!
NEPODLEHNĚTE FALEŠNÝM INFORMACÍM!



MASIVNÍ BUKOVÁ POSTEL

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

www.sedacka-nabytek.cz

pro dobré spaní

180x200 cm

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

        Běžná cena 19.500,-

Nejžádanější model - NOVINKA 2014

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

WWW.SEDACKA-NABYTEK.CZ



NOVÁ ADRESA
ÚJEZD 6 
PROSTĚJOV 

ŘECKO 2014
OLYMPSKÁ RIVIERA, CHALKIDIKI

OSTROVY KRÉTA,SKOPELOS,KORFU
Autobusem, letecky, vlastním autem

SPECIÁLNÍ SLEVA 15% 
nebo

DÍTĚ ZDARMA
Sleva je poskytována z ceny Hellas uvedené

v katalogu a lze ji uplatnit pouze při 
předložení inzerátu do 10. 3. 2014

NOVÁ ADRESA
ÚJEZD 6 
PROSTĚJOV 

INFO: www.hellastour.cz, TEL. 776 743 713 


