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Prostějovské radniční listy
Pøíbìhy našich

památek 
Duben je měsícem, kdy se po zimní přestáv-

ce otvírají naše hrady a zámky. 18. duben je 
Mezinárodním dnem památek a historických 
sídel. Letošní ročník této akce má téma:  Dě-
dictví paměti (pomníky, pamětní budovy, při-
pomínková místa v  nejrozličnějších  formách 
a kulturních kontextech). Jedná se o  návaznost 
na 100. výročí od vypuknutí 1. světové války.

1. světová válka se bolestně a tragicky za-
psala i do historie  Prostějova a jeho obyvatel. 
Přinesla s   sebou řadu obětí, jejichž památku 
symbolicky připomíná pomník na prostějov-
ském hřbitově. 

Prostějov jako významné historické sídlo se 
může pyšnit řadou památek.  Máme zde měst-
skou památkovou zónu, Národní kulturní pa-
mátku Národní dům a na katastru města se na-
chází 75 nemovitých kulturních památek. Patří 
mezi ně areály kostelů, měšťanské domy, sochy, 
pomníky, soukromé vily i drobné sakrální pa-
mátky, jako jsou kapličky, kříže a boží muka.  
Celá řada z  nich prošla v  minulém období roz-
sáhlými opravami a rekonstrukcemi.  Můžeme 
se tak například obdivovat opraveným Kőhle-
rovým sgra� tům na fasádě zámku, zajít si na 
kávu do kavárny Národního domu  opravené v  
původním Kotěrově stylu, projít se revitalizova-
nými Smetanovými sady či si vychutnat pohled 
na  Prostějov ze zpřístupněné radniční věže.  

Naše památky mají svůj příběh. Napsali jej 
jejich budovatelé, architekti, správci, majitelé, 
výtvarníci, restaurátoři. Napsali jej také znalci 
památek a kulturní historie Jaroslav Mathon, 
Jan Kűhndel, František Starý, Josef  Kšír  či  
architekti a stavitelé Vincenc Kűhn, Jindřich 
Kumpošt, Josef Peňáz, Emil Králík, Čeněk 
Venclík, Miroslav Putna, Rudolf Konečný, Josef 
Nedělník, Antonín Navrátil a mnozí další. 

Jeden takový –  vlastně už stoletý  příběh při-
náší naše radnice. Monumentální dílo, důstoj-
ný stánek městské samosprávy a symbol města 
navržený architektem Karlem Hugou Kepkou. 
Její stavba byla dokončena právě před sto lety 
– 15. dubna 1914.   „Výrazem rostoucího blaho-
bytu a sebevědomí prostějovského měšťanstva 
stává se bezprostředně před vypuknutím světo-
vé války nádherná budova nové radnice,“ uvedl 
Jaroslav Mathon v   knize Prostějov a okolí ve 
světle svých historických památek. Další pří-
běh – tentokrát trvající již tři staletí – přináší 
barokní sloup se sochou Panny Marie  (1714) 
na náměstí T. G. Masaryka (tehdejším Velkém 
náměstí).  Nechal jej zhotovit prostějovský ro-
dák, měšťan a advokát moravské province Ka-
rel Antonín Schellenberger. 

Naše památky jsou součástí kulturního dě-
dictví. Zaslouží si proto naši pozornost a péči. 

  Hana Bartková
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Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 

odpadù (dále jen „poplatek za odpady“)
Osvobození a úlevy 

od poplatku za odpady
1. Osvobození se neposkytu-

je automaticky, ale poplatník je 
povinen ohlásit správci poplat-
ku vznik nároku na osvobození. 
K tomuto účelu jsou k dispozici 
na Finančním odboru Magistrá-
tu města Prostějova  formuláře, 
které je povinen poplatník vy-
plnit a v některých případech k 
nim doložit důkazy o dané sku-
tečnosti. Formuláře jsou k dispo-
zici i na internetových stránkách 
města Prostějova – www.pros-
tejov.eu  Občan > Potřebuji vyřídit 
- formuláře > Finanční odbor > 
v tabulce „Druh problematiky“ si 
zvolíte Místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů> 
ikony formulářů – název formulá-
ře by se měl zobrazit při umístění 
kurzoru na ikonu formuláře.

Od poplatku za odpady  se 
v roce 2014 osvobozuje:

a) poplatník po dobu pobytu 
v jiné obci na území České republiky 
a platí poplatek nebo úhradu podle 
jiného právního předpisu (tzn. je 
vybírán jinak, než z trvalého pobytu) 
- důkazem tohoto tvrzení je např.  ná-
jemní smlouva, v níž je platba za od-
pad za danou osobu obsažena, doklad 
o úhradě poplatku od dané obce či po-
tvrzení od vlastníka nemovitosti apod.

b) poplatník po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo poby-
tu ve vyšetřovací vazbě - důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o délce 
pobytu v daném zařízení.

c) poplatník po dobu pobytu 
v  kojeneckém ústavu, dětském 
domově, ve výchovném ústavu, 
v  domově důchodců, v  zaříze-
ní poskytujícím sociální služby 
s celoročním pobytem, v  léčebně 
dlouhodobě nemocných a v uby-
tovacích zařízeních nacházejících 
se na území města Prostějova - dů-
kazem tohoto tvrzení je potvrzení 
o délce pobytu v daném zařízení.

d) poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních a to 
nepřetržitě déle než 3 měsíce - dů-
kazem tohoto tvrzení je např. po-
tvrzení o délce pobytu v nemocnici 
nebo v  jiných prostorách určených 
pro poskytování zdravotních služeb.

e) poplatník, který pobývá ne-
přetržitě nejméně 9 měsíců mimo 
území České republiky (např. za 
účelem studia, zaměstnání nebo 
má v  zahraničí trvalý pobyt) - 
důkazem tohoto tvrzení je např. 
průkaz zahraničního zdravotního 
pojištění – platný v rámci EU, za-
hraniční průkaz totožnosti, povole-
ní k pobytu v dané zemi, potvrzení 
tamního úřadu o délce pobytu 
v zahraničí, pracovní smlouva, po-
tvrzení o odhlášení ze zdravotního 
pojištění v  ČR, vízum, potvrzení 

o  studiu, potvrzení o  docházce 
do školy, nájemní smlouva, apod. 

f) poplatník, který je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem stavby ur-
čené k individuální rekreaci, na-
cházející se na katastrálním území 
města Prostějova a současně má i 
trvalý pobyt ve městě Prostějově 
– toto osvobození vzniká automa-
ticky, není podmíněno ohlašovací 
povinností.

g) poplatník, který je třetím 
a dalším dítětem ve věku do 16 let 
(včetně) žijícím ve společné do-
mácnosti alespoň s jedním poplat-
níkem, který má trvalý pobyt ve 

městě Prostějově (nárok 
na osvobození je podmíněn 
bezdlužností vůči městu 
Prostějovu u osvobozova-
ného dítěte a jeho zákon-
ného zástupce).

Osvobození uvedená 
v bodě a) – e) vzniknou na zákla-
dě uplatnění nároku na osvobo-
zení poplatníkem nejpozději do 
nabytí právní moci platebního vý-
měru za příslušný kalendářní rok. 

Osvobození uvedené v bodě f) 
vzniká automaticky bez ohlašova-
cí povinnosti poplatníka. Osvobo-
zení uvedené v bodě g) lze uplatnit 

nejpozději do splatnosti 
poplatku (tj. do 30. 6. 
příslušného kalendář-
ního roku)

2. Úleva
Poplatník, který  v 

příslušném kalen-
dářním roce  dovrší 70 

a více let věku, má nárok na úlevu 
od poplatku ve výši 108 Kč (úleva 
je poskytnuta z celkové sazby 600 Kč 
za osobu a rok, tzn., že tento poplat-
ník zaplatí v roce 2014 částku 492 
Kč) - úleva vzniká automaticky, není 
podmíněna ohlašovací povinností.

 -fo-

Informace

I když termín pro podání 
daňového přiznání je 1.4.2014, 
uvítáme jeho dřívější podá-
ní. Zároveň upozorňujeme, že 
v případě podání po stanovené 
lhůtě, kdy toto zpoždění bude 
delší než 5 pracovních dnů, 
vzniká povinnost uhradit po-
kutu. 

Daňové přiznání lze nej-
snadněji vyplnit a podat elek-
tronicky prostřednictvím 
aplikace Elektronická po-
dání pro � nanční správu na 
Daňovém portálu na adre-
se www.daneelektronicky.cz.
Vyplnění elektronického for-
muláře je usnadněno automa-
tickými nápovědami, součty a 
kontrolami. Umožněn je také 

tisk vyplněného daňového 
přiznání. Elektronicky může-
te správci daně poslat daňové 
přiznání, i když nevlastníte 
uznávaný elektronický podpis. 
V  tomto případě však neza-
pomeňte do 5 kalendářních 
dnů po odeslání své podání 
správci daně potvrdit. Potvr-
zení odeslaného podání pro-
vedete například pomocí tzv. 
„E-tiskopisu“, který Vám aplika-
ce nabídne k vytištění na strán-
ce zobrazené bezprostředně po 
odeslání podání. 

Instruktážní video k elek-
tronickému podání a mnohé 
další užitečné informace k vy-
plnění přiznání najdete např. 
na http://www.� nancnisprava.

cz/cs/dane-a-pojistne/dane/
dan-z-prijmu/informace-k-ak-
tualne-podavanym-danovym-
-priznanim 

Platby daně z  příjmu fyzic-
kých osob se provádí na účet č. 
721 - 47623811/0710, variabilní 
symbol – rodné číslo, konstant-
ní symbol - 1148. 

Upozorňujeme, že datem 
úhrady daně je až den, kdy 
platbu obdrží poskytovatel pla-
tebních služeb, který vede účet 
� nančnímu úřadu. Pro řádné 
zaplacení daní je tedy třeba po-
čítat i s  časem, který potřebují 
peněžní ústavy na převedení 
příslušné částky. 

Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel územního pracoviště 

Životní podmínky 2014 
Výbìrové šetøení v domácnostech

Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2014 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o stát-
ní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové 
šetření o životních podmín-
kách domácností v  České re-
publice – EU-SILC 2014 (Ži-
votní podmínky 2014), které 
navazuje na předchozí ročníky 
tohoto šetření. Smyslem tohoto 
zjišťování je získávat dlouhodo-
bě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 
32 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. 

Šetření se uskuteční na úze-
mí celé České republiky v  9 
962 domácnostech, z  nichž se 
5 962 zúčastnilo šetření již v 
předchozích letech. Všechny 

domácnosti byly do šetření za-
hrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem. 

Vlastní šetření probíhá 
v  době od 22. února do 11. 
května 2014 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazate-
lů. Do šetření budou zahrnu-
ty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé byd-
liště. 

Pracovníci zapojení do še-
tření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a přísluš-
ným pověřením, které je ve 
spojení s  občanským průka-
zem opravňují k  provedení 
šetření Životní podmínky 
2014 a které jim vydá Krajská 
správa ČSÚ, nebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů 

a získaná data jsou důsledně 
chráněna podle přísných po-
žadavků zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, 
a  podle zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních úda-
jů. Všichni pracovníci zúčast-
nění na  zjišťování a procesu 
zpracování jsou vázáni ml-
čenlivostí o  všech šetřených 
skutečnostech ve  smyslu §16 
zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě. 

Prosím, abyste případné 
dotazy občanů oslovených na-
šimi zaměstnanci zodpověděli 
ve  smyslu tohoto dopisu nebo 
je odkázali na pracovníka Kraj-
ské správy ČSÚ, pověřeného ří-
zením šetření Životní podmín-
ky 2014, paní Alice Smutnou, 
tel.: 585 731 507.

Oznámení o zrušení nevyužívaných 
veøejných telefonních automatù
Společnost Telefónica 

Czech Republic, a.s. oznamu-
je, že v průběhu 1. pololetí le-
tošního roku plánuje zrušení 
nevyužívaných veřejných tele-

fonních automatů v  Prostějo-
vě. Jde o tato místa:
Prostějov, Mozartova 3808/9
Prostějov, Družstevní 3847/11
Prostějov, Vrahovická 182/6

Informace Finanèního úøadu pro Olomoucký kraj, Územního pracovištì v Prostìjovì  
k podávání daòových pøiznání k dani z pøíjmu fyzických osob za rok 2013

Na Územním pracovišti v Prostějově dojde v souvislos-
ti  s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzic-
kých osob za rok 2013 v období od 24.3.2014 do 1.4.2014 
k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny včetně 
úředních hodin v  sobotu 29.3.2014 dopoledne, a to ná-
sledovně:

Den Podatelna Pokladna

24.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
25.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
26.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
27.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29.3.2014 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00 -
31.3.2014 8:00 – 18:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
1.4.2014 8:00 – 18:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
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Prostějovské radniční listy Informace

Ve čtvrtek 6. března 2014 zavítal prezident České re-
publiky Miloš Zeman v rámci návštěvy Olomouckého 
kraje také do Prostějova. Nejdříve se setkal s občany 
v sále klubu DUHA (fota 1, 2).

Poté s  představiteli města a vý-
znamných institucí a organizací v  ob-
řadní síni prostějovské radnice (3,4).  
V  závěru oficiálního setkání v  obřadní síni 

obdržel prezident dárek od města Prostějova 
a primátora Miroslava Pišťáka, zapsal se do pa-
mětní knihy a zavěsil na městský prapor prezi-
dentskou stuhu (5). -red-

Návštìva prezidenta Miloše Zemana v Prostìjovì

1

3 5

4

2

INZERCE
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Informace

Náš grunt, síť farmářských 
obchodů, která otevřela 
v  prosinci novou prodejnu 
v  Prostějově, plánuje v  příš-
tích měsících za podpory 
města Prostějova připravovat 
projekty a akce, které obyva-
telům Olomouckého kraje 
představí mimo jiné tradiční 
místní speciality a řemeslnou 
výrobu.  Všechny aktivity 
jdou ruku v ruce s projektem 
Zdravé město Prostějov, do 
nějž se Náš grunt také zapojí. 

Náš grunt bude za podpory 
města Prostějova pořádat pře-
devším jedinečné farmářské 
trhy, na kterých budete moct 
ochutnat a zakoupit to nej-
lepší, co region nabízí. Kromě 
toho se budete dále například 
moct dozvědět, na co dbát při 
nákupu potravin nebo zda 
jsou potraviny regionální lepší 
než potraviny dovážené. „Veli-
ce si vážíme toho, že nás město 
Prostějov podporuje. Věříme, 
že můžeme přinést místním 
obyvatelům mnoho zajímavého 

a to nejen v podobě tradičních 
a farmářských produktů, ale 
především v  oblasti edukace, 
která je pro nás v  tomto roce 
i z  komunikačního hlediska 
klíčová,“ komentuje možnost 
spolupráce s  městem Jiří Má-
lek, jeden ze zakladatelů spo-
lečnosti Náš grunt. 

Trhy a další aktivity úzce sou-
visejí s projektem Zdravé město 
Prostějov. Zdravé město je me-
zinárodní iniciativa, v rámci níž 
se města po celém světě snaží 
naplnit cíl udržitelného rozvoje 
a zvýšit zdraví a kvalitu života 
svých obyvatel. Pod hlavičkou 
Zdravého města Prostějova se 
koná celá řada zajímavých udá-
lostí: od Dnů zdraví, akcí na 
podporu bezpečného chování 
dětí na ulicích až po společné 

procházky s  holemi Nordic 
Walking. „Kromě těchto aktivit 
budeme velice rádi podporovat 
i události, které podpoří místní 
farmáře a tradiční výrobce a 
ukážou, co vše může náš region 
nabídnout,“ dodává koordiná-
torka projektu Zdravé město 
Alena Dvořáková.

Právě Náš Grunt se na po-
ctivé regionální potraviny 
specializuje. Odebírá zboží od 
173 malých a středních doda-
vatelů, někteří z nich jsou cen-
trální pro všechny prodejny, 
pro čerstvé věci však využívají 
vždy regionálních producen-
tů. Zboží je do prodejen vybí-
ráno s ohledem na domácí pů-
vod, chuť a  tradiční způsoby 
zpracování bez použití náhra-
žek. Tato kritéria bez pochyby 
naplňuje mimo jiné místní pe-
kárna Domapek z Bohuňovic, 
která kromě tradičního chleba 
a rohlíků vyrábí dále ručně 
dělané koláče a patří mezi re-
gionální dodavatele. V prodej-
nách Náš Grunt můžete kromě 

čerstvého pečiva zakoupit dále 
mléčné produkty, masa a uze-
niny, zeleninu a ovoce, a také 
med či zavařeniny. Návštěvní-
ci obchodů se mohou těšit i na 
ochutnávky sortimentu či na 
sezónní speciality. 

***
Společnost Náš GRUNT 

s.r.o. je ryze českou společ-
ností fungující na principu 

franšízy a vlastních kamen-
ných obchodů. Společnost 
vznikla v  roce 2010 a zamě-
řuje se na prodej tradičních 
českých potravin od malých a 
středních producentů. S tímto 
konceptem začala společnost 
jako první na domácím trhu a 
v  současné době je největším 
provozovatelem sítě farmář-
ských prodejen.  

Náš grunt oživí Prostìjov!

Statutární město Prostějov 
je v  souladu se zákonem č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanos-
ti, v platném znění, zaměstna-

vatelem, který má povinnost 
zaměstnávat osoby se zdravot-
ním postižením ve výši povin-
ného podílu těchto osob na 
celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele. Povinný podíl 
činí 4%. To v praxi znamená, že 
je město povinno zaměstnávat 
osoby se zdravotním postiže-
ním nebo odebírat výrobky či 
služby od � rem zaměstnávají-
cích minimálně 50% handica-
povaných. 

„Na počet zaměstnanců 
magistrátu bychom tedy podle 
zákona měli zaměstnat celkově 
11 zdravotně handicapovaných 
osob nebo odebrat v  takovém 
objemu služby či výrobky,“ vy-
světluje tajemník Magistrátu 

města Prostějova Lubomír Ba-
láš.

Pokud by město svou povin-
nost nesplnilo, muselo by do stát-
ního rozpočtu odvést za rok 2013 
částku 676.489,50 korun. Díky 
aktivnímu a zodpovědnému pří-
stupu města jako zaměstnavatele 
ke zmíněné právní normě nebu-
de muset Prostějov, podobně jako 
v předchozích letech, žádné pení-
ze do státního rozpočtu odvádět. 

„Loni jsme totiž tuto povin-
nost naplnili zaměstnáváním 3,25 
osob se zdravotním postižením 
a odebráním výrobků a služeb 
v objemu 12,20 osob. Naše sku-
tečné plnění je tedy v celkové výši 
15,45 osob se zdravotním posti-
žením,“ dodává Baláš.  -red-

NOVINKA: 
Digitální mapy nabízí 

mìsto za výraznì 
výhodnìjší ceny

Rada města schválila 
aktualizovaný ceník slu-
žeb geografického infor-
mačního systému (GIS), 
jehož prostřednictvím 
mohou zájemci získat vý-
pis z digitální technické 
mapy města.

Výhodnější podmínky 
v podobě příznivých cen, 
hlavně tuto okolnost ocení 
zejména stavebníci, kteří 
v rámci přípravy projekč-
ních prací potřebují zá-
kres aktuálního fyzického 
stavu území včetně výško-
vých poměrů a vyznače-
ní průběhů inženýrských 
sítí. „Digitální technická 
mapa města nemůže být 
nahrazena mapou kata-
strální, která obsahuje 
pouze vlastnické hrani-
ce, stavebníci potřebují 
podrobnější informace. 
Proto jim vycházíme vstříc 
prostřednictvím nového 
ceníku služeb GIS. Cena 
za 1 hektar, tedy 10 000 m2 
digitálních dat polohopi-
su a výškopisu v datovém 
výstupu, ve formátu dgn, 

je  stanovena na 600 Kč,“ 
vysvětlil Zdeněk Fišer, ná-
městek primátora, s tím, že 
město výpisy za nižší cenu 
(dosud 4.000 Kč/ha) po-
skytuje jako službu veřej-
nosti. Vedle elektronické 
formy nově existuje také 
možnost tiskového výstu-
pu z digitální mapy, strana 
normalizované velikosti 
A4 vyjde na 270 Kč. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Plnìní povinného podílu osob se zdravotním postižením

Zápisy do mateøských škol
Ve středu 26. února proběhly 

zápisy do mateřských škol v Pro-
stějově. Celkem přišlo k  zápisu 
554 dětí (nutno dodat, že původ-
ní čísla byla vyšší, protože někteří 
rodiče v rámci zápisů obešli i ně-
kolik mateřských škol). „V letoš-
ním roce přišlo k zápisu 554 ro-
dičů se svými dětmi. Většina dětí 
byla přijata. Vzhledem k  tomu, 
že ještě nejsou vyřízeny odklady 
školní docházky, přesné počty 
přijatých dětí do mateřské školy 
budeme znát až v září. Byla bych 
velice ráda, aby se nám podařilo 
vyjít vstříc všem rodičům v  je-
jich žádostech o umístění do ma-
teřské školy. V posledních letech 

se nám daří neustále navyšovat 
počty míst v mateřských školách. 
Před 10 lety jsme měli počet tříd 
v  mateřských školách 54 a dětí 

v nich bylo 1 267. V roce 2011 se 
nám podařilo zvýšit počty těchto 
tříd na 56 a dětí v nich bylo 1 440 
o rok později 1 450 a v letošním 
školním roce při stejném počtu 
tříd navštěvuje mateřskou školu 
1  454 dětí. Neustále prověřuje-
me nové možnosti a budu velice 
spokojená, pokud i v  letošním 
roce budeme moci tento počet 
navýšit. Nyní je v popředí naše-
ho zájmu revitalizace školních 
zahrad na MŠ Žešov, Smeta-
nova, Al. Krále, Fanderlíkova a 
Mánesova. Po jejich úpravě se 
mohou děti těšit i na nové herní 
prvky,“ konstatovala náměstky-
ně primátora Ivana Hemerková.

Foto: Martina Greplová
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Blokové èištìní duben 2014
1.4. BLOK č. 1

Zlechovská, Na Okraji, Kosíř-
ská, Na Vyhlídce, Legionářská, 
Wichterlova, gen. Sachera, gen. 
Dudy, gen. Dudy a gen. Sache-
ra – spojka, Hloučelní, J. Lady 
(Plumlovská – Mathonova), 
Plumlovská (kruh. objezd J. 
Lady – Interspar)

2. 4. BLOK č. 2
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše 
– V. Špály), K. Svolinského – 
parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. 
Špály), V. Špály,  J. Zrzavého, K. 
Svolinského (V. Špály – Billa), 
A. Slavíčka, K. Svolinského – 
parkoviště (V. Špály – Billa)

3. 4. BLOK č. 3
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – 
průchod), A.Fišárka, B. Dbor-
ského, C. Boudy, S. Suchardy, 
Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. 
Boudy – parkoviště

8. 4. BLOK č. 4
Melantrichova (Březinova – 
Polská), E. Králíka + parkoviš-
tě, Polská, Ruská + nám. Práce, 
Dělnická, Březinova, Dykova, 
Bezručovo nám., průchod Flo-
rián. nám. – Dykova (Staro-
režná), Cyklostezka Floriánské 
nám. – Dykova (Starorežná), 
Plumlovská (Polská – kruh. ob-
jezd) pravá strana směr Krasice

9. 4. BLOK č. 5
Fanderlíkova (Nerudova – sídl. 
Hloučela), Obránců Míru, Kpt. 
O. Jaroše (Nerudova – sídl. 
Hloučela), J. Švermy, Melant-
richova – parkoviště, Fander-
líkova – parkoviště (u kotelny 
u hřiště ZŠ), Nerudova, K. H. 
Kepka

10. 4. BLOK č. 6 
Fanderlíkova (Kostelecká – 
Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, 
Krapkova, Krapkova vnitrob-
lok a u garáží, Floriánské nám., 
Hliníky, J. B. Pecky – vnitroblok
Krapkova – parkoviště (vpravo 
k U Stadionu), Fanderlíkova – 

parkoviště (Fanderlíkova 17 – 
21), Krapkova – zálivka (vlevo 
k U Stadionu), Resslova

15. 4. BLOK č. 7
F. Nováka (F: Nováka 3 – 5), 
Kostelecká 1 – vnitroblok, Kos-
telecká 1 - parkoviště, Kostelec-
ká 2 – vnitroblok, Kostelecká 
3 – vnitroblok, Martinákova – 
parkoviště, Martinákova, Mar-
tinákova – Kostelecká – chod-
ník, Kostelecká – (Přikrylovo 
nám. – Za Velodromem)

16. 4. BLOK č. 8
Pernštýnské nám., Kravařova, 
Fügnerova, Skálovo nám., Školní, 
Šerhovní (Vápenice – Školní), Kra-
mářská, Blahoslavova, Vápenice, 
Smetanovy sady, Jiráskovo nám.

17. 4. BLOK č. 9

Palackého, Palackého – cyk-
lostezka, Podjezd + parkoviště, 
Podjezd – cyklostezka, Vodní 
parkoviště (parkoviště u Mlý-
na), Vodní, Vodní – cyklos-
tezka, průchod Vodní – Žera-
novská, Žeranovská parkoviště, 
Žeranovská, Žeranovská – vni-
troblok, Knihařská, U Spoři-
telny, Žižkovo nám., Žižkovo 
nám. – parkoviště, Poděbrado-
vo nám. + parkoviště před KB

22. 4. BLOK č. 10

Poděbradovo nám., Wolkero-
va, Wolkerova obslužná + par-
koviště, Na Spojce, Netušilova, 
Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo 
nám. 2 parkoviště, Vnitroblok 
Vojáčkovo – Husserle, Vojáč-
kovo nám. + parkoviště

23. 4. BLOK č. 11

Komenského – cyklostezka, 
Komenského, Nám. T. G. M., 
Dukelská brána, Křižkovského, 
Lutinova, Filipcovo nám., Nám. 
Sv. Čecha, Demelova, Hradební 
, Kostelní, Úprkova, Koželuho-
va, Křížkovského, Křížkovského 

parkoviště, Šerhovní (Školní – 
Dukelská brána)

26. 4. BLOK č. 12
Mathonova, Mathonova – 1. 
Polovina parkoviště nemocnice 
od aut. zastávky

26. 4. BLOK č. 13
Mathonova – 2. polovina par-
koviště nemocnice

29. 4. BLOK č. 14
Újezd – komunikace, Újezd – 
O2 – okruh, Nám E. Husserla 
– parkoviště, Nám. E. Husserla, 
Sušilova, Sádky, Sádky cyklos-
tezka

30. 4. BLOK č. 15
Plumlovská – Svolinského par-
koviště Billa – 3 stání (mimo 2 
stání u Penny a 4 stání u Billy), 
A.Slavíčka – parkoviště + ko-
munikace (K. Svolinského – 
vjezd k Penny) Zpracovala: 

Ing. Jitka Krulová, 
Odbor kancelář primátora

Výdej bionádob
Oznamujeme občanům, 

kteří si objednali bionádobu o 
objemu 140 litrů z dotace Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky pro rok 2013 a 
nevyzvedli si ji v listopadu roku 
2013, aby si ji odebrali v  níže 
uvedených termínech. 

K sepsání smlouvy o výpůjč-
ce je třeba vzít s sebou občan-
ský průkaz!

Výdej proběhne dne 02. 04. 
a 04. 04. 2014 v době 14.00 – 

17.00 hod. ve skladech magis-
trátu města na Studentské 
ulici (příjezd mezi bytovými 
domy ul. Studentská č. 4300 a 
4301/10, areál bývalých kasá-
ren v Jezdecké ul., viz. foto). 

Bionádoby budou vydá-
vány pouze žadatelům, který 
jsou evidováni v seznamu zá-
jemců z roků 2012 a 2013.

Náhradníkům, zájemcům 
z roku 2011 a neevidovaným 
nikoli. -ik-

Návrh plánu celoplošných oprav chodníkù v roce 2014
Radní vzali na vědomí plán 

celoplošných oprav chodníků 
v Prostějově na letošní rok. V 
rozpočtu města je na ně vyčle-
něno 3 miliony korun.

„Seznam chodníků byl na-
vržen s ohledem na jejich tech-
nický stav, na frekvenci jejich 
využití občany města a také 
k propojení již opravených úse-
ků v  jeden celek. Lokality byly 
také konzultovány s  Odborem 
rozvoje a investic magistrátu 
a se správci inženýrských sítí, 
aby nedošlo k opravě chodníku 
v místě, kde je plánovaná inves-
tiční akce, případně výkopové 

práce,“ uvedl Jiří Pospíšil, první 
náměstek primátora.

Seznam a komentář
k jednotlivým lokalitám:

1) chodník na ul. Plumlov-
ská – jižní strana od zadního 
vjezdu k restauraci Haná po ul. 
Anenská včetně vchodů před blo-
kem 

2) chodník na ul. Vrlova – 
jižní strana od ul. Olomoucká po 
Neumannovo nám. 

3) chodník na ul. Hloučelní 
– obě strany 

4) chodník na ul. Určická – 

východní strana od ul. Drozdovi-
ce po ul. Okružní 

5) chodník na ul. Student-
ská – jižní strana od ul. Jezdecká 
po ul. Lidická 

6) chodník na sídl. Svornos-
ti – před vchody do domů č. 9 
a č. 11 

Plán počítá s komplexními 
opravami chodníků o celkové 
rozloze 3.330 m2 s předpoklá-
danou cenou 800 Kč za m2. 
Předpokládaná celková cena 
je vyčíslena na 2,684 mil. Kč 
s desetiprocentní rezervou na 
případné nepředpokládané ví-
cepráce. „Na průměrnou cenu 

800 korun za metr čtvereční se 
podařilo srazit původní přibliž-
ně dvojnásobné ceny díky elek-
tronickým aukcím, které jsem 
prosadil na začátku volebního 
období,“ podotkl Jiří Pospíšil. 

Další � nance na opravy chod-
níků se nabízí úsporou pro-
středků za letošní zimní údržbu. 
Zatímco v loňské zimě šlo jen v 
období prosinec a leden na údrž-
bu komunikací a chodníků 4,22 
milionů korun, letos za stejnou 
dobu stála zimní údržba město 
pouze 945 tisíc korun. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Od zaèátku bøezna uklízí mìsto 
další dvacítka pracovníkù

Dvacítka nových pracovní-
ků se od začátku března stará 
o úklid ve městě Prostějově. Po 
dvouměsíční pauze tak bude 
pokračovat projekt zaměstnává-
ní na veřejně prospěšné práce, 
který je ve městě organizován 
ve spolupráci s  Úřadem práce 
už od roku 2005. 

„Pracovníci jsou rozděleni 
do několika skupin, které bu-
dou věnovat pozornost zejména 
úklidu dětských hřišť, stano-
višť na tříděný odpad, budou 
zabezpečovat úklid hřbitovů a 
dále těch míst, která dle platné 
smlouvy ASA neuklízí. Záro-
veň pracovníky zaměstnáme na 

nárazové úklidové akce třeba 
v Močidýlkách nebo jiných lo-
kalitách dle potřeby,“ vysvětlil 
Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora. 

V letošním roce došlo ke sní-
žení státního příspěvku na platy 
v  rámci veřejně prospěšných 
prací. Přestože stát omezil pod-
poru tohoto projektu, město se 
rozhodlo v něm pokračovat na-
vzdory tomu, že na mzdy těch-
to zaměstnanců musí přispět 
z  vlastního rozpočtu. „Veřejně 
prospěšné práce plní více rolí, 
jednak máme ještě lépe ukli-
zený Prostějov, významným 
faktorem je pak také příležitost 

zejména pro dlouhodobé kli-
enty Úřadu práce, pro něž je 
zapojení do pracovního pro-
cesu výraznou motivací i pro 
budoucí hledání zaměstnaní. 
Spojení zlepšení služeb pro oby-
vatele města s vytvářením pod-
půrných pracovních míst je věc, 
kterou rozhodně nepustíme ze 
zřetele,“ zdůraznil Jiří Pospíšil.

Na jednoho pracovníka bude 
město přispívat 1395 korunami 
měsíčně, celkově je podpora ve-
řejně prospěšných prací z měst-
ského rozpočtu pro rok 2014 
vyčíslena na 279 tisíc korun.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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Jako každý rok předložila i letos 
Městská policie Prostějov zastupi-
telům bilanci své činnosti za rok 
2013. Jedna jeho pasáž (celý mate-
riál je zveřejněn na webových strán-

kách města v   sekci samospráva – 
materiály pro zastupitelstvo – pozn. 
red.) se zabývá i vývojem přestupků 
na území města Prostějova. 

„Celkový počet přestupků je 
proti roku 2012 o téměř 3% nižší. 
Odráží stav veřejného pořádku, 
zaměření strážníků do různých ob-
lastí a v  neposlední řadě i činnost 
strážníků. Počty jsou také ovlivně-
ny preventivním působením MP 
na katastru města,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Jan Nagy. Z  přehle-

du a grafu lze dovodit, že od roku 
2008 je počet evidovaných přestup-
ků téměř na stejné úrovni. Odráží 
i fakt, že úroveň veřejného pořád-
ku je skutečně na dobré úrovni. 
„S  tím se ale nelze spokojit, protože 
se stále objevují jednání, na která 
je nezbytné ihned reagovat, jako je 
vandalství, sprejerství, nedovolené 
plakátování, pouliční kriminalita a 
další problematiky. Jejich počet je 
ovlivněn i tím, že strážníci zajišťují 
veřejný pořádek na mnoha akcích 

pořádaných ve městě – např. při 
společenských, kulturních a spor-
tovních akcích jako je Prostějovské 

léto, Prostějovská zima, Hanácké 
slavnosti, Den se složkami IZS,
a podobně,“ dodává Nagy.

V poslední době vnímá poli-
cie v Prostějově snahu některých 
periodik o umělé navození na-
pětí mezi majoritou a obyvateli 
označenými jako „nepřizpůso-
biví“, a to zejména pod tlakem 
nejrůznějších fám a polopravd 
o útocích „skinů“ anebo Romů. 

Šíření dezinformací o tzv. 
„rasové válce“ a zkreslení in-
formací o statistických údajích 
nárůstu kriminality, zejména 
s  rasovým podtextem, může 
vést k růstu sociálního napětí 
a zintenzivnění problémů sou-
žití v regionu. Chceme uklidnit 
veřejnost a vyvrátit tvrzení, že 
vzájemných útoků mezi Romy 
a občany z  majority přibývá a 
hrozí zde eskalace napětí. 

 Situace ve městě Prostějově 
je z  pohledu kriminality srov-
natelná s  jinými obdobně vel-

kými městy v České republice. 
I zde dochází k různým přípa-
dům protiprávního jednání a 
přestupkům proti občanskému 
soužití, a to jak formou slovní-
ho tak i vzájemného fyzického 
napadení mezi občany. Kon-
krétní statistické ukazatele ve 
srovnatelném období hovoří 
jednoznačně. Přestupků proti 
občanskému soužití šetřila pro-
stějovská policie v  období od 
ledna do konce měsíce února 
roku 2013 celkem třicet, ve stej-
ném období letošního roku to 
bylo 33 událostí. Důvodem byly 
většinou osobní neshody mezi 
účastníky a vzájemné hádky. 
Mnohdy bylo motivem a cílem 
útočníků získání � nanční ho-
tovosti, ale v  žádném případě 
se nejednalo o rasově motivo-
vané útoky. Každému případu, 

u kterého je možné podezření 
z protiprávního jednání, je vě-
nována maximální pozornost. 
V případech, kdy dojde k újmě 
na zdraví, se zjišťují všechny 
okolnosti skutku jako doba lé-
čení, závažnost zranění, způsob 
útoku a další. Tyto údaje pak 
slouží jako jediný ukazatel pro 
právní kvali� kaci skutku, tedy 
zda se jedná o přestupek nebo 
trestný čin. Všechny případy 
policie vyšetřuje nestranně a 
zákonnými postupy bez ohledu 
na národnost nebo etnicitu pa-
chatelů případně poškozených.      

Policie nemá žádné indicie 
nasvědčující tomu, že by se si-
tuace ve městě měla vyhrotit a 
ohrozit bezpečí obyvatel např. 
případným pochodem extre-
mistů, jak se nepodloženě v ně-
kterých periodicích objevilo. 

Tato vyjádření jsou nevhodně 
zvolenou mediální interpretací, 
proto policie sděluje, že obavy 
obyvatel nejsou na místě. Role 
médií je při vnímání pocitu 
bezpečí ve městě nezastupitel-
ná. Výrazně formují postoje a 
pohled veřejnosti na jednotli-
vé kauzy, kdy nepřesná nebo 
naopak zveličená prezentace 
z jejich strany působí jako zdroj 
negativních předsudků a mo-
hou rozpoutat nenávistné po-
stoje mezi občany. Necitlivost 
k rasistickým výrokům a posto-
jům ve zpravodajství nepřináší 
nikomu užitek. Přitom média 
společně s policií a představiteli 
města i státní správy spoluzod-
povídají za nekon� iktní atmo-
sféru ve městě. Jedině tento 
postoj vytváří velký potenciál 
pro vytvoření dobré spolupráce 

a objektivní informování veřej-
nosti. I proto je namístě poža-
davek policie směřující k me-
diím o korektní zpravodajství 
s nezaujatým přístupem.      

plk. Mgr. Pavel Novák
vedoucí Územního odboru 

Policie ČR Prostějov

Informace

Kriminalita v Prostìjovì je srovnatelná s jinými mìsty a není dùvod k obavám 

Poèty pøestupkù šetøených mìstskou policií jsou od roku 2008 na pøibližnì stejné úrovni

Pøijetí nových policistù
V pátek 28. února 2014 pro-

běhl v dopoledních hodinách 
na Krajském ředitelství policie 
Olomouckého kraje slavnostní 
akt, konaný při příležitosti přije-
tí nových policistů do služební-
ho poměru pro Územní odbory 
Olomouc, Prostějov a Přerov. 

Slavnostní akt zahájila Čestná 
jednotka Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje. Po 
zaznění hymny a vzájemném 
přestavení přivítal nově přijaté po-
licisty a jejich rodinné příslušníky 
náměstek ředitele Krajského ředi-
telství policie Olomouckého kraje 
pro vnější službu plk. Ing. Libor 
Krejčiřík.

Hlavním bodem celého slav-
nostního aktu bylo předání slu-
žebních zbraní nově přijatým 
policistům. Zbraně si policisté 
jednotlivě převzali z rukou pana 
náměstka a příslušného vedoucí-
ho územního odboru.

Následoval krátký program, 
ve kterém se rodinní příslušníci 
mohli seznámit s činností policie 
a s tím, co naše nové policisty čeká 
v následujících měsících.

Slavnostní akt byl ukončen za do-
provodu Hudby hradní stráže a Poli-
cie České republiky. por. Mgr. Bc. 

Marie Štrbáková, DiS.
Foto: Archiv PČR

Podvodnou výzvu k zaplacení 
3 566 korun již obdrželo 
nìkolik lidí na Olomoucku, 
Prostìjovsku i Pøerovsku 

V uplynulých dnech přijali 
policisté v celém Olomouckém 
kraji, jedná se o okresy 
Přerov, Prostějov a 
Olomouc,  téměř 
stovku oznáme-
ní od občanů 
o zvláštních 
dopisech, kte-
ré jim byly 
doručeny. V 
těchto dopisech 
je výzva k úhradě 
částky ve výši 3 566 
korun za klientskou kartu 
a stále aktivní členství. Žádný z 
oznamovatelů však o jakémkoliv 
závazku ke společnosti, která je 
pod výzvou označena, nic ne-
tuší. V tomto dopise je uvedeno 

i telefonní číslo 900 850 555, na 
které mohou oslovení občané 

volat.  Po zavolání na  toto 
číslo však volající provo-

lají nemalé � nanční 
částky. 

Předpokládá-
me, že podobný 
dopis dostalo 
mnohem více lidí 
a není tedy vy-

loučeno, že počet 
přijatých oznámení 

bude vyšší. Rovněž vy-
zýváme občany, kteří takové 

dopisy obdrželi, aby dříve, než 
něco opravdu zaplatí, kontakto-
vali policisty na kterékoliv poli-
cejní služebně.

por. Mgr. Irena Urbánková
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O  odpověď jsme požádali 
člena Rady města Prostějova 
a 1. náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje PhDr. Aloi-
se Mačáka, MBA.

Na Magistrátě města Pros-
tějova probíhá řízení o  povo-
lení této stavby. Předpoklá-
dáme, že  stavební povolení 
bude v právní moci nejpozději 
koncem března tohoto roku. 
Správa silnic Olomouckého 

kraje již vypsala výběrové ří-
zení na  zhotovitele stavby. 
V  případě, že nedojde k  prů-
tahům, například odvolání 
jednotlivých účastníků, může 
být stavba připravena k  rea-
lizaci ke  konci dubna 2014. 
Zhotovitel, respektive vybraná 
stavební � rma, může následně 
začít akci realizovat. Společně 
se  zástupci města Prostějova 
a Správy železniční dopravní 
cesty děláme vše proto, aby-
chom v  rámci možností tuto 
důležitou investiční akci co 
nejdříve dokončili. Využiji i 
této možnosti a dovolím si 
požádat občany a účastníky 
silničního provozu, aby při sa-
motné realizaci byli vstřícní a 
shovívaví.  

PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje
              a člen Rady města 

Prostějova

Informace

INZERCE

kraje již vypsala výběrové ří-

PTÁTE SE NA: 
Kdy zaène rekonstrukce 
køižovatky u železnièního 

pøejezdu v Olomoucké ulici?

Ředitel Městské policie Prostějov Mgr. 
Jan Nagy obdržel níže uvedený e-mail:

Dobrý den pane řediteli,
ráda bych touto cestou poděkovala jedno-

mu z Vašich strážníků, který pomohl s defek-
tem kola na autě mojí maminky. Ráno 24. 2. 
2014 kolem 6:30 jela k lékaři do nemocnice 
v Prostějově. Po cestě za obcí Kaple měla 
defekt. Kolem projelo několik vozů a žádné 
nezastavilo. Sama by si s opravou vzhledem 
k jejímu věku 63 let neporadila. Po delší době 
zastavilo vozidlo ze směru od Prostějova; 
řidič, který z auta vystoupil, hned nabídl po-
moc a kolo vyměnil. Protože bylo chladno, 
maminku posadil do svého auta a šel vyměnit 
kolo. Maminka mu nabízela finanční odmě-
nu, kterou odmítl s tím, že by se jako strážník 

městské policie musel stydět sám před sebou, 
kdyby toto přijal. Maminka říkala, že se vra-
cel z noční služby. Byl velmi slušný a skrom-
ný, proto mu patří velký dík.

Prosím poděkujte za nás ještě jednou to-
muto muži, protože ne každý je ochoten po-
moci v dnešní uspěchané době. Každý kouká 
sám na sebe a neohlíží se na druhé.  

 Přeji pěkný den, R.R. 
(jméno pisatelky máme k  dispozici – pozn.red.)

Dle sdělení ředitele Městské policie 
Prostějov Jana Nagyho šlo o strážníka 
Lukáše Pavla, který nad rámec povin-
ností vykonal činnost ve prospěch obča-
na. Poděkování ředitel MP příslušnému 
strážníkovi předal.   -red-

Poděkování strážníkovi městské policiePoděkování strážníkovi městské policiePoděkování strážníkovi městské policiePoděkování strážníkovi městské policiePoděkování strážníkovi městské policiePoděkování strážníkovi městské policie

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

Pracovníci Magistrátu měs-
ta Prostějova zaznamenali 
v poslední době na základě 
vlastního zjištění a z podnětů 
občanů zvýšený výskyt potka-
nů. Zdrojem opakujícího se 
zvýšeného výskytu potkanů 
bývají otevřené inspekční 
otvory kanalizace v  obytných 
domech. 

Inspekční otvory kanalizace 
bývají umístěné v inspekčních 
šachtách v  suterénu domů. 
V  těchto šachtách potkani 
nejsou ničím rušeni. Mají zde 
prostor pro založení kolonie a 
v otevřeném inspekčním otvo-
ru kanalizace nalézají zdroj 
vody a potravy. Časem bývá 
na inspekční šachtu napo-
jen celý norový systém, který 
může zasahovat pod celý dům 
i do jeho bezprostředního 
okolí. Dochází k  propadům 
chodníků a zeleně v  okolí 
domů, k  dalšímu narušování 
kanalizační přípojky domů a k 
poškozování základů a suteré-
nu domů. 

Bohužel pravidelně provádě-
ná deratizace v  kanalizační síti 
mívá na kolonie potkanů vá-

zané na inspekční šachty v do-
mech malý dopad. V okolí těch-
to domů je brzo po provedení 
deratizace kanalizační síť opět 
zasídlena novými potkany, kteří 
pocházejí z nezasažených kolo-
nií vázaných na inspekční šach-
ty kanalizace v domech. Z toho-
to důvodu se opakuje zvýšený 
výskyt potkanů v  kanalizační 
síti, přestože je v  současnosti 
účinná deratizace v  kanalizaci 
prováděna dvakrát do roka.

Z  těchto důvodů probíhá 
na území města od 19. břez-

na 2014 plošná deratizace. 
 Doporučujeme vlastníkům 
bytových domů (příp. společen-
ství vlastníků), aby si z důvodu 
dosažení co nejlepšího účinku 
deratizace a zejména z důvodu 
zajištění vlastního bezpečí a 
zdravého bydlení zkontrolovali, 
zda mají ve svých domech řád-
ně uzavřené inspekční otvory 
kanalizace a zvážili možnost 
deratizace ve svých objektech. 
Takto provedená deratizace je 
nejúčinnější a má nejlepší vý-
sledky.

Represívní zásahy a nutnost 
prevence vyplývá i ze samotné 
biologie potkana, který dospívá 
po 3 měsících, samice je březí 
pouze tři týdny a vrhá 3x až 7x 
do roka 5 až 15 mláďat. Jeden 
pár potkanů může mít teoretic-
ky až 800 potomků za rok.

Abychom žili ve zdravém a 
hygienicky nezávadném pro-
středí, musíme považovat boj 
s hlodavci za trvalý úkol, kde 
je nutná vzájemná spolupráce 
mezi provádějícími � rmami, 
odpovědnými institucemi i sa-
motnými občany.

 Mgr. Ivana Hemerková, v.r.

Plošná deratizace mìsta

INZERCE
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JARNÍ ÚKLID 2014
Jarní úklid proběhne v  Pro-

stějově stejně jako loni v  měsíci 
dubnu. Bude zahájen  v úterý dne 
1. 4. 2014. 

Počínaje tímto dnem budou po 
městě rozmisťovány velkoobjemo-
vé vany v  termínech níže uvede-
ného seznamu. Stejně jako každý 
rok se bude odpad třídit na velko-
objemový (jedná se o odpad z do-
mácností, který je rozměrný a není 
možno ho umístit do popelnic např. 
staré koberce, linolea, starý nábytek, 
vyřazené oblečení, textil a obuv) a 
biologický (odpad ze zahrad), kte-
rý se bude odkládat do speciálních 
pytlů. Kontejnery – vany budou na 
místě vždy v určený den od 15.00 
hod do naplnění, nejdéle však do 
18.00 hod. Naplňování každé vany 
odpadem bude sledováno a třídění 
odpadu kontrolováno pověřeným 
pracovníkem svozové společnosti 
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož 
jsou určeny pouze pro velkoobje-
mový a zahradní odpad. Do těchto 
van není možné odkládat odpad 
nebezpečný (barvy, ředidla, aku-
mulátorové baterie, pneumatiky) a 
žádný průmyslový nebo živnosten-
ský odpad. Dále není povoleno dá-
vat do van větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 
1. 4. -sídl. Hloučela – C.Boudy 
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály

sídl. Hloučela – J.Zrzavého
2. 4. - sídl. Svobody – u staré ben-
ziny
sídl. Svobody  – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku
3. 4. –  Waitova – Dr. Horáka
Mozartova, Okružní ul. za hostin-
cem U posledního haléře, B. Něm-
cové
4. 4. –  Česká-Máchova, Riegrova, 
Drozdovice – u trafiky, Vícovská, V. 
Škracha.
7. 4. –   Fanderlíkova – u FTL
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8
8. 4. –  Šárka – Spitznerova 
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy
9. 4. –   Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala
10. 4. –Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.
11. 4. – Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za ob-
chodem
Vodní – Mlýnská
14. 4. – Nerudova – domov dů-
chodců

Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.
15. 4. – Pod Kosířem – Palečkova       
-     Pod Kosířem - Atletická
Rejskova
Volfova - Příční
16. 4. – Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Prior)
Havlíčkova 43
17. 4. – Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště
18. 4. – Domamyslice – u samoob-
sluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
22. 4. – Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD
23. 4. – Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
24. 4. – Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického
25. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS
 -red-

Začíná jaro a na některých 
sídlištích a u bytových domů 
v Prostějově mohou jejich oby-
vatelé vidět nový hnědý kon-
tejner s  nápisem BIOODPAD. 
Statutární město Prostějov získa-
lo dotaci Státního fondu životní-
ho prostředí České republiky pro 
rok 2013 na 40 kusů těchto kon-
tejnerů o objemu 770 litrů. 

Děkujeme občanům, že 
třídí odpad a že se i obyvatelé 
sídlišť zapojí do třídění odpa-
du. Řádným tříděním komu-
nálního odpadu mohou obča-
né přispět ke snížení místního 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

Poplatek se vypočítává pouze 
z  množství odpadu nevytřídě-
ného.

Co ukládat do bionádob?
Do bionádob patří tráva, 

drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, 
kořeny a listy zeleniny, shrabky 
ze záhonů a trávníků, zemina 
z květináčů, odpad z řezu keřů 

i stromů (nastříhaný či štěpko-
vaný), nepřirostlá kůra, piliny, 
zbytky zeleniny, ovoce, odpad 
z kuchyně rostlinného původu, 
spadané ovoce (prokládat trá-
vou), pytlíky od čaje a kávová 
sedlina.

Co do bionádob nepatří?
Tekuté zbytky jídel, oleje, 

odpad z  kuchyně živočišného 
původu, maso, kosti, uhynulá 
zvířata, biologicky nerozloži-
telné a jiné komunální odpady. 
Po dohodě s kompostárnou ne-
ukládejte do popelnic ani sko-
řápky z vajíček.

Dále upozorňujeme obča-
ny, ať bioodpad neukládají do 
popelnic v igelitových pytlích!

Informace

Sídlištì se zapojí do tøídìní bioodpadu

Mobilní sbìr – jaro 2014
Statutární město  Prostějov, prostřednictvím společnosti 

.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 05. 04. 2014 v níže uvedených okrajových částech města 

mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště (obec)
Čas předání 

odpadu 
a elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55

2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10

3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25

4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40

5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55

6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30

7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50

8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný 
nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů.

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

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

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení použí-
vané  v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počí-
tače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, rychlovarné konvice, 
baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných 
týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto obča-
ny, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a ne-

děle – zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a stře-

da – zavřeno.

ODVOZ TKO Z OBLASTI 
ZÁHOØÍ V ROCE 2014
KVĚTEN: 30. 4. –  6. 5. 15. 5. – 19. 5. 29. 5. – 2. 6.              
ČERVEN: 12. 6. – 16. 6. 26. 6. – 30. 6.
ČERVENEC: 10. 7. – 14. 7. 24. 7. – 28. 7.
SRPEN: 7. 8. – 11. 8. 21. 8. – 25. 8.
ZÁŘÍ: 4. 9. –   8. 9. 18. 9. – 21. 9.
ŘÍJEN:  2. 10. –  6. 10.   
Poslední přistavení 16. 10. – další vývozy dle naplnění kontejnerů. 
Volejte prosím na telefonní číslo: 582 302 755

O Velikonocích – 21.04.2014 se nesváží, svoz bude posunutý o 1 den – tzn. út 22.04.2014 až so 
26.04.2014.

2014 Sběrný dvůr odpadů SvozDatum Den Anenská Průmyslová
21.dubna pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
1.května čtvrtek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
8.května čtvrtek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
5.července sobota ZAVŘENO OTEVŘENO X
6.července neděle ZAVŘENO OTEVŘENO X
28.září neděle ZAVŘENO OTEVŘENO X
28.října úterý OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
17.listopadu pondělí ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME
24.prosince středa ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
25.prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
26.prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
31.prosince středa OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2015
1.ledna čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sbìrných dvorù a svoz odpadù ve svátky
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SEZNAM KONTEJNERÙ 
NA TEXTIL

Vrahovice – Trpínky
Vrahovice – sídl. Svornosti 9-11
SD Průmyslová ul.
Janáčkova ul. 4
Újezd prodejna REVENGE
Libušinka 25
Sušilova ul. 8 
Žeranovská ul. 14
Vodní ul. 28
Šárka 10,
Dolní ul. 32
Brněnská ul. 33
Brněnská ul.46
Studentská ul. 8
Na Příhoně 15
sídl. E. Beneše 14-20
sídl. E. Beneše 24-27
Sídliště svobody u MŠ

Sídliště svobody 19/72
Sídliště svobody 8/26
SD Anenská ul.
Finská – Norská, Finská 1
A. Slavíčka
J. Zrzavého
Čechovická ul. samoobsluha
Domamyslická ul. samoobsluha
Žešov u MHD

SEZNAM KONTEJNERÙ 
NA POUŽITÉ ELEKTRO

Čechovická ul. - samoobsluha
Domamyslická ul. - samoob-
sluha
V. Špály
Vícovská ul.
Neumannovo nám.

Šárka – naproti restauraci
Libušinka 25
B. Šmerala 19
Rejskova ul. – Přikrylovo nám.
Vrahovice – sídl. Svornosti 9-11
Vrahovice – Trpínky

Občanské sdružení LIPKA 
v  Prostějově pomáhá lidem se 
zdravotním postižením již více 
než dvacet let. Již v  roce 1993 
zahájilo provoz prvního zaří-
zení sociálních služeb pro děti 
se zdravotním postižením ve 
Vrahovicích.  Dnes do denního 
stacionáře OS LIPKA mimo 
dětí denně dochází přes 40 uži-
vatelů starších 19ti let. 

Pracovníci se velmi často se-
tkávají s  intenzivním přáním 
rodičů nalézt pro své dospělé 
„děti“ adekvátní péči a zázemí 
v  budoucnosti. Vždyť řada z 
nich disponuje určitým poten-
ciálem schopností, dovedností  i 
vědomostí, které jsou sice nedo-
stačující pro samostatný život či 
uplatnění na volném trhu práce, 
ale z druhé strany jejich využití 
je cestou ke zvýšení jejich samo-
statnosti a soběstačnosti. 

A tak LIPKA  připravila roz-
sáhlý záměr vybudovat chráněné 
bydlení s  příznačným názvem 
„Mám kam jít“. Vychází z ne-
popíratelného faktu, že tak jak 
dospívají děti,  stárnou jejich ro-
diče. Nenadálá událost v rodině 
pak neponechává jinou možnost 
než umístění pozůstalé osoby se 
zdravotním postižením do ústav-
ního zařízení. Vzhledem k jejich 
nedostatečné kapacitě velmi 
často i do zdravotnických zaří-

zení ústavního typu, např. LDN 
či psychiatrických léčeben, kde 
pobývají měsíce až roky. S letitou 
znalostí potřeb cílové skupiny 
a po důkladných přípravách se 
LIPKA pustila do realizace roz-
sáhlého investičního projektu 
s cílem vybudovat nové zařízení, 
které umožní lidem se zdravot-
ním znevýhodněním samostat-
ný život i přípravu na práci. Celý 
projekt také navazuje na Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě Prostějov. 

Projekt „Mám kam jít“ byl 
podpořen z Regionálního ope-
račního programu Střední 
Morava, oblast podpory Roz-
voj měst, podoblast podpory 
Infrastruktura pro rozvoj so-
ciálních služeb. Rozhodnutím 
Výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava ze 
dne 13. 8. 2012 (usnesení č. 377/
VRR38/12) byl projekt schválen 
k  � nancování. Původně plá-
novaný rozpočet byl částečně 
snížen po uskutečněných výbě-
rových řízeních na dodavate-
le, kterým je � rma Pozemstav  
Prostějov.  Celkové náklady na 
vybudování dvou nových sociál-

ních služeb tak nyní představují 
částku 20 miliónů korun, z toho 
15 miliónů bude tvořit dotace 
z ROP Střední Morava. Zbýva-
jících 25% rozpočtu tvoří podíl 
občanského sdružení LIPKA. 
S  jeho zabezpečením ji pomohl 
také Magistrát města Prostějova 
prostřednictvím poskytnuté ve-
řejné � nanční podpory ve výši 1 
milión korun.

V  okrese Prostějov i celém 
Olomouckém kraji je objektivně 
zjištěn nedostatek pobytových 
sociálních služeb typu chráně-
né bydlení.  Jedná se o moderní 
formu sociální služby, která na-
bízí svým uživatelům potřebnou 
podporu a péči, napomáhá řešit 
jejich nepříznivou situaci -  uži-
vatele neizoluje, naopak umož-
ňuje jim relativně samostatný a 
plnohodnotný život, nevytvá-
ří jeho závislost na sociálních 
službách, ale naopak přibližuje 
je k   běžnému životu popula-
ce. O chráněné bydlení je mezi 
osobami se zdravotním zne-
výhodněním obrovský zájem. 
Zvláště když dosud žili v domá-
cím prostředí s podporou  svých 
blízkých, kteří již z  jakýchkoliv 
důvodů péči nemohou posky-
tovat. Mimochodem, oproti do-
movům se zvláštním režimem či 
pro seniory je chráněné bydlení  
ekonomicky nejméně nákladné.

Život v chráněných bytech pod-
poří  samostatnost a soběstačnost 
osob se zdravotním znevýhodně-
ním,  aktivity v sociálně terapeutic-
ké dílně přispějí ke zvyšování jejich 
sociálních a pracovních kompe-
tencí. Obě nově budované sociální 

služby jsou zaměřeny na prevenci 
jejich sociálního vyloučení - vytvoří 
prostor pro  integraci  mladých lidí 
se zdravotním postižením do při-
rozeného prostředí našeho města  a 
místa, které důvěrně znají, jsou jim 
domovem a mají je rádi. 

MÁM KAM JÍT  
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Naše komise měla výjezdní 
zasedání v Dětském domově 
Plumlov a po jednání s jeho 
ředitelem jsem přesvědčen 
o tom, že ústavní péče o děti 
si přes proklamovaný boom 
pěstounské péče zaslouží po-
zornost a podporu, dětské 
domovy plní v dnešní době 
nezastupitelnou roli. 

Za bývalého ministra práce a 
sociálních věcí Drábka spustila 
vláda reformu péče o opuštěné 
děti s prioritou výchovy u pěs-
tounů, a to i takzvaně profesio-
nálních, kteří dostávají za tuto 
práci peníze od státu. Obecně 
pěstounskou péči podporuji, 
výchova v rodině je pro dítě 
určitě prospěšná. Ovšem po-
važuji za důležité, aby pohled 
na náhradní péči o děti, které 
nevyrůstají se svými rodiči, byl 
vyvážený, ústavní výchovu ne-
můžeme šmahem označovat 
jako horší.

Zatímco pěstouni před při-
jetím dítěte absolvují pětidenní 
školení, v dětských domovech o 
děti pečují vysoce kvali� kovaní 
pracovníci v oblasti speciální či 

sociální pedagogiky, tak nároč-
né podmínky nemusí splňovat 
ani zaměstnanci nestátních 
zařízení. Dětské domovy dnes 
fungují na bázi rodinného typu, 
děti jsou rozděleny do skupi-
nek a mají stálé pedagogy, aby 
u nich byly co nejvíce rozvíje-
ny přirozené sociální vazby. V 
Plumlově se členové sociální a 
zdravotní komise přesvědčili, že 
v domově zůstávají děti i po do-
vršení 18 let, kdy mají možnost 
odejít. Vypovídá to o tom, že se 
jim tady líbí. 

Je pro mě zarážející a v této 
souvislosti podniknu kroky 
směrem k ministerstvům škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a 
práce a sociálních věcí, že i přes 

zákonnou úpravu zastupovat 
dítě vedením dětského domo-
va ve všech záležitostech, chybí 
provázanost mezi souvisejícími 
předpisy. Ředitel DD Plumlov 
Radim Kratochvil o tom hovo-
řil jak se mnou, tak s kolegyní 
z  komise a členkou zastupi-
telstva Danuší Pelikánovou. 
Problémy jsou při zakládání 
bankovního účtu dítěti, výběru 
a přihlašování na školy, hospita-
lizaci ve zdravotnickém zaříze-
ní. Instituce vyžadují vyjádření 
a souhlas rodiče, přestože podle 
novely zákona má právo zastu-
povat dítě ředitel. Paradoxem 
je pak přidělování přídavků na 
děti, jejichž příjemcem je sice 
dětský domov, ovšem žádost je 
povinen předložit rodič, který 
tak v mnohých případech neu-
činí, protože o svého potomka 
dlouhodobě nejeví zájem. Složi-
té je také shánět souhlas rodiče 
v případě provedení zdravot-
nického úkonu, když mnohdy 
místo pobytu biologického ro-
diče je neznámé.  

MUDr. Pavel Holík,
předseda komise

Komise sociální a zdravotní 
navštívila dìtský domov
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Zdravotnická škola zve ještì letos seniory ke studiu
Střední zdravot-

nická škola Prostějov 
otevírá ve druhém 
pololetí školního 
roku 2013/2014 již 
sedmý běh kurzu pro 
seniory, který má ná-
zev Odpovědným přístupem 
ke stáří, zdravý životní styl 
a ochrana člověka za mimo-
řádných událostí, který je po-
řádán díky � nanční podpoře 
magistrátu statutárního města 
Prostějova.

Je určen všem seniorům, kte-

ří nechtějí sedět doma, 
ale chtějí se něco do-
zvědět o těchto téma-
tech: Pozitivní psy-
chologie a její význam 
v životě, Mimořádné 
události – poskytová-

ní první pomoci, předcházení 
onemocněním, Relaxační tech-
niky a využití výtvarných tech-
nik, Očista organismu, Aserti-
vita, Biologické potřeby a jejich 
saturace

Veškerou problematiku 
přednášejí zkušené lektorky, 

kterými jsou odborné vyučující 
na škole.

Kurz bude zahájen v  prv-
ním dubnovém týdnu 2014, 
termín bude upřesněn všem 
přihlášeným, je v  rozsahu 
třiceti hodin, vždy v  odpo-
ledních hodinách a zájemci 
se mohou přihlásit buď na 
email: skola@szdravpv.cz, 
kde uvedou heslo KURZ SE-
NIOR 7, telefonicky na čísle 
582  343 861 a nebo osobně 
na  sekretariátu školy na Vá-
penici 3.

Předchozích šest běhů kurzu 
se setkalo s mimořádným ohla-
sem a jak uvedli sami účastníci 
byl pro ně podnětem k většímu 
zájmu o sebe sama. Účastníci 

na závěr obdrží i certi� kát o 
absolvování a to vždy z  rukou 
vedení školy a představitelů 
statutárního města Prostějov.
 -mm-

Školní jídelna na reálce slaví 40 let!
Vzpomínáte na vůni mléčné 

polévky, nevábné plastové ubrusy 
či pedagogy, kteří nutili děti obědy 
dojídat? Taková doba už je naštěstí 
pryč. Kvalita, vybavenost i způ-
sob práce se od té doby rozhodně 
zlepšily. V letošním roce si školní 
jídelna při Reálném gymnáziu a 
základní škole města Prostějova 
připomíná 40. výročí svého vzni-
ku. Nahlédněme pod pokličku 
tohoto stravovacího zařízení, které 
dnes pečuje o více než tisíc přihlá-
šených strávníků.

Počátky fungování jídelny na Stu-

dentské ulici sahají k r. 1974. Tehdy 
se vařil jen jeden oběd, mléko, maso 
i zelenina se nakupovaly v blízkém 
obchodě, z kterého pracovnice den-
ně dovážely suroviny na dvoukolo-
vém vozíku. Dostupnost potravin 
byla rovněž velmi omezená. K masu 
se přidával bůček, tedy méně kvalitní 
maso, mandarinky či banány se ob-
jevily snad jen třikrát do roka. Vyba-
vení kuchyně bylo velmi skromné, 
práce v ní proto byla značně namá-
havá. Dnes zdlouhavé manuální 
činnosti nahradily myčky, fritézy či 
konvektomaty. 

V  roce 2004 prošla celá kuchy-
ně rekonstrukcí podle požadavků 
Evropské unie. Veškeré vybavení je 
zhotoveno z nerezové oceli, v soula-
du s příslušnými zákony jsou zřízeny 
samostatné místnosti na zpracování 
syrového masa, těsta či zeleniny. 
Stravování je z  poloviny dotováno 
státem, plátci hradí částku pouze za 
potraviny. Jsme zapojeni do projektu 
Škola plná zdraví a jako jediné za-
řízení v Prostějově vaříme pro děti 
s bezlepkovou dietou.

Strávníci si mohou chuťové 
pohárky naladit až měsíc dopře-

du, tehdy je zveřejněn jídelní lístek 
nabízející výběr ze dvou pokrmů. 
Mezi vyhlášené pochoutky jídelny 
řadí děti obvykle guláš, mletá masa, 
řízky či sladká jídla. K méně oblíbe-
ným jídlům patří hovězí maso, ryby 
a luštěniny.

 Kolektiv pracovnic jídelny se sna-
ží zvyšovat spokojenost přípravou 
speciálního menu pro zvláštní pří-
ležitosti. Na svátek sv. Valentýna, sv. 
Mikuláše či na Den dětí umocňují 
atmosféru nejen výzdobou prostor, 
ale také vaří obědy s fantazií a pře-
kvapením. Pozitivní ohlasy vyvo-

lávají netradiční pochoutky jako je 
např. hostina duchů, pavučinkový 
koláč, špagety k nakousnutí či ku-
kuřice Corn Star v kelímku. Oblíbe-
nosti se těší rovněž italské a mexické 
dny.

Domnívám se, že kvalita v našem 
zařízení roste, počet strávníků stou-
pá, těší nás rovněž reakce rodičů, 
kteří tuto náročnou činnost dokážou 
náležitě ocenit i pochválit. Nadále se 
budeme snažit o kvalitní a nutričně 
vyváženou stravu ve spojení se zdra-
vým a moderním vařením. 

 Helena Hrubá, vedoucí ŠJ

 
Hasičského záchranného sboru
Zdravotnické záchranné služby
Policie ČR
Městské policie
Vojenské policie
Celní správy

                                        Den se složkami 
                  Integrovaného záchranného systému

               Dne 30. dubna 2014 v době od 09.30 do 13.00 hod na 

                  náměstí T.G. Masaryka v Prostějově se uskuteční:

    
      

P
R V

O OJSTĚ

TSS KĚ ÁM
ICL IO EP

   Akci pořádá:

            Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, 

               Policie ČR, Městská policie Prostějov a Celní správa.

„Den se složkami IZS” 

08.30-9:00 - zahájení a svěcení praporu JSDH, předání ocenění  

vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí” 

Na náměstí budou probíhat soutěže pro děti. Nejlepší obdrží drobné ceny. Dále můžete vidět ukázku 
t e c h n i k y ,  v ý s t r o j e ,  v ý z b r o j e ,  l a s e r o v o u  s t ř e l n i c i ,  u k á z k y  m ě s t s k é h o 
kamerového systému s  digitálním záznamem, laserový měřič  rychlosti  vozidel  a kriminalist ickou 
techniku. Informační středisko prevence vám nabídne poradenskou službu. Pro veřejnost bude připraven simulátor havárie
osobního auta převrácením na střechu a ukázka ovlivnění alkoholem nebo drogou pomocí speciálních brýlí.

Ukázky činnosti složek 9:30 -13.00
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Informace

Velikonoèní výzdoba
Miladě Sokolové, radní 

města Prostějova a předsed-
kyni Okrašlovacího spolku, 
se dostaly do rukou fotogra� e 
naší čtenářky, paní Jany K., 
která je pořídila ve velikonoč-
ním Znojmě. Nápad se nejen 
Sokolové, ale též náměstkyni 
primátora Aleně Raškové, po-
litičky Zdravého města Prostě-
jov, natolik zalíbil, že se jej roz-
hodly „provést“ i v Prostějově.

„Okrašlovací spolek ve spolu-
práci se Zdravým městem Pros-
tějovem připravuje pro děti ma-
teřských škol a žáky základních 
škol soutěž O nejhezčí veliko-

noční strom života. Přihlášené 
školy vyzdobí „své „ připravené 
„stromky“ umístěné na cent-
rálním prostějovském náměstí 
kraslicemi“, uvedla Alena Raš-
ková. „Obrátila jsem se na Lesy 
města Prostějova, jmenovitě na 
pana jednatele Vrbu, zda by pro 
děti připravil „holé“ stromečky 
s označením, o kterou třídu a 
školu se jedná. Ty budou pár 
dnů před Velikonocemi, ve stře-
du 16. 4., rozmístěny na náměstí 
a děti v tento den tyto stromeč-
ky ozdobí svými výtvory. Těší-
me se, že bude na náměstí živo“, 
dodala Sokolová. -red-

Osadní výbory pomáhají už devátý rok
V  roce 2005 Zastupitel-

stvo města Prostějova zřídilo 
osadní výbory jako svůj orgán 
s kompetencemi dle zákona o 
obcích. Mezi nejvýznamnější 
patří právo předsedy vyjadřo-
vat se na jednání zastupitelů 
k  bodům programu, které se 
týkají příslušné části města.

Dále se ukázalo jako užiteč-
né, že se odbory magistrátu 
pravidelně obracejí na osadní 
výbor a jeho vyjádření před-
kládají jako doporučující sta-
novisko na jednání Rady města 
Prostějova. Jedná se zejména o 
vyjádření k prodeji, pronájmu, 
údržbě majetku nebo k novým 
stavebním investicím. Z vlastní 
praxe mohu posoudit, že hlav-
ně během posledních čtyř let se 
osadní výbory staly důstojným 
partnerem politické reprezen-
tace, která spravuje naše město.

Přes počáteční rozpaky vy-
volané možná i vlastním ná-
zvem výboru, protože   „osada“ 
je pojem známý spíše   z osídlo-
vání amerického západu, sou-
dím, že veřejnost se jej naučila 
využívat ke svému prospěchu 
jako užitečný orgán.

Poslední setkání zástupců 
města s  občany Vrahovic a 
Čechůvek, bylo pro členy osad-
ního výboru příležitostí, aby-
chom vyhodnotili svou téměř 
devítiletou činnost. Dařilo se 
nám prostřednictvím zápisů 
z jednání výboru obhájit po-
žadavky občanů, pokud jsme 
svá usnesení předávali městu 
na základě podrobných a ově-
řených informací získaných 

přímo při osobní komunikaci 
se žadatelem nebo dle našich 
vlastních zkušeností. Většina 
z nás žije ve zmíněných částech 
města již dlouhá léta. Připo-
mínky, které někdy přijímám 
prostřednictvím e-mailu, mají 
jistě nespornou výhodu rych-
lého sdělení, ale neposkytnou 
přímé odpovědi na doplňující 
otázky, které jsou často klíčem 
k  úspěchu a dokládají opráv-
něnost požadavku. V průběhu 
velmi neformálního rozhovoru 
vysvětlujeme pravomoci osad-
ního výboru a někdy i rozsah 
kompetencí magistrátu města, 
který nemusí být vždy orgá-
nem schopným příslušnou zá-
ležitost řešit.

Osadní výbory bývají mylně 
pokládány za „malou radnici„ 
a jsou nám přisuzována rozho-
dovací práva nebo přímé uvol-
ňování � nančních prostředků 
z rozpočtu města. Takové kom-

petence naše osadní výbory 
nemají.

Několikrát jsme obdrželi 
anonymní požadavky. Právě 
jejich naplnění bránil nedosta-
tek důležitých informací nebo 
nepřesně popsaná fakta. Důvo-
dem pro zamítnutí nebyla oba-
va ze zatížení rozpočtu města 
vysokou částkou, ale prostě jen 
skutečnost, že nebylo s  kým 
dále spolupracovat. Negativní 
stanovisko osadního výboru 
proto není projevem neochoty, 
lhostejnosti čí dokonce pod-
ceněním důležitosti sděleného 
problému.

Jsme vašimi sousedy, snaží-
me se být těmi, kteří nasloucha-
jí vašim starostem a kteří vám 
jako první podají pomocnou 
ruku v záležitostech, týkajících 
se života v naší části města.

Předseda osadního 
výboru Vrahovice a Čechůvky                                                                 

Milada Galářová

Fond ohrožených dětí dostal 
v loňském roce od města Pros-
tějova budovu v Zahradní ulici. 
Podle plánů by v ní mělo vznik-
nout zařízení pro pomoc dětem 
v nouzi, tak zvaný Klokánek. 
Rozpočet na dostavbu a opravu 
stávající budovy činí deset mili-
onů korun. Na jeho vybudování 

můžete přispět i Vy.
„Kromě běžných stavebních 

úprav budeme ještě přistavovat 
jedno křídlo do dvora. V sou-
časné chvíli je v řízení stavební 
povolení, dobrá zpráva přišla z 
Olomouckého kraje, od kterého 
zřejmě získáme pozemky, které 
potřebujeme,“ sdělila Regina 

Šverdíková z prostějovské po-
bočky Fondu ohrožených dětí. 
Podle jejích slov by Klokánek 
mohl zahájit v Prostějově provoz 
koncem tohoto, nebo začátkem 
příštího roku.

Zatím je nejbližší fungující 
Klokánek v Dlouhé Loučce u 
Olomouce. -red-

I v Prostìjovì bude Klokánek

Nízkoprahové 
zaøízení pro 

dìti a mládež 
Prostìjov

Vás zve na 
Den otevřených dveří, 

pro laickou a odbornou veřej-
nost, který se bude konat 8. 4. 

2014 od 9 – 17 hodin, 
na adrese Západní 27, 

Prostějov.
Společnost Podané ruce o.p.s.

Na radní Miladu Soko-
lovou se nedávno obrátili 
občané města v souvis-
losti s absencí blikajícího 
panáčka, který by upo-
zornil řidiče odbočující 
z Újezdu do Svatopluko-
vy ulice na přítomnost 
chodců ve vozovce. Dobrá 
věc se podařila a panáček 
už udává tempo zdejší 
dopravě.

„Jsem velmi ráda, že podnět 
občanů byl vyslyšen a že na 
křižovatku Újezd-Svatopluko-
va byl přidělán blikající oran-
žový panáček upozorňující 
řidiče, že přechází lidé. Děkuji 
panu Nakládalovi z Odboru 
dopravy za promptní vyřízení 
této záležitosti,“ sdělila potě-
šená radní.

Kladný postoj k rychlému 
vyřešení celé situace neskrý-

vá ani náměstkyně primátora 
Alena Rašková: „I když je kaž-
dý řidič povinen znát předpisy 
a tudíž pohyb chodců předpo-
kládat, v tomto případě jsem 
to pokládala zejména pro 
mimoprostějovské řidiče za 
nebezpečnou situaci. Instalace 
oranžového výstražného zna-
mení zcela jistě přispěje k bez-
pečnosti silničního provozu 
v Prostějově.“  -red-

Semafor doplnìn o blikajícího panáèkaSemafor doplnìn o blikajícího panáèkaSemafor doplnìn o blikajícího panáèka

pořádá Oblastní spolek ČČK 
Prostějov, Milíčova 3, 79601 
Prostějov, zast. Ing. Lenkou 
Černochovou, ředitelkou, 
mobil: 723005411, e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu, IČ: 
00426369, www.cervenykri-
zprostejov.cz
Odborná konference bude 
probíhat v sídle organizace.
Akreditováno od české aso-
ciace sester  dle Vyhl. MZ za 
4 pasivní kredity a poplatek 
200 Kč!!

Téma: 
1 .Prevence v péči o zdraví
2. Posílení imunity přírodní-
mi prostředky
3.  Psychosociální aktivity pro 

seniory – ergoterapie, tré-
nování paměti

4. Senioři a zdravá strava

Pokud máte o konferenci 
zájem, napište Vaše jméno 
a datum narození na mail: 
prostejov@cervenykriz.eu nebo 
mobil: 72300541.

Odborná konference pro 
nelékaøské zdravotnické 

pracovníky v pondìlí 7. dubna
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Hudební festival 
PROSTÌJOVSKÉ 

DNY HUDBY 
– 22. roèník

Každoročně druhá polovina dubna patří za-
hajovacímu koncertu hudebního festivalu Pro-
stějovské dny hudby. Letos se uskuteční již 22. 
ročník. V širokém spektru koncertů si určitě po-
sluchači vyberou svůj žánr, který rádi poslouchají.

Na jaké interprety a ansámbly se můžeme 
těšit letos?

Festival zahájí 23. 4. 2014 dva renomovaní inter-
preti – kytarista Pavel Seidel a violoncellista Eugen 
Prochác. Příznivci velkých dechových orchest-
rů určitě zavítají  27. 4. 2014 v 17. hodin do  sálu 
Městského divadla. Koncert je věnovaný 100. vý-
ročí založení radnice a 10. výročí založení orches-
tru, hostem bude Bára Basiková. Pro posluchače 
jazzrocku jsme připravili koncert zlínské kapely 
F-durjazzband – 16. 5. 2014, nádvoří zámku. Ne-
mohu rovněž opomenout koncert prostějovské 
klezmerové kapely  Létající rabín – 10. 5. 2014, sál 
zámku. Mezi každoročně opakující se koncerty pa-
tří: Děti dětem – 7. 5. 2014, sál MD,  Promenádní 
koncert žáků ZUŠ – 16. 5. 2014, nám. TGM, Ko-
morní koncert Edity Müllerové, Pavlíny Přikrylo-
vé  a jejich hostů - 16. 5. 2014 v 19.00 hod., sál PS, 
Jarní koncert pěveckého sboru Vlastimila, který si 
přizval přátele z Rakouska – Männer Xang - 17. 5. 
2014 sál PS 19.00 hod., Varhanní koncert Petra Raj-
nohy si letos vyslechneme 7. 5. 2014 v 18.00 hod. 
v kostele sv. Jana Nepomuckého. Ve spolupráci se 
společností Americké jaro pořádáme 19. 5. 2014 
v sále  ZUŠ koncert komorního dua USA– Karen 
Bentley Polock – housle, Ivana Sokolova –klavír. 
Letošní ročník uzavře Koncert učitelů ZUŠ 22. 5. 
2014, který se uskuteční v sále školy v 18.00 hod.

Pořadatelé si pro posluchače připravili cel-
kem 11 koncertů různých žánrů na různých 
místech v Prostějově. Věříme, že si posluchači 
ze spektra vyberou koncert jim blízký a festival 
svojí účastí podpoří.

Každoročně nad festivalem přebírá záštitu pri-
mátor města Prostějova a � nančně festival pod-
poruje město Prostějov, za což mu patří velký dík.

Přejeme Vám pěkné jaro s festivalem Prostě-
jovské dny hudby. -red-

Ne každý má ve svém stol-
ním či nástěnném kalendáři 
poznamenáno u data 29. dub-
na Mezinárodní den tance. 
Pro ty, kteří tuto poznámku 
nemají, vypomohou tanečníci 
ze ZUŠ Vl. Ambrose. V  tento, 
pro ně důležitý den, budou 
oslavovat ve velkém – progra-
mem s příhodným titulem Den 
tancování.

29.  duben je Mezinárodním 
dnem tance. Každoročně je sla-
ven na celém světě v  připomínku 
narození velkého tanečního refor-
mátora Jeana-Georgese Noverrea 

(*1727) různými tanečními akcemi, 
workshopy, ….

Prostějovské oslavy propuknou 
v  úterý 29. dubna 2014 v  18 ho-
din v  Městském divadle Prostějov. 
Program bude pestrý a představí se 
v něm všech 170 dívek a chlapců na-
vštěvujících Taneční obor Základní 
umělecké školy Vladimíra Ambro-
se. Uvidíme tančit žáky od ročníků 
Přípravné taneční výchovy, přes sed-
miletý I. stupeň a čtyřletý II. stupeň 
až po Studium pro dospělé. Všechny 

žáky tanečně i choreograficky připra-
vuje paní učitelka Pavla Krieger Jaho-
dová, DiS.

První polovina programu bude 
patřit mladším tanečníkům, kteří 
navštíví „kouzelnou školku i školu“. 
Předlohou pro všechny choreogra-
fie je hudba Hany Navarové a zpívá 
je Magda Reifová a kamarádi - nejen 
z kouzelné školky – Martin Dejdar, 
Marek Eben, Petr Vacek, a další.

 Pod vyučovací předměty scho-
váme písničky s  názvy – Mobilem 

omylem, Já mám doma chrta, Cesta 
kolem světa, či Poťapaná písnička. 
Celý program odstartuje skladba Den 
tancování, která je i titulem celého 
večera.

Ve druhé polovině se představí 
starší žáci, chlapecká skupina, absol-
venti I. stupně Tanečního oboru a 
soubory Buď ZUŠ Junior, Buď ZUŠ 
a hosté High Society. Hudební před-
lohou budou písničkáři Zuzana Na-
varová, Jaromír Nohavica, Tomáš 
Klus či kapela Kryštof. Uslyšíme i 

autory vážné hudby, jak klasické - 
Wolfgang Amadeus Mozart, tak 
moderní - Philip Glass, Steve Reich. 
I pojetí choreografií bude jiné než 
v  první polovině. Nejen, že diváci 
uvidí tance, které Prostějov repre-
zentují na přehlídkách scénického 
tance dětí i mládeže a dospělých, či 
tanečních festivalech, ale také dílka,  
ve kterých půjde skoro o světelné 
show.

Vážení diváci, neváhejte, a ne-
nechte si tento sváteční, tancem 
naplněný podvečer ujít. Vstupenky 
jsou připraveny v předprodeji měst-
ského divadla. -red-

Svátek tance

mediální partneři

9. 4. 2014 v 19 hodin
Městské divadlo Prostějov

INZERCE
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Změna programu a výše 
vstupného vyhrazena!

ÚTERÝ 1. DUBNA
17.30 Přežijí jen milenci  am. romantický horor
V poslední době v kinech často vidíme romantické horory. 
Jak si s tímto tématem poradil legendární Jim Jarmusch?!
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
20.00 Trabantem až na konec světa  Art film
 český celovečerní dokument
Režie: Dan Přibáň, 90 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 2. DUBNA
17.30 Dědictví aneb Kurva se neříká česká kom.
Návrat do Olšan po dvaadvaceti letech…
V hl.rolích B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam, 
A. Polívková, J. Čvančarová, B. Rychlík, I. 
Chýlková, K. Heřmánek, M. Donutil, K. Gott, J. 
Pecha aj.
Režie: Robert Sedláček, 106 min., repríza, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Přežijí jen milenci

ČTVRTEK 3. DUBNA
17.30 Captain America: Návrat prvního Avenegera
 Americký akční dobrodružný film
V hl. rolích Ch. Evans, F. Grillo, S. Stan
Režie: A. æ J. Russo, český dabing, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, Vstupné 140 Kč
20.00 Captain America: Návrat prvního 
Avengera

PÁTEK 4. DUBNA
17.30 Ona  americký romantický sci-fi film
Seznamte se se Samanthou….
V hl.rolích J. Phoenix, S. Johanssonová aj. Režie 
Spike Jonze, vstupné 120 Kč
20.00 Captain America: Návrat prvního Avengera 3D
vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 140 Kč

SOBOTA 5. DUBNA
17.30 Ona
20.00 Captain America: Návrat prvního Avengera 3D

NEDĚLE 6. DUBNA
17.30 Captain America: Návrat prvního Avengera 
20.00 Ona

PONDĚLÍ 7. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Já, padouch 2
USA 2013.98 min., český dabing režie: P. Coffinn
17.30 Nezadaní  americká romantická komedie
Když sex zamíchá kartami….
V hl.rolích Z.Efron. M. Teller, M. B. Jordan, I. 
Pootsová, M. Davis aj.
Režie: Tom Gormican, 94 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
110 Kč
20.00 Nezadaní

ÚTERÝ 8. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Já, padouch 2
USA 2013.98 min., český dabing režie: P. Coffinn
17.30 Yves Saint Laurent franc. životopis. drama
Byl originální, provokativní, výstřední, inspirativní, plachý, 
samotářský, nevyrovnaný a uzavřený – a stal se legendou…
V hl.rolích: P. Niney, G. Gallienne, aj. Režie: Jalil 
Lespert, 106 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné100 Kč
20.00 Nezadaní

STŘEDA 9. DUBNA
17.30 Yves Saint Laurent
20.00 Nezadaní

ČTVRTEK 10. DUBNA
17.30 Justin Biebers’Believe  am. hudební film
Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukryt jeho 
skutečný příběh
V hl. roli: J. Bieber. Režie: Jon Chu, 91 min., české 
titulky, Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Dlouhá cesta dolů  anglická komedie
Náhodné setkání na oblíbeném místě sebevrahů o silvestrov-
ské noci….Na motivy bestselleru Nicka Hornsbyho!
V hl. rolích: P. Brosnan, T. Coletteová, aj.
Režie: Pascal Chaumeil, české titulky, premiéra, 
vstupné 120 Kč, pro mládež do 12 let nevhodný.

PÁTEK 11. DUBNA
15.30 Rio 2 3D  americký animovaný film
Vítejte v džungli!
Režie: Carlos Saldanha, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, 101 min., vstupné 150 Kč
17.30 Justin Biebers’Believe
20.00 Dlouhá cesta dolů

SOBOTA 12. DUBNA
15.30 Rio 2 3D
17.30 Dlouhá cesta dolů
20.00 Justin Biebers’Believe

NEDĚLE 13. DUBNA
15.30 Rio 2 3D
17.30 Justin Bieber’s Believe
20.00 Dlouhá cesta dolů

PONDĚLÍ 14. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Kovář z Podlesí 2
ČR 2013, 85 min., režie: Pavel Göbl
17.30 Koleje osudu  americké válečné drama
Silný příběh pomsty a lásky…
V hl. rolích: N. Kidmanová, C. Firth  aj.
Režie: Jonathan Teplitzky, 116 minut, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Borgman  černá holandská komedie
Černá komedie hororového střihu o  nezvaných 
hostech. Nejúspěšnější holandský film minulého roku.
V hl. rolích: J.Bijvoet, H. Minis, J. Porceval
Režie: Alex van Warmerdam, 113 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 15. DUBNA
Nehrajeme – Výstava Velikonoce v lidových řemeslech

STŘEDA 16. DUBNA
17.30 Koleje osudu
20.00 Borgman

ČTVRTEK 17. DUBNA
15.30 Rio 2  americký animovaný film
Režie: C. Saldanha, český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 125 Kč, pro děti do 15let 100 Kč
17.30 Pojedeme k moři  český rodinný film
Svět okolo viděný pohledem jedenáctiletého kluka.
V hl. rolích: O. Vetchý, L. Trmíková, aj. Režie: 
Jiří Mádl, 90 min., premiéra, vstupné 120 Kč, 
mládeži přístupný
20.00 Transcendence  americké akční sci-fi
Od tvůrců trilogie Dark Knight a  Inception.
Originální příběh a vizuální pojetí.
V hl. rolích: J.Depp, P. Bettany, K. Marová, aj.
Režie: Wally Pfister, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, 120 min., vstupné 110 Kč

PÁTEK 18. DUBNA
15.30 Pojedeme k moři
17.30 Pojedeme k moři
20.00 Transcendence

SOBOTA 19. DUBNA
17.30 Pojedeme k moři
20.00 Transcendence

NEDĚLE 20. DUBNA
17.30 Pojedeme k moři
20.00 Transcendence

PONDĚLÍ 21. DUBNA
17.30 Vášeň mezi řádky angl. životopisné drama
Svůj nejlepší příběh Dickens nenapsal, ale prožil. 
V hl. rolích.R.Fiennes, F.Jonesová, aj. 
Režie: Ralph Fiennes, 111 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Hořící keř  české filmové drama
V hl. rolích T. Pauhofová, J. Pokorná aj.
Režie: Agnieszka Hollandová, 206 min., 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč.

ÚTERÝ 22. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Kovář z Podlesí 2
ČR 2013, 85 min., režie: Pavel Göbl
17.30 Vášeň mezi řádky
20.00 Apači  Art film - francouzský film
Režie: Thierry de Peretti, 93 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 23. DUBNA
17.30 Vášeň mezi řádky
20.00 Hořící keř

ČTVRTEK 24. DUBNA
17.30 The Amazing: Spider – Man 2
 americký akční dobrodružný film
V hl. rolích A. Garfield, E.Stoneová, R.Infans aj.
Režie: Marc Webb, 137 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 The Amazing: Spider- Man 2

PÁTEK 25. DUBNA
17.30 The Amazing: Spider- Man 2 3D
Vstupné 175 Kč, pro děti 145 Kč
20.00 Nekonečná láska am. romantický film
V  hl. rolích: A. Pettyfer, G. Wildeová. Režie: 
S. Festeová, 104 min, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 26. DUBNA
17.30 The Amazing: Spider- Man 2 3D
20.00 Nekonečná láska

NEDĚLE 27. DUBNA
17.30 The Amazing: Spider- Man 2
20.00 Nekonečná láska

PONDĚLÍ 28. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Mrňouskové
Francie 2013, 80 min., český dabing režie:: Hélène 
Giraudová, Thomas Szabo
17.30 Láska, soudruhu  česko-finská rom. kom.
V hl. rolích: K.Outinenová, M. Etzler aj.
Režie: Taru Makeläová, 100min., české titulky, 
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 3 dny na zabití  americký thriller
V hl. rolích: K.Costner, H. Steinfeldová, aj. Režie: 
McG, 113 min. české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 29. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Mrňouskové
17.30 3 dny na zabití
20.00 2001: Vesmírná odyssea  Art film sci-fi
V hl. rolích: K. Dullea. G. Lockwood, W. Sylvester
Režie: S. Kubrick, 141 min., české titulky, 
premiéra, vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 30. DUBNA
17.30 Láska, soudruhu
20.00 3 dny na zabití

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

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

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

SOBOTA 5. DUBNA
15.00 Kamarádi z televize 5 
pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Země naděje 
 americké drama
V hl.rolích M. Damon, J. Krasinski
Režie: Gus Van Sant, 107 min., 
premiéra, vstupné 80 Kč
20.00 Země naděje 
vstupné 80 Kč

STŘEDA 9. DUBNA
15.00 Bio Senior – Martin a Venuše
ČR 2012, 102 min., 
režie: Jiří Chlumský
Vstupné: 35 Kč

SOBOTA 12. DUBNA
15.00 Ušatá Cecilie
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Arthur Newman americká 
tragikomedie
Poněkud neovyklá road – movie….
V hl. rolích: E. Bluntová, C. Firth
Režie: Dante Ariola, 101 min., 
premiéra, vstupné 80 Kč
20.00 Arthur Newman 
Vstupné: 80 Kč

SOBOTA 19. DUBNA
15.00 O princezně
pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Colette koprodukční film
Strhující příběh o  lásce silnější než 
smrt. Podle stejnojmenné novely 
Arnošta Lustiga!
V hl. rolích: J. Mádl, C. Thiolyová, 
E. Bouwer, A. Hryc, M. Dlouhý, O. 
Vetchý aj.
Režie: Milan Cieslar, 126 min., 
česká verze, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Colette vstupné: 80 Kč

STŘEDA 23. DUBNA
15.00 Bio Senior – Před půlnocí
USA 2013, 108 min., režie: Richard 
Linklater
Vstupné: 35 Kč

SOBOTA 26. DUBNA
15.00 Za kamarády z  televize 8 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17. 30 Přijde letos Ježíšek? 
český romantický film
Láskyplná komedie
V  hl. rolích: J.Abrhám, L. 
Šafránková, V. Postránecký, D. 
Herediová, A. Derbez, I. Chmela, aj.
Režie: Lenka Kny, 100 minut, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Přijde letos Ježíšek? 
Vstupné 80 Kč

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

Kultura
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Pøežijí jen milenci  Režie: Tom Gormican

Hoøící keø  Režie: Agnieszka Hollandová

Adam - talentovaný hudebník ve 
stylu 60.let, žije v ponurém Detroitu. 
Zoufalý z toho, kam ten svět spěje, 
čím dál častěji přemýšlí o sebevraždě. 
V teplém Tangeru žije jeho tajemná, 
stylová přítelkyně Eva, co miluje po-
ezii a ráda večeří s Christopherem 
Marlowem. Adamu i Evě je více než 
tisíc let. Před několika 
staletími, se dohodli, 
že kvůli čerstvé krvi 
nebudou zabíjet lidi a 
dobývat krev budou v 
nemocnici. Není to tak 
dávno, co se rozhodli 
žít odděleně. Moc dlou-
ho jim to ale nevydrže-
lo a Eva už vystupuje 
z letadla v Detroitu. 
Oba cítí, že se má stát 
něco nebezpečného. 
Brzy přijíždí do města 

i mladší sestra Evy - nekontrolova-
telný šílený upír, který neumí ovládat 
své emoce. Ve městě začínají podivná 
úmrtí a tak musí Adam i Eva uprch-
nout do Alžírska. Problémy teprve za-
čaly a vypadá to, že konec světa přeci 
jenom nastane a smrt není daleko...
Smrt? Není příliš brzy?

Po seriálu Terapie, který vyvolal přízni-
vé ohlasy u kritiky i u diváků, HBO Čes-
ká republika pokračuje v tvorbě vlastních 
hraných děl. Dalším původním projektem, 
který vznikne v režii světoznámé Agniesz-
ky Hollandové, je třídílné retro HOŘÍCÍ 
KEŘ, inspirované skutečnými událostmi 
i reálnými postavami. Scénář dramatu o 
alarmujícím činu Jana Palacha, osudech 
jeho blízkých a počátcích normalizace v 
posrpnové ČSSR napsal Štěpán Hulík.

Děj začíná Palachovým sebeupálením v 
lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry 
v tehdejší společnosti. Události se zdrama-
tizují po skandálním nařčení od poslance 
Viléma Nového, který Palachovo sebeobě-
tování zlehčoval na stranickém mítinku 
v České Lípě lživým prohlášením o tak-
zvaném studeném ohni. Hlavní postavou 
vyprávění je skutečně existující advokátka 
Dagmar Burešová, která jménem Palacho-
vých příbuzných podala na Viléma Nové-
ho žalobu na ochranu osobnosti.

Charakterní právničku, jež přijala zastu-
pování klientů ve zdánlivě beznadějném 
soudním procesu a trpělivě sháněla důkazy 
v jejich prospěch, ztvární Tatiana Pauhofo-
vá. JUDr. Dagmar Burešová za normaliza-
ce obhajovala pronásledované disidenty a 
po listopadu 1989 se stala ministryní spra-
vedlnosti. V letech 1990 – 1992 zastávala 
funkci předsedkyně České národní rady

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 
� lmařem, a když dostane k naroze-
ninám kameru, rozhodne se natočit 
svůj první � lm – o své rodině a ka-
marádovi. Postupně tak poznáváme 
jeho tatínka, maminku, babičku, ale 
i kamaráda Harise, který mu po-
máhá s natáčením. Kluci blbnou a 
užívají si natáčení, ale jen do chvíle 
než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné - napří-
klad pravdu o jejich spolužačce, kte-
rou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí 
místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. 
Tomáš, i když má obavu, že se dozví 
něco, co bude bolet, se rozhodne 
tomu přijít na kloub. Netuší, že na-
razil na rodinné tajemství, které má 
mnohem hlubší kořeny, než se zprvu 
zdálo.... Jeho odhalení je šokující i 
čisté svou neokázalou jednoduchos-
tí a lidskostí.

Vědec Will Caster (Johnny Depp) 
má velký celoživotní sen: vytvořit 
stroj obdařený umělou inteligencí i 
schopností vnímat emoce, který by 
dokázal soustředit kolektivní vědění 
a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní 
experimenty z říše snů mu přináší 
slávu i nepřátele. Extremisté z řad od-
půrců umělé inteligence se ho pokusí 
zastavit a spáchají na něj atentát ve 
chvíli, kdy je jeho dílo téměř u konce. 
Sami tím však „božský experiment" 
uspíší a Will osobně se v projektu 
transcendence stane hlavním hrdi-
nou. Pro jeho ženu Evelyn (Rebecca 
Hall) a dalšího vědce Maxe (Paul 
Bettany) zde totiž neleží otázka, zda 
je to možné, ale zda je to správné. A 
co se vlastně stane. Willovo vědomí 
připojí k super počítači a obřímu 
vesmíru umělé mysli, kterou sám vy-
tvořil. Důsledky záhy pocítí celý svět.

Být Spider-Manem (Andrew Gar-
� eld) je skvělé. Peter Parker nezná 
úžasnější pocit než se prohánět mezi 
mrakodrapy, být skutečným hrdinou 
a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Být 
Spider-Manem ale má také svou cenu: 
jedině Spider-Man je schopen ochránit 
ostatní Newyorčany před pozoruhod-

nými padouchy, kteří město ohrožují. 
Když se na scéně objevuje Electro (Ja-
mie Foxx), je Peter nucen čelit nepří-
teli, který je mnohem silnější než on 
sám. A když se vrací i jeho starý přítel 
Harry Osborn (Dane DeHaan), uvědo-
muje si Peter, že všechny jeho nepřátele 
něco spojuje: společnost OsCorp.

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a 
jejich tři děti se ocitnou v džungli, když 
se odvážili opustit své kouzelné měs-
to Rio a odletět do divoké Amazonie, 
aby se tam setkali se svými příbuzný-
mi. Blu se v zemi, kterou nezná, necítí 

zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit 
svému nejobávanějšímu protivníkovi 
– tchánovi a zároveň se vyhnout ďábel-
ským plánům na odplatu, které pro něj 
zosnoval padoušský a mstivý kakadu 
Nige

Pojedeme k moøi  Režie: Jiøí Mádl

Transcendence Režie: Wally Pfister

The Amazing: Spider – Man 2 Režie: Marc Webb 

Rio 2  Režie: Carlos Saldanha

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

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

duben
5.4. Jarní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Pro Prostějov, o.s.

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

   PLESY 
 NA PROSTÌJOVSKU
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Divadelní debut nejmladší skupiny Divadla 
Point, Divadelního souboru Pointík na divadel-
ní přehlídce Valašské křoví 2014 ve Slavičíně za-
znamenal velký úspěch. 

Původně studijní text divadelní hry Tom Sa-
wyer (Václav Renč, úprava a režie Aleš Procházka) 
se změnil do divácky úspěšné inscenace. Odborná 
porota (Doc. Milan Schejbal, MgA. Petr Michálek a 
MgA. Luděk Horký) vyzdvihla nejen dramaturgic-
kou volbu předlohy dětského představení, ale také 
ocenila herecké výkony představitelů titulních rolí. 
Za role Toma Sawyera, Hucka Finna a Becky si On-
dřej Kroupa, Martin Osladil a Adriana Borovcová 
vysloužili čestná uznání. Je třeba zdůraznit, že celý 
soubor za dobu své krátké existence (od října 2012) 
udělal veliký pokrok a z původně nesourodé skupi-
ny, tehdy nepříliš disciplinovaných primánů Gym-
názia J. Wolkera, se stal skvěle fungující tvůrčí tým. 
To potvrdily i obě prostějovské premiéry (27. února 
a 1. března) a následující reprízy, které byly odmě-
něny zaslouženými ovacemi. Dle názoru diváků a 
odborné poroty je soubor Pointík na velmi dobré 
cestě k dalším úspěšným inscenacím. Gratulujeme 
a přejeme, aby neusnuli na vavřínech. -js-

Představení  americké-
ho dramatika Joea DiPietra 
Poslední romance je hrou o 
lásce, na kterou není nikdy 
pozdě. Městské divadlo v Pro-
stějově ji uvede ve středu 16. 
dubna v 19 hodin. Úsměvný 
i bolavý příběh tří starších lidí 
nastudovalo v režii Petra Sla-
víka pražské Divadlo Ungelt.

Jeden z největších hitů 
současného divadla nabí-
zí tři výjimečné příležitosti 
třem hereckým osobnostem. 
Alena Vránová se představí 
jako stále atraktivní sedmde-
sátnice Carol, Petr Kostka 
jako vitální osmdesátník Ral-
ph, Carmen Mayerová jako 
jeho ustaraná sestra Rose a 
Jan Bochňák v roli Mladé-
ho muže. Carmen Mayerová 

získala za roli Carol širší no-
minaci na Cenu � álie 2013.
„Text je psaný pro skutečné 
herecké mistry. Dvojici proží-
vající svou poslední romanci 
skvěle ztvárňují Alena Vránová 
a Petr Kostka. Vránová staví 
Carol zpočátku herecky velmi 
střídmě jako upjatou a nedů-
věřivou moralistku, jejíž obran-
ný val ale postupně roztává a 
ustupuje ženě, jež po vztahu 
touží víc, než si sama dokáže 
přiznat. Proměna v impulzivní 
ženu, bojující za své právo na 
plnohodnotný život, je zcela 
ohromující,“ napsala o Posled-
ní romanci divadelní kritička 
Radmila Hrdinová.

Petr Kostka podle jejího 
soudu obdařil Ralpha odzbro-
jující upřímností, vtipem a 

nakažlivým klukovstvím, které 
musí zlomit srdce i té nejupja-
tější dámě. Zároveň však do 
této srdečnosti občas problesk-
nou spodní tóny strachu z osa-
mělosti i hořkost z nenaplněné 
kariéry. Kostka je mistr herecké 
zkratky a stačí mu drobné gesto 
či pohled, aby o postavě sdělil 
vše podstatné.

Carmen Mayerová nejprve 
svou Rose pokorně a decent-
ně upozaďuje, aby pak naplno 
prožila její vlastní tragický pří-
běh. Je to postava vybudovaná 
s velkým citem pro souhru a 
partnerství. 

Představení je uváděno pro 
skupinu B, doprodejové vstu-
penky jsou k  dispozici v  po-
kladně divadla.

 -eze-

ÚSPÌCH TOMA SAWYERA

Hejlík zalistuje ve Faktor Merde, 
slavný Stephen Clarke bude u toho

Cyklus LiStOVáNí po-
kračuje 10. dubna v  18 
hodin v  přednáškovém 
sále Národního domu scé-
nickým čtením bestselleru 
FAKTOR MERDE Stephe-
na Clarka. 

„Kultovní autor bestsel-
lerů Merde Stephen Clarke 
se po roce vrací do Česka, 
aby doprovodil LiStOVáNí 
Lukáše Hejlíka při uvedení 
své páté knihy s názvem 
Faktor Merde. Návštěvní-
ci se tak mohou těšit na 
britský humor z Paříže, na 
jarem a vtipem prosluně-
né LiStOVáNí, následnou 
diskuzi s autorem a auto-

gramiádu jeho knih, které 
budou na místě samozřej-
mě k  prodeji,“ uvedla ře-
ditelka Městského divadla 
v  Prostějově Jana Maršál-
ková. 

Angličan Paul West touží 
žít svůj pařížský sen a oprav-
du se přitom snaží zbytečně 
nedráždit Francouze. Jenže 
ne zrovna úspěšně. Jeho byt 
je tak malý, že si musí bagety 
krájet napůl, aby se mu vešly 
do kuchyně, a jeho průzkum 
francouzské cuisine málem 
vyústí ve všeobecnou stáv-
ku. Navíc to vypadá, že jej 
pronásleduje bývalá přítelky-
ně. A zatímco Paulovi hrozí 

vystěhování, ztráta práce a 
bankrot, postupně mu do-
chází, že jeho osobní faktor 
merde může vyvolat pořádný 
poprask. 

„V současné době již chys-
táme i poslední LiStOVáNí 
této divadelní sezóny. Mohu 
prozradit, že potěší hlavně 
obdivovatele cestovatelských 
legend Hanzelky a Zikmun-
da,“ nastínila Maršálková.  
Autoři dílu nazvaného Le-
genda H+Z budou listovat 
v  cestopisech slavné dvojice, 
které po více než padesáti 
letech upravil Miroslav Zik-
mund, který se v únoru dožil 
v plné svěžesti 95 let. -eze-

Poslední romance je pøedstavením 
pro herecké mistry
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Život a dílo autora projektu prostìjovské radnice Karla H. Kepky
Na duben 2014 připravil Klub 

historický a státovědný v  Pros-
tějově ojedinělou akci. V rámci 
pravidelných každoměsíčních 
podvečerních přednášek ten-
tokrát promluví prof. Ing. Le-
onard Hobst, Csc. o životě a 
díle Karla Hugo Kepky, autora 
projektu prostějovské radnice. 
Můžeme se těšit, že profesor 
Hobst bude jistě nadmíru po-
volaným vypravěčem. Kromě 
mimořádných odborných zna-
lostí stavebního směru je totiž 
i pravnukem samotného archi-
tekta K. H. Kepky. V  součas-
nosti působí na Fakultě stavební 
při Vysokém učení technickém 
v Brně, tedy na stejné škole, kde 
působil i jeho pradědeček K. H. 

Kepka. Svým způsobem tedy 
navazuje na rodinnou tradici 
a lze očekávat, že se posluchači 
dozví i něco ze soukromí slav-
ného architekta. Na místě je tře-
ba podotknout, že již před pěti 
lety prof. Hobst dlouhodobě za-
půjčil pro prostějovskou radnici 
dvě rozměrná plátny s  podo-
biznami svých předků, manželů 
Karla H. a Juliany Kepkových, 
umístěné dnes v někdejší za-
sedací místnosti městské rady 
vedle obřadní síně.

Přednáška se uskuteční ve 
spolupráci s  Magistrátem měs-
ta Prostějova v rámci letošních 
oslav 100 let od postavení nové 
prostějovské radnice. Z  toho 
důvodu byl pro místo konání 

vybrán výjimečně přednáško-
vý sál Národního domu, který 
bude i kapacitně lépe vyhovovat 
předpokládané účasti, nežli tra-
diční sál v sídle SOkA Prostějov.

Akce se uskuteční v úterý 15. 
dubna 2014 v 17 hodin, všichni 
jsou srdečně zváni. -tc-

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Duben 2014

5. dubna v 19 hodin
PAN ENKY (amatérský � lm)

Drama / Horor, Česko, 2013
Co dělá tak malá holčička sama v lese? Vy-

strašená Nela uteče do lesa, kde nalezne opuštěně 
vypadající chatu. Ale není první, koho napadlo 
schovat se uprostřed tohoto podivného místa. Je 
tam také Alex. Soužití malé holčičky a dospělé-
ho syna, který se snaží ukrýt se před rodiči, není 
jednoduché, zvlášť když se mezi ně připlete ještě 
někdo třetí. Režie: Štěpán Gajdoš

10. dubna v 19 hodin
TOM SAWYER (Mark Twain, Václav Renč) 
Divadelní soubor Pointík uvede svou první 

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

Hrají: M. Zbudilová, A. Borovcová, F. Soví-
ček, M. Osladil, O. Kroupa, O. Kučera, A. Při-
krylová, A. Dobrovolná, K. Hejcmanová, A. 
Flajsarová, E. Hlahůlková, A. Špičák, V. Hrubá, 
E. Valkovičová, J. Trunečka, V. Korsová a další

Úprava a režie: Aleš Procházka
11. dubna v 19 hodin

HOTEL PALERMO - Štěpán Gajdoš 
„Všichni občas tak trochu zešílíme!“

Autorské hororové představení divadla Point vzdá-
vajíc poctu nejvýznamnějším dílům tohoto žánru.
Inspirováno skutečnou událostí. 

Scénář: Soubor divadla Point.
Hrají: Lukáš Kameníček, Jakub Hyndrich, 

Monika Nevrlá, David Krchňavý, Karolína 

Vejmělková, Marek Musil, Alžběta Formanová
Režie: Štěpán Gajdoš

25. dubna 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 stej-
ný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži o že-
nách a také sami o sobě v drsné komedii, která si 
ani na svatební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Voj-
těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

30. dubna v 19 hodin
DS Problém Pointu: DENIS DOLL 

(Jan Bajer) – PREMIÉRA ! ! !
Inspirováno příběhy Eoina Colfera
Příběh mladého chlapce, syna ma� ánského 

miliardáře, který se snaží zvětšit otcovo dědictví 
zlatem bájných skřítků. 

Hrají: Matěj Buriánek, David Krchňavý, Ka-
rolína Hynková, Filip Jirák, Lucie Grulichová, 
Vendula Korsová a Alžběta Šimáčková

Režie: Jan Bajer

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
Duben 2014

HUDEBNÍ OBOR 

22. roční festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY

23. 4. 2014 v 19.00 hod. v sále PS 
Zahajovací koncert Deset strun a jeden smyčec

Pavel Steidl – kytara
Eugen Prochác - violoncello

24. 4. 2014 v 17.00 hod. v sále ZUŠ 
Soubory ZUŠ se představují

27. 4. 2014 v 17.00 hod. v sále MD
Most přes minulost – koncert Dechového orchestru ZUŠ, 

host Bára Basiková

10. 4. 2014  v sále ZUŠ
Koncert žáků k Roku české hudby

15. 4. 2014 v 17.30 hod. v sále ZUŠ
1. absolventský koncert

16. 4. 2014 v 17.30 hod. v sále ZUŠ
2. absolventský koncert

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.

Vestibul prostějovské nemocnice zaplní kresby portrétů seni-
orů z  Domova důchodců v Lidické ulici. Portréty vytvořili žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose. 

TANEČNÍ OBOR
26.4.2014 v 14.00 hod. v sále Městského divadla
Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 

Tanec, tanec

29. 4. 2014 v 18.00 hod. v sále Městského divadla 
Den tancování
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Moravsko - slezská køesśanská 
akademie, region Prostìjov

Vás srdečně zve na zajímavou přednášku, kterou prosloví 

Doc. � Dr. PETR  CHALUPA,  � D.

Ukázky biblické archeologie
Přednáška se uskuteční  na Cyrilometodějském gymnáziu 

v Prostějově, Komenského 17, 
ve středu 9. dubna 2014 v 17.30hod.

Přednáška se koná za � nanční 
podpory statutárního města Prostějova.

SRDEČNĚ ZVEME VÁS I VAŠE PŘÁTELE.
                             PaedDr. Karel Kotyza,  předseda regionu

INZERCE

ADRESA:  DR. OPTIK Moravia s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 124/16

796 01 Prostějov
Mobil: +420 773 661 040

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - PÁ 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
SO 8:30 - 12:00

první sobotu v měsíci zavřeno

10% SLEVA NA OBRUBY 

V PŘÍPADĚ VÝBĚRU 

JINÉHO DRUHU 

BRÝLOVÉ ČOČKY
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MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.

DUBEN 
www.muzeumpv.cz

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

VÝSTAVY

do 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 Kněžnou. 

do  6.4.  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 
podstatnou část jeho tvorby tvoří náměty se zemí, kde žil -  Itálie, Francie, Špa-
nělsko. Do Prostějova, kde se narodil, se již nikdy nevrátil a zemřel za záhadných 
okolností.
 Výstava je realizována ve spolupráci s PhDr. Miroslavem Macíkem    

10.4. – 25.5. vernisáž v 16.30 hod.
Proměny času - Výstava z díla Bohumila Čížka k nedožitým 101. narozeninám
Malíř, gra� k a ilustrátor, jehož rodištěm byly Lešany na Hané, se představí  kolek-

cí obrazů � gurální malby a krajinomaleb z majetku rodiny.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
do 11.5. 2014
FENOMÉN IGRÁČEK
Pro malé i velké návštěvníky je připravena výstava o světě  mnoha profesí moder-

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

MUZEJNÍ PODVEČERY
24.4. v 16.30 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy muzea
Jiří Wolker v muzejních dokumentech sbírky Literární památky
K 90. výročí  básníkova úmrtí
I méně známé, či zcela neznámé nebo dosud nepublikované fotogra� e, dokla-

dy, kresby, ukázky z korespondence a rukopisů Jiřího Wolkera představí správkyně 
sbírky PhDr. Marie Dokoupilová.

Kultura

Prostějov/pr - HELEN DORON 
ENGLISH-Angličtina pro děti Pros-
tějov má své kandidáty v celonárodní 
pěvecké soutěži Helen Doron English 
STAR a vy můžete hlasovat pro Pros-
tějov. Kandidáti, studenti Helen Do-
ron English, z   celé České republiky 
si vybrali jejich oblíbenou písničku 
z   programu Helen Doron, nazpíva-
li, nahráli video a poslali do centrály 
HDE. Zde proběhla registrace bez-
mála tisícovky kandidátů a vy máte 
možnost být při tom!

Od 15. března do 30. dubna můžete 
zhlédnout soutěžní videa na www.you-
tube.com  a hlasovat pro prostějovské 
(či jiné kandidáty). O postupu do � nále 
rozhoduje hlasování, jak se video líbí, 
nejvyšší počet „like“ je vstupenkou do 
květnového národního � nále.  Prostě-
jovské kandidáty, které jsme představili 
v  únorovém vydání, najdete pod kódy 
HDE STAR:  
Anička Klofáčová (8 let) HDE STAR 534
Anetka Pšeničková (6 let) HDE STAR 533
Sandra Podhorská (6 let) HDE STAR 531
Lucka Lindušková (6 let) HDE STAR 530
Jarek Kalvoda (8 let) HDE STAR 532
� eo Zapletal (8 let) HDE STAR 529
Jindra Šafran (13 let) HDE STAR 523

Dan Hozmann (5 let) HDE START 525
Honza Hozmann (7 let) HDE STAR 524
Barunka Smolková (10 let) HDE STAR 
522

Aktuální informace o Angličtině 
pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.helendoron.cz, LC Prostějov. 
Nebo jednoduše napište na info@ang-
lictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte 
na tel. 604 792 446.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

HLASUJTE PRO PROSTĚJOV 
- HLASUJTE PRO 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

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. si Vás dovoluje pozvat do Špalíčku na

Jarní tvořivou dílnu IV
nejen pro maminky s dětmi

 v úterý 16. dubna 2014 od 15.00 – 18. 00 hod.
Děti si upečou z kynutého těsta velikonoční ozdobu, 

upletou si jednoduchý košíček, motýlka nebo kytičku z pedigu.
Podrobnější informace a přihlášky na tel. č. 605 477 147 

nebo na e-mail: jhanusova@volny.cz 

Oblastní spolek Èeského èerveného 
køíže Prostìjov, 

za podpory Zdravého města Prostějov pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, pořádá
 2. ročník potkávání se s módou, pohybem, krásou a mluveným slovem...

 TVOŘÍM, TEDY JSEM ...
v úterý 22. dubna 2014 od 13 hodin v Národním domě v Prostějově, v přednáškovém sále, 1. patro

...překvapení večera – tombola – hlavní cena diamant od � rmy 
DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION

 od 13 do 15 hod. – kabelkový bazar (obrovský retro bazar kabelek za výjimečné ceny) + 
prodej originálů od tvůrců účastnících se slavnostního večera – vstup volný

od 17 hod – hlavní program (vstupenka nutná)
1/ módní přehlídka - Ing. Lenky Černochové, ČČK Prostějov – originální batikované oděvy
 - Ing. Gabriely Musilové – módní malba na textil
 -  Mgr. Radky Krahulcové, Scholaservis Prostějov – původní šperky
 - Anetta Pantělejevová - drátkohraní
 - Iveta Krchňavá - kolekce kabel šitých technikou patchwork 
 - Ludmila Pleskačová – šité mozaikové kabely
 -  SŠ ART ECON Prostějov – kreativní klobouky, kolekce oděvů
2/ vystoupení ZUŠ Prostějov – hudba + recitace
3/ herecká etuda divadla Point – MgA. Aleš Procházka, Knihovna města Prostějova
4/ taneční skupina RUT, Němčice nad Hanou – židovské tance
5/� oristické dekorace Ing. Pavly Koutné – Floris Prostějov  … a mnoho dalšího
Za pořadatele Vás srdečně zve Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu ČČK Prostějov

 Ing. Martina Šimáčková, manažerka DIC
Prodej vstupenek na ČČK Prostějov, volejte na mobil: 723005411 nebo pište na mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

INZERCE
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Ve čtvrtek 24. dubna proběh-
ne v knihovně vernisáž více než 
zajímavé výstavy Jobova zvěst, 
která nabízí konfrontaci staro-
věkých textů s moderním mé-
diem fotogra� e. Staví vedle sebe 
klíčové texty starozákonní Kni-
hy Job, staré 3000 let, a současné 
fotogra� e našeho významného 
reportážního fotografa Jana 
Šibíka dokumentující pohnu-
té osudy lidí v mnoha koutech 
světa. To vše umožňuje čtenáři 

novou konfrontaci s věčnými 
otázkami lidstva: Proč je na svě-
tě bolest, utrpení a nespravedl-
nost? Proč je kolem nás i v nás 
tolik zla? Proč usilovat o dobro? 
Kniha Job na tyto otázky pří-
mo neodpovídá, o to naléhavěji 
však zve k jejich kladení.

Jan Šibík bývá nazýván „kro-
nikářem naší doby“. Dvakrát 
získal hlavní cenu v soutěžích 
Czech Press Photo a Golden 

Prisma Award, třikrát byl oce-
něn v soutěži Fuji Press Pho-
tographer. Biblické citáty jsou 
převzaty z Bible21, tedy z pře-
kladu pro 21. století, který při-
náší poselství Bible v současné, 
čtivé češtině. Usiluje o maxi-
mální věrnost původním tex-
tům, zároveň však chce oslovit 
dnešní čtenáře. Úvodního slova 
a diskuse se na vernisáži výsta-
vy ujme Alexandr Flek, český 
evangelikální teolog, kazatel, 
vydavatel a překladatel, od roku 
1994 iniciátor a vedoucí pře-
kladatelského týmu v projektu 
Bible21. O komorní hudební 
doprovod se postará prostějov-
ská kapela Durchumdurch.

Ve středu 16. dubna v   17 
hod. vás zveme na další z   ob-
líbených cestovatelských besed. 
S   cestovatelem a spisovatelem 
Vojtěchem Alberto Slámou 
poplujeme po Amazonce a Rio 
Negru, uvidíme unikátní růžo-

vé sladkovodní delfíny, neuvě-
řitelné druhy zubatých i mon-
strózních amazonských ryb a 
dalších živočichů a projdeme 
se fascinujícími a nekonečnými 
pralesy, do nichž 21. století stále 
ještě neproniklo. Hlavním zá-

jmem Vojtěcha Alberto Slámy 
je kryptozoologie. Na odlehlých 
místech v   mnoha exotických 
zemích pátrá po záhadných 
tvorech z  domorodých legend a 
sbírá informace pro své reportá-
že, � lmy a knihy. 

Ve středu 16. dubna v   17 vé sladkovodní delfíny, neuvě- jmem Vojtěcha Alberto Slámy 

Bájeèná Amazonie s  Vojtìchem Alberto Slámou

Každý rok vyhlašují české 
knihovny v   rámci kampaně 
Březen - měsíc čtenářů své-
ho „čtenáře roku“. V   letošním 
roce jsme nehledali jen jednoho 
čtenáře, ale chtěli jsme ocenit 
nejlepší „čtenářskou“ rodinu 
– tedy rodinu, jejíž všichni čle-
nové vlastní čtenářský průkaz, 

půjčují si knihy domů a rádi se 
účastní akcí a aktivit v  knihov-
ně. V Prostějově byli nejpilnější 
čtenářskou rodinou Cháberovi. 
Patří k našim dlouholetým a 
častým návštěvníkům a v   loň-
ském roce si vypůjčili celkem 
307 knih. 6. března jim byl za 
účasti spisovatele Evžena Bočka 

předán tento čestný titul a dár-
ky, samozřejmě knižní. V prů-
běhu března pak byly vyhodno-
ceny čtenářské rodiny dalších 
knihoven a krajů a celostátní 
vítěz bude slavnostně předsta-
ven v přímém přenosu České 
televize v rámci předávání cen 
Magnesia Litera 2014. 

Ètenáø roku

Vražda v   lázních Skalka, 
Palačinky s   pepřem nebo 
nejnověji Katedrála z   písku 
-  ať zadáte do   katalogu pros-
tějovské knihovny jakýkoli titul 
úspěšné autorky detektivek a 
společenských románů Jarmily 
Pospíšilové, nejspíše se dozvíte, 

že je momentálně vypůjčený. O 
její knihy je mezi čtenáři velký 
zájem. Díky své práci poznala 
mnoho lidských osudů a možná 
právě to jí umožňuje vytvářet 
věrohodné zápletky svých pří-
běhů zasazených do vesnického 
prostředí, které důvěrně zná. 

Zajímá vás, co nového připra-
vuje a jak zvládá profesi spiso-
vatelky, advokátky a i starostky 
nedaleké obce Vincencov? Při-
jďte se jí zeptat osobně - Jarmila 
Pospíšilová přijala naše pozvání 
a budete se s  ní moci setkat ve 
středu 9. dubna v  17 hodin.

Beseda s  Jarmilou Pospíšilovou 

Kultura

Fotky Jana Šibíka a starozákonní Kniha Job v knihovnì
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Naše kompletní nabídka na duben
PŘEDNÁŠKA
3. 4. (čtvrtek) V 18:00 HOD. – CÍL MARS
Ing. Marcel Grün
Rudá planeta se opět blíží, v dubnu bude nejblíž 

Zemi (i když to nebude moc slavné) a na obloze ji 
uvidíme celou noc. Co zjistily kosmické sondy a kdy 
k ní poletí lidé?

Přednáší: ing. Marcel Grün (*1946), ředitel Hvězdár-
ny a planetária v Praze, grun@planetarium.cz . Vystudo-
val fakultu strojní ČVUT a postgraduálně i pedagogiku. 
Působil a dodnes působí v mnoha českých i mezinárod-
ních organizacích, spojených s astronomií nebo kosmo-
nautikou. Je členem Rady pro kosmické aktivity, porad-
ního odborného orgánu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. V roce 2003 stál u zrodu České kosmické 
kanceláře, je předsedou její dozorčí rady.

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 20:30 do 21:30 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! : 21. dubna 2014 (Ve-
likonoční pondělí) je hvězdárna uzavřena a rovněž 
následující dny od 22. do 25 dubna (úterý až pátek) 
bude z  technických důvodů uzavřena pozorovatelna 
hvězdárny. Pořady v sále i prohlídky výstav budou však 
dostupné bez omezení.

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 5. A 6. 4.
Pozorování Slunce začíná vždy v 15:00 hodin a pozo-

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

oři a invalidé 10 Kč.

MARTIN A HVĚZDA 
(pohádkové středy pro děti)

Uvádíme každou dubnovou středu v 15:30 hodin.
Martin prolétá celou sluneční soustavou, letí dál a 

dál až do vzdáleného vesmíru. Poznává různé hvězdy 
a všímá si, že se dají sestavit do různých obrazců, do 
souhvězdí. 

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

SOUTĚŽ PRO DĚTI
v neděli 5. 4. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro 

děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“ – CÍL MĚ-
-SÍC (MIMO PROGRAMU APOLLO). Soutěži bude 
předcházet povídání o výzkumu Měsíce.

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 
ASTROFOTOGRAFIE“ představuje snímky vesmír-

ných objektů v kvalitě, kterou v  nedávné době bylo 
možné dosahovat pouze velkými dalekohledy na pro-
fesionálních 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 mís-
tem ve vesmíru, ale též o rychlém technologickém 
rozvoji naší civilizace.

Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku as-
tronomických pozorování a v tom případě jsou je-
jich součástí. Po domluvě lze výstavy shlédnout též 
i v jakémkoliv jiném termínu. V takovém případě je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senio-
ři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvede-
nou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

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

od 16:30 hodin. Obsahem dubnových setkání bude 
seznámení s kosmonautikou. Za vhodných podmínek 
doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 
100 Kč. 

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

láká poznání základů astronomie a astronomická 
pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdě-
len na dvě části. Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ 
od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou  v  pra-
covní 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 astro-
nomii. Termíny schůzek GEMINI II jsou v pracovní 
pondělky v 17:30 hodin. Jednorázový poplatek na 
školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze zís-
kat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.

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

ISAAC NEWTON (4. 1. 
1643  - 31. 3. 1727)

Anglický fyzik, matematik a 
astronom jménem Isaac New-
ton spatřil světlo světa v  an-
glické vesničce Woolsthorpe 
v  rodině farmáře. Ve stejnou 
dobu však jeho otec zemřel a 
Isaacova maminka se po třech 
letech znovu provdala a ze vsi 
odstěhovala. Další dva roky 
Isaaca vychovávala v jeho rod-
ném domě babička. A Isaac pak 
už od svých pěti let pobýval 
v různých internátních školách. 
Nevedl si vůbec špatně. V  18 
letech byl přijat na univerzitu 
v  Cambridgi (Trinity College, 
založena Jindřichem VIII. roku 
1547 a v  její kapli najdete so-
chu Isaaca Newtona v  životní 
velikosti, autor Roubiliak ) a 
studoval matematiku, fyziku, 
teologii, latinu a řečtinu. Ve 
22 letech získal titul bakaláře a 
roku 1668 titul magistra. Díky 
jeho talentu, pracovitosti, zruč-
nosti a originálnosti se rychle 
stával z  mladého studenta vě-
dec. Isaac Newton byl žákem a 
později i přítelem významného 
matematika Isaaca Barrowa, 

který Newtonův talent nejen-
že poznal, ale dokonce později 
mu postoupil i svoji katedru. Ve 
svých 26 letech se tak Newton 
stává profesorem matematiky a 
fyziky v Cambridgi a přednáší 
tam do roku 1701. 

Už v roce 1665 Newton uká-
zal, že síla držící Měsíc na jeho 
oběžné dráze je stejná jako síla 
nutící padat jablko k  Zemi. 
Obecně: každé těleso ve vesmí-
ru přitahuje každé jiné těleso a 
tuto tendenci nazýváme gra-
vitací. Zákon o síle, který nyní 
nazýváme Newtonův gravitač-
ní zákon, formuloval Newton 
takto: každá částice (např. m1) 
přitahuje každou jinou částici 
(např. m2) silou F = G (m1 . m2) 

/ r
2 , kde G je gravitační konstan-

ta (= 6,67. 10 –11 N m2 kg – 2) a 
r je vzdálenost mezi částicemi. 
V  této formě odvodil Newton 
vztah z Keplerových zákonů.

V první části svého nejpro-
duktivnějšího životního období 
se Newton věnoval především 
optice. V  roce 1671 navrhl a 
zkonstruoval zrcadlový dale-
kohled, v němž objektiv tvořilo 
kulové zrcadlo, v  současnosti 

se používá zrcadlo parabolické. 
Obraz předmětu se pozoruje 
okulárem umístěným na boku 
tubusu po odraze pomocným 
rovinným zrcadlem skloně-
ným pod úhlem 450 vůči ose 
hlavního parabolického zrca-
dla. Shrnutí svých úvah o op-
tice publikoval později v knize 
„Optics“ (1704), kde vyslovil 
korpuskulární teorii světla, for-
muloval zákony geometrické 
optiky, popsal své experimenty 
s  rozkladem světla hranolem, 
skládáním barevného světla 
na bílé a vysvětlil interferenci, 
difrakci i polarizaci světla.

V nejdůležitějším díle v ději-
nách fyziky, v Newtonově „Phi-
losophiae naturalis principia 
mathematica“ (1687), vysvětlil 
základní fyzikální pojmy jako 
hmotnost, síla, prostor, čas a 
formuloval proslulé tři pohybo-
vé zákony. Na základě zkoumá-
ní zemské přitažlivosti vysvětlil 
příčiny pohybu planet okolo 
Slunce, podal výklad mořské-
ho přílivu a odlivu, vypočetl 
zploštění Země na pólech, určil 
poměr hmotnosti Země, Ju-
pitera a Saturna vzhledem ke 

hmotnosti Slunce. Zabýval se 
i akustikou i termikou. New-
tonovou fyzikou byl ovlivněn 
vývoj této vědní disciplíny na 
století dopředu. Až Einsteinova 
teorie relativity ukázala omeze-
ní platnosti Newtonovy klasic-
ké mechaniky.

Newton byl od roku 1703 
předsedou Londýnské králov-
ské společnosti a tuto funkci 
vykonával až do smrti.  Newton 
byl také členem parlamentu a 
traduje se, že v něm pronesl jedi-
nou řeč a to tehdy, když požádal 
sluhu, aby zavřel okno. Od roku 
1699 byl Newton i členem Pa-

řížské akademie věd. Zemřel 
v  Kensingtonu a jeho hrobku 
najdete při návštěvě hlavního 
města mlhavého Albionu v sa-
motném Westminster Abbey 
(kde se už od roku 1066 konají 
všechny královské korunova-
ce), kde v  severní boční lodi 
vlevo na konci chóru už zdálky 
spatříte černý sarkofág. A hrob-
ky dalších osobností britských 
ostrovů naleznete i v St. Paul´s 
Cathedral, ve snad nejvýznam-
nější londýnské církevní stavbě 
a nejkrásnější barokní stavbě 
za kanálem La Manche vůbec, 
která byla v letech 1675 – 1710 
postavena podle návrhu vyni-
kajícího britského architekta 
a od roku 1661 i šéfa katedry 
astronomie  - to málokdo u nás 
ví - v  Oxfordu, Sira Christo-
phera Wrena.  Wren je ve sva-
topavelské katedrále i pohřben 
a z jeho náhrobní desky jsem si 
opsal: „Lector, si monumentum 
requiris, circumspice“ (Ty, kdož 
hledáš památník, rozhlédni se). 
Omlouvám se za tyto podrob-
nosti, ale Wren a jeho anglické 
baroko jsou prostě moji favori-
té. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - N

Kultura
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KDU – ČSL  ve spolupráci s Milosrdnými bratry 
a farností Povýšení sv. Kříže v Prostějově

srdečně zvou na
VELIKONOČNÍ KONCERT

dne 26.4 .v sobotu v 18 hodin
chrám sv. Jana Nepomuckého
ul. Svatoplukova v Prostějově

Zazní skladby hudebních mistrů:
1.L. Vierne-Symphonie No2,op2O(Allegro)
2. J. S. Bach-Concerto G dur
3.A.Hesse-� ema und Variations A dur
4.C.Frank-Chorál  a moll
5.Ch.Tournemire-Inprovisation sur le „Te Deum“

Účinkuje:
DANIEL GABČO(Slovensko)-varhany

KONCERT V NÁDHERNÉM CHRÁMU SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO JE PŘÍLEŽITOSTÍ K ZAMYŠLENÍ A PREZEN-
TACI VIZÍ  NOVÉHO VYUŽITÍ CELÉHHO AREÁLU KLÁŠ-
TERA MILOSRDNÝCH  BRATŘÍ V PROSTĚJOVĚ

Program obdržíte na koncertě, vstupné dobrovolné.
Na setkání se těší pořadatelé.
POHLED  NA  KOSTEL S KLÁŠTEREM V ROCE 1738-1750.

Spoleèenský veèer 
vozíèkáøù

Prostějovští vozíčkáři a Zdravotně postižení pořádají dne 
25. dubna 2014 společenský večírek v restauraci U tří bříz. Začátek 
je v 16.00 hod. Vstupné včetně večeře je 120 Kč. Tombola, program. 
Prodej vstupenek při vstupu. Srdečně zveme všechny příznivce 
a všechny, kdo se rádi baví. Info: mobil: 739 492 414.  -ek-

Farní sbor èeskobratrské církve evangelické v Prostìjovì
zve na Zpívání na Květnou neděli k Roku české hudby,

které se koná dne 13.dubna 2014 v 18 hodin 
v modlitebně sboru, Kollárova 6, Prostějov

Účinkuje pěvecký sbor EXAUDI a jeho přátelé, na programu jsou 
 skladby L.Janáčka, Z.Fibicha, A.Dvořáka a B.Smetany.

INZERCE

Zdravotnické potřeby
Bezplatná linka: 800 140 166

DOVOZ VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK K VÁM DOMŮ ZDARMA

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, ZDRAVOTNÍ OBUV, TLAKOMĚRY, GLUKOMETRY A JINÉ

Provozní doba: Po-Pá 9-17 hod.á

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

D
42

64

20 990 Kč
vč. DPH

AKCE

4 000 Kč
vč. DPH

5 990 Kč
vč. DPH

AKCE

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

- hodnota poukázky dle odebraného zboží
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Zámek Plumlov otevře 
své brány prvním letošním 
návštěvníkům dne 5. dubna 
2014! I letos si pro Vás vedení 
zámku nachystalo velmi lá-
kavý program pohádkových 
prohlídek, kterým se doslo-
va odstartuje jako „ránou z 
děla“ vstup do nadcházející 
sezony.

Již teď můžeme prozradit, 
že se můžete těšit na oblíbené 
pohádkové příběhy, které si zís-
kají jak nás dospělé, tak i naše 
ratolesti a přímo nás vtáhnou 
do děje díky magickému pro-
středí. Pokud se vám libily ty 
loňské pohádky, např. o pyšné, 
rozmazlené nebo šíleně smutné 
princezně, Jindřichovi ze mlej-
na či sůl nad zlato, tak i letos 
jistě nebute litovat. Prohlídky se 
uskuteční každou hodinu od 10 
do 18 hodin.

Krom pohádkových příbě-
hů na Vás budou také koukat 

v prostorách zámku různí skřít-
ci, satyrové, víly, mořské panny, 
jednorožci a zvláštní pohád-
kové bytosti bájné říše Argonie 
z  obrazů Reona Argondiana, 
jehož expozice pokračuje i letos 
pro velkou úspěšnost.

Pokud se tedy nebojíte setkat 
se tváří v  tvář s  pohádkový-
mi bytosmi, přijdě se pobavit 
a možná krásně i bát do taju-
plného, svíčkami rozzářeného 
zámku a zahájit tak s námi tu le-
tošní sezonu. Edita Lachmanová

Pravidelní účastníci taneč-
ních večerů nejen pro seniory, 
které pořádá již řadu let každých 
14 dnů v pátek město Prostějov 
v příjemném prostředí kultur-
ního klubu DUHA, si této akce 

velmi váží. Příjemné prostředí, 
hudba a ochotný personál do-
tváří pohodově strávené večery. 
Vážíme si, že město Prostějov 
při své činnosti nezapomíná i 
na nás věkově pokročilé. Podě-

kování patří i paní vedoucí Alici 
Gregušové, která má pro naše 
zájmy pochopení a vychází nám 
maximálně vstříc.

Děkují účastníci 
společenských večerů

Zámek Plumlov otevírá své brány

Každoročně pořádá hudební agentura „BOM MUSIC“ ve 
spolupráci s městem Prostějovem, s podporou Olomoucké-
ho kraje a mediálními partnery Radio Haná a Týdeník Pro-
stějovska  – tři  regionální soutěže ve zpěvu. V letošním roce 
opět převzali záštitu nad všemi těmito soutěžemi i poslanci 
Parlamentu ČR a to MUDr. Pavel Holík a Ing. Radim Fiala.

1/  v sobotu 12. dubna 2014 již 16. ročník soutěže HANÁC-
KÝ SKŘIVAN dětí od 4 do 15  let včetně

2/ v sobotu 26. dubna 2014 – 11. ročník soutěže HANÁCKÝ 
SKŘIVAN dětí a mládeže od 15 do 20 let včetně 

3/ v  sobotu 3. května 2014 - 9. ročník soutěže ZPÍVAJÍCÍ 
RODINA – zpívají děti do 15. let  s rodiči event. i prarodiči

 
Zpěv populárních písní, lidových písní, folk-country , 

rockových a podobně, kromě neslušných písní - není jak-
koli limitován! Soutěžící si jako doprovod mohou donést 
podklady – nejlépe na CD, minidisku  event. MP3 nebo se 
doprovázet sami na nějaký svůj nástroj, který si donesou 
s sebou.

Všechny soutěže se uskuteční v Prostějově – v přednáško-
vém sále Národního domu /tj. Městské divadlo Prostějov / 
a začátek je vždy v 8,00 hod. dopoledne.  Soutěží se účastní 
děti, mládež a jejich rodiče z regionu Olomouc, ale nebrání-
me se i zájemcům z regionů jiných, na kvalitě to rozhodně 
přidá. Soutěžící může zpívat sám nebo v  duu, triu a bude 
podle věku zařazen i do patřičné kategorie. 

Každý účastník soutěží dostane sladký dárek a vítězové 
velmi hodnotné odměny – všechny Vás srdečně zveme!  

Informace získáte na pořádající Agentuře BOM MUSIC,
 e-mail: mobovka@seznam.cz nebo mobil 602 740 978. 
 Ing. Bohumil  Moudrý – ředitel Agentury BOM MUSIC. 

 

  
Na nejbližší výstup se zájemci mohou hlásit na Informační službě Magistrátu města Prostějova nebo 
Regionálním informačním centru hlásit už teď. K objednání mohou využít i bezplatnou linku 
800 900 001. Pokud nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný den zúčastnit i 
neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou hodinu nacházet před radnicí. Prohlídky jsou zdarma. 
 
 
 
 

 – neděle 20/4 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin 

 

 – čtvrtek 1/5 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin 

 

 – čtvrtek 8/5 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin 

 

 – neděle 28/9 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin 

 

 – úterý 28/10 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 

 

 – pondělí 17/11 
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování

Vedení města Prostějova 
přijalo nejúspěšnější žáky, 
kteří se zúčastnili letošního 
ročníku soutěže Princ a prin-
cezna české pohádky. Jsou 
jimi: 

Sourozenci Karolína a Ja-
kub Němcovi ze ZŠ Majakov-

ského /první a druhé místo/
František Hybl ze ZŠ Melan-

trichova/ druhé místo/
Linda Ambrožová -ZŠ E. 

Valenty / získala první místo  a 
titul Princezna české pohádky 
a Princezna Rádia Junior/ 

Elizabeth Olšanská ze ZŠ 

Palackého / získala třetí místo/  
V dosavadní soutěži se tak 

město Prostějov stalo v roce 
2013 nejúspěšnějším městem v 
České republice. 

Žáky připravila paní Naděž-
da Kalábová ze ZŠ Majakov-
ského

Princ a princezna

REGIONÁLNÍ SOUTÌŽE VE ZPÌVU DÌTÍ, 
MLÁDEŽE A JEJICH RODIÈÙ  SE USKUTEÈNÍ  

OPÌT V PROSTÌJOVÌ V DUBNU A KVÌTNU 2014. 
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Změny v otevírací době ICM
Velikonoční prázdniny

Během velikonočních prázdnin bude mít ICM Prostějov otevřeno pouze ve čtvrtek 17. dubna, a to 
od 10.00 do 16.00 hod. V pátek 18. dubna a v pondělí 21. dubna bude zavřeno.

ICM bude zavřeno
V úterý 29. dubna a ve středu 30. dubna bude ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno. Děku-

jeme za pochopení.

Akce plánované na duben
Evropská unie v otázkách

Také letos připravuje MEIS Prostějov působící 
při ICM Prostějov ve spolupráci Europe Direct 
Olomouc internetovou soutěž pro mládež s náz-
vem „Evropská unie v otázkách“. Každé dubnové 
úterý se v 12.00 hod. objeví trojice soutěžních 
otázek na webu www.icmprostejov.cz. V každém 
kole losujeme ze správných odpovědí jednoho 
výherce a po skončení soutěže vylosujeme výherce 
hlavní ceny, kterou v  letošním roce bude externí 
disk. Zapojit se můžete kdykoliv od 1. dubna do 6. 
května 2014.

Galerie pro duši

Každý všední den můžete v  otevírací době 
ICM Prostějov navštívit také naši Galerii pro duši. 
V dubnu se můžete přijít podívat na vernisáž vý-
stavy soutěžních výtvarných prací žáků církevních 
škol na téma „Rodina“, která proběhne 2. dubna 
2014 od 15.00 hod. 

Noc s Andersenem
Chcete vědět, jak si poradí naši přátelé z vesmí-

ru, kterým se na Zemi rozbila loď? Najdou se mezi 
prostějovskými dětmi odvážlivci, kteří jim v pátek 
4. dubna 2014 pomohou? Večerní program v ICM 
Prostějov připravují EDS dobrovolnice Lucie z Fran-
cie a Laura z Německa, je určen pro děti ve věku od 
6 do 12 let a je spojen s přespáním v budově Cyrilo-
metodějského gymnázia. Vyplněné přihlášky, které 
najdete na www.icmprostejov.cz, zasílejte vyplněné 
do 1. dubna na e-mail info@icmprostejov.cz.

Den internetu zdarma – Mezinárodní den 
Romů a Den informací pro mládež

U příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. 
dubna) a Evropského dne informací pro mládež 
(17. dubna) pro vás připravuje ICM Prostějov na 
středu 8. dubna 2014 Den internetu zdarma. Při-
jít můžete mezi 14.00 a 17.00 hod. (a to na max. 1 
hodinu). Také pro vás bude připravena tematická 
nástěnka se zajímavými informacemi. 

Køesśanské maòáskové divadlo 
„Za jeden provaz“

 srdečně zve malé i velké na představení:

Kouzelná hùlka
Hraje se ve středu 16. dubna 2014 v 16:30 hod.

v prostorách Církve bratrské

Šárka 10a (za školkou), Prostějov

Vstupné dobrovolné

Vítání občánků 9. 1. 2014:
Jakub Horký         
Jan Žemla    
Diego Hangurbadžo
Lukáš Kubalčík    
Simona Schmidtová
Adam Vojáček 
Adam Řezáč
Petr Šťastný
Marco Kaštyl
Klára Musilová
Alžběta Búdová
Markéta Ficová 
Julie Dobrovolná 
Jana Machová    
Pavla Žvátorová  
Claudia Coufalová 
Tereza Večerková 
Beáta Schejbalová
Liliana Hradská 
Nela Hajdová      
Patrik Lanž 
Andrej Gajdoš    
Kristián Hampl 
Oldřich Šorf 
Tereza Zavadilová
Ellen Navrátilová 

Erik Hurčík 
Vítání dětí dne 27. 2. 2014
Vojtěch Doležal
Oliver Franko
Lukáš Hubcej
Lucie Šedková
Emma Sedláčková
Barbora Kouřilová
Dominik Říha
Viktor Šídlo
Nela Smičková
Viola Schwetzová
Laura Ošlejšková
Antonín Mareš
Matěj Havlíček
Vojtěch Kleveta
Eliška Mnichová
Simona Auxtová
Angelo Jirůšek
Jakub Mráček
Dušan Loníček
Julie Garlíková
Mikuláš Novák
Denis Šnajdr
Tereza Fílová
Nella Grydilová
Alexandra Františková

Dominik Řehák
Vítání dětí ze dne 13. 3. 2014.
Denisa Řezníčková
Jakub Krychtálek
Aneta Schnirchová
Štěpán Grulich
Egon Pavlíček
Samuel Reichert
Jakub Kvapil
Tina Hanáková
Eduard David Bejlek
Filip Klváček
Marek Čížek
David Kučera
Kateřina Škurková
Klára Kucharičová
Ema Dostálová
Aleš Kučera
Daniela Dlabalová
Aneta Uhrová
Miloslav Neckař
Tobiáš Hataš
Adam Dědek
Štěpán Dědek
Michaela Krčová
Filip Pospíšil
Jáchym Střídecký

Seznam pøivítaných dìtí 

Na všechny programy MC Cipísek je potřeba s
e z kapacitních důvodů přihlásit předem.

 
Jarní burza dětského obleče-

ní a obuvi pro děti do šesti let
sobota 5. 4. 2014 8.30-13.00. 

Přijďte si levně nakoupit!
 
Poslední kurz efektivního 

rodičovství v tomto školním 
roce!

Jak porozumět dětem a sami 
sobě, jak zvládat výchovné situ-
ace, jak vychovávat samostatné 
a úspěšné dítě? Kurz nejen o 
výchově pro rodiče dětí všech 
věkových kategorií. Tři sobotní 
setkání. Zahájení po naplnění 
kurzu.

 
Jak zvládnout období dět-

ského vzdoru
beseda pro rodiče 
ve středu 23. 4. 2014  v 18 

hodin

Čarodějnický týden
čarodějnický víceboj 24. 4. - 

30. 4. 2014 ve všech programech 
MC

 
Individuální výživové pora-

denství pro děti i dospělé
konzultace s výživovou po-

radkyní dle objednání
 
Odpolední herny pro rodiče 

a prarodiče s dětmi do 5 let
vždy v pondělí 15.00-17.00 / 

Na tyto herny není potřeba se 
hlásit předem.

Termíny, přihlášky a bližší 
informace v MC.

www.mcprostejov.cz www.
facebook.com/cipisekprostejov, 
e-mail: mcprostejov@cent-
rum.cz.

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na duben 

Prostìjovské skautské støedisko Dìti pøírody se nastìhovalo 
do zrenovované klubovny bývalé prádelny na Šmeralovì ulici. 
Tyto prostory nabídlo skautùm pøed èasem mìsto Prostìjov. 
„Pùvodní klubovna nedaleko hvìzdárny byla ve špatném tech-
nickém stavu a skauti hledali nové prostory. Myslím, že tato 
nevyužitá budova nìkdejší prádelny byla vynikající volba,“ uvedl 
1.námìstek primátora Jiøí Pospíšil.

Skauti mají novou klubovnu
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Blahopřejeme
Dodateèné blahopøání jubilantce, která oslavila své jubileum v  lednu 2014. 

Zároveò se omlouváme všem lednovým jubilantùm uvedeným v  minulém èísle 
Radnièních listù, u nichž bylo chybnì v  záhlaví uvedeno leden 2013.

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
1.4.2014 13.00 Dechová cvičení s Pavlínkou   Pavla Glocová
   Je jaro, tak si protáhneme kostru! Nezapomeňte přezůvky do tělocvič-

ny a sportovní oděv. Akce se koná v tělocvičně OS LIPKA. 
8.4.2014 14.00 Zdobení velikonočních vajíček 
   Přineste si vyfouknutá nebo polystyrénová vejce a těšte se, co z nich  

vyrobíme.    Svatka Smékalová
15.4.2014 15.00 Velikonoční prodejní výstava výrobků LIPKY 
  Přijďte se podívat a něco si koupit. Určitě najdete to pravé pro Vaši 
  velikonoční výzdobu.  Uživatelé a pracovníci stacionáře
22.4.2014 14.00 Den zdraví   Studenti SZŠ Prostějov
   Další ročník oblíbené akce, kdy si můžete od studentů SZŠ v Prostějo-

vě nechat změřit krevní tlak, cukr a tuk v těle.
29.4.2014 14.00 Cestujeme po Číně  Mgr.et Mgr. Lenka Freharová
  Jedinečná příležitost k daleké cestě bez peněz a námahy.   

Těšíme se na vaši návštěvu.

Obèanské sdružení na pomoc zdravotnì postiženým

99 let Pluháčková Anna

V  mìsíci únoru 2014 oslavili svá jubilea tito obèané mìsta 
a pøímìstských èástí:

70 let    Mgr. Drmola Jan, Pilná Marie, Klos Jan, Nejedlá Růžena, Poisel 
František, Zvolský Jan, Vymětalová Jarmila, Kocián Vladimír, 
Slováček Bohuslav, Mareš Karel, Bergová Libuše, Hanák Břetislav, 
Kupka Ladislav, Benková Ludmila, Staňková Vladimíra, Schockherr 
Bedřich, Riedlová Marie, Večerková Vlasta, Písečný Milan, Čuba 
Antonín, Marková Marie, Žouželka Alois. 

 75 let  Zapletalíková Marie, Zimová Alice, Gabrlík Josef, Koudelková 
Marie, Dokoupilová Jaroslava, Pochyla Tomáš, Palatková Ludmila, 
Svobodová Eliška, Navrátilová Miloslava, Crhák Vladimír, Matoušek 
Lubomír, Kopřivová Eva. 

 80 let   Výmola Jaromír, Lužný František, Pudová Růžena, Citová Alice, Dolák 
Oldřich, Honeková Anna, Pospíšilová Anna. 

 85 let  Plevová Jarmila, Benešová Marie, Ing, Malina Václav, Vybíhal Josef, Kyselá 
Otilie, Všetičková Jarmila, Řehulková Anna, Dvořáková Anna, Koleček 
Josef, Puppová Jitka.

 90 let  PhDr. Cikryt Vojtěch, Kubešová Ludmila, Děrda Vladimír, Cibičková 
Emilie, Gebauer Svatopluk

 91 let Všetičková Anna, KuIková Marta, Svoboda Jaroslav, Volek Oldřich, 
Víšková Ludmila

 92 let Kočíbová Amálie

 94 let Kalabisová Libuše

Drahanské muzeum láká na 
umìlou štolu i Sýrobraní

Jedním z  lákadel nadchá-
zející turistické sezóny bude 
v  Drahanech iluze středo-
věkého podzemí. V  těchto 
dnech zde dokončují umělou 
středověkou štolu.„Ta bude 
připomínat těžbu železa, které 
ve zdejších lesích těžili horníci 
v  pravěku a středověku. Kvůli 
zpracování železné rudy ostat-
ně Pernštejnové založili i neda-
lekou ves Hamry,“ připomněl 
hornickou tradici Drahanska 
kurátor muzea Pavel Moš.

Slavnostní zarážení štoly plá-
nují muzejníci na termín prv-
ní velké akce sezóny. „Třetího 

května zde budeme mít Sýro-
braní. Připomeneme si dobu, 
kdy se po planinách i žlebech  
pásla stáda ovcí a zdejší obyva-
telé vždy koncem dubna odvá-
děli do Plumlova sýr. Lidé uvidí 
i zpracování vlny a budeme také 
sít len,“ pozval na květnovou 
akci Moš.

Letos v  muzeu otevřou kro-
mě štoly s  výstavou o geologii 
i oživenou expozici pravěku a 
středověku. „Tu plánujeme na 
konec června. Lidé si zde zkusí 
například jak se mele obilí na 
žernovu nebo kolik váží rytířská 
zbroj,“ podotkl Moš.  -mdv-

Pozdrav z rodného mìsta
V prvních dubnových 

dnech oslaví krásné jubileum 
paní Michal Maud Beerová, 
nositelka Ceny Města Pros-
tějova.

Ačkoli dík nelehkému ži-
votnímu osudu žije už od roku 
1949 v Izraeli, je pozornou zá-
jemkyní o dění v jejím rodném 
městě.

Je také autorkou  nádherné a 

zajímavé knihy CO OHEŃ NE-
SPÁLIL, kde krásně vzpomíná 
na život židovské komunity v 
předválečném a válečném Pros-
tějově.Dlužno říci, že její čeština 
/ ba i hanáčtina/ je i po létech 
prožitých daleko od nás stále 
bezchybná a krásná....

 Za mnohé její přátelé jí do 
dalších let přejeme hodně štěstí 
a zdraví. Ivan Čech

vás zve na dubnové akce:
 5. 4. 2014 so 10.00 hod
 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. 

ST. – ART ECON Střední škola Pro-
stějov, Husovo nám. 91, 2. NP, multi-
mediální posluchárna

 Seminář začne individuálním 
naladěním každého účastníka na tři 
symboly druhého stupně. V  rámci 
semináře Vám budou poskytnuty 
potřebné informace, metodiky a 
vyzkoušíte si zajímavé techniky spa-
dající do druhého stupně. Mimo to 
získáte certifikát a manuál. Stejně 
jako u prvního stupně, ti, kteří již ab-
solvovali   II. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise, mohou přijít na opako-
vání (doporučujeme příchod okolo 
12 hod tj. po úvodu a iniciaci nových 
účastníků.).

  24. 4. 2014 čt 18.00 hod
 Klub AREIM – Národní dům 

v Prostějově – 1.NP, červený salonek
 BYLINY V LÉČBĚ A PREVEN-

CI aneb jak využít síly přírody pro 
zlepšení zdravotního stavu.

 Přednáší: Mgr. Jarmila POD-
HORNÁ bylinářka, zakladatelka 
gemmoterapie v ČR a majitelka  firmy 
NADĚJE. Poutavé vyprávění nás zave-
de do světa léčivých bylin a osudů lidí, 
kterým tato  metoda pomohla k vyře-
šení zdravotních potíží. Více najdete na 
http://nadeje-byliny.eu/

 O REIKI vás krátce bude in-
formovat Mgr. Rudolf FRANTIS, 
mistr/učitel tradičního Usuiho REIKI 
a předseda ASOCIACE REIKI MO-
RAVA o. s./AREIM/www.reikimo-
rava.cz/.

 HARMONIZAČNĚ-LÉČEB-
NOU MEDITACI – povede psycho-
tronička Mgr. Erika BÁBKOVÁ  /
www.erikababkova.cz/.

 Vstupné – členové AREIM o. s. 
60Kč, ostatní 100Kč. 

 26. 4. 2014 so 10.00 hod
 Tradiční Usuiho REIKI – I. STU-

PEŇ – ART ECON Střední škola 
Prostějov, Husovo  nám. 91, 2. NP, 
multimediální posluchárna

 Přibližně hodinová prezentace o 
REIKI, potom iniciace/naladění/ a 
následuje  seminář o práci s energií 
REIKI s průběžným procvičováním 
jednotlivých technik,  které jsou sou-
částí výuky prvního stupně. Naladění 
probíhá individuálně. Získáte cer-
tifikát  a praktický manuál. Ti, kteří 
již získali I. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise mohou přijít   na opako-
vání (doporučujeme příchod okolo 12 
hod po úvodní části.) 

  Na výše uvedené akce srdečně 
zveme širokou veřejnost. 
 členové Rady  ASOCIACE 
REIKI MORAVA o. s.

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
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Deadly Hunta v Prostìjovì 
pøedstaví své nové album
Prostějovský klub Apollo 13 

si pro fanoušky černé hudby 
připravil opravdovou lahůdku. 
V sobotu 3. května se totiž chystá 
večer plný reggae, hip hopu, dan-
cehallu nebo raggajunglu. Hlavní 
hvězdou večera bude anglický zpě-
vák s  jamajskými kořeny Deadly 
Hunta, který je prostějovskému 
publiku velmi dobře známý. Na-
posledy bavil svým vystoupením 
zaplněné Smetanovy sady v rámci 
Prostějovského kulturního léta a 
nyní v komornějším prostředí klu-
bu Apollo 13 představí svoji v pořa-
dí druhou sólovou desku. „Už teď 
můžeme prozradit, že nové album 
Deadly Hunty bude na koncertě 
možné zakoupit s výraznou slevou 
ke každé vstupence“ uvedl jeden 
z organizátorů akce Vítězslav Luž-
ný. „Deadly Hunta se do Prostějova 
velmi těší. Na oba koncerty, které 
zde v minulosti odehrál, často a rád 
vzpomíná, a tak se můžeme těšit 
na další porci neuvěřitelné energie, 
kterou do svých vystoupení tahle 
anglická hvězda dává.“ Zpěvák, 
který se svou show objezdil velkou 
část světa a proslavil se hity jako 
„Talk out loud“, „Ganja man“, na 
kterém spolupracoval se světově 
známým  DJ-em Aphrodite, nebo 
„Yes, I will“, se stává na hudební 
scéně čím dál tím víc populárním. 
„Je dost možné, že se bude jednat 
o poslední možnost slyšet Deadly 
Huntu v Prostějově. Po předpoklá-

daném úspěchu nového alba mu 
už dost možná Prostějov bude pří-
liš malý.“ dodává Lužný. Od osmi 
hodin, kdy akce podporovaná ob-
chodem Subform.cz začne, se na 
pódiu vystřídá řada vystupujících. 
Ze zatím  potvrzených jmen je to 
DJ Dweet z Forward March Posse 
soundsystému nebo DJ-ové Luiggi 
Puccato a V-Sly z  brněnského 
Jahneral soundsystému. Pro aktu-
ální informace sledujte web klubu 
a událost na facebooku.

 Další informace poskytne 
 Vítězslav Lužný  

+420 721 326 556
email: 

vitezslav.luzny@email.cz

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

vycházka pro veřejnost
Rozkvetlé Litovelské Pomoraví
KDY: sobota 5. dubna od 8:00 
do 18:00
KDE: CHKO Litovelské Pomo-
raví
Odjezd: osobním vlakem v 8.02 
z Prostějova hl. n. do Litovle (bez 
přestupu)
Návrat: vlakem v 17:47 do Pros-
tějova 
Výlet cestou, ale také necestou, 
kolem řeky Moravy z Litovle do 
Bílé Lhoty. Trasa povede lužními 
lesy Litovelského Pomoraví - přes 
Čertův most, jeskyni Podkovu a 
Rytířskou síň do Bílé Lhoty, kde 
bude možnost prohlédnout si 
známé arboretum. Cestou uvidí-
me kvetoucí rostliny lužního lesa 
a přírodní zajímavosti, které vy-
čarovala řeka, např. smuhy a tůně. 
Procházka bude doplněna výkla-
dem o lužním lese v Litovelském 
Pomoraví, Mladečských jesky-
ních či Řimických vyvěračkách. 
Délka trasy cca 10 km. 
Spoj zpět: autobusem 14:33 z Bílé 
Lhoty do Litovle. Poté hodina vol-

na v Litovli (možnost prohlídky 
jednoho z nejstarších mostů či 
muzea, občerstvení, ...). Z Litovle 
odjezd vlakem v 16:17, příjezd do 
Prostějova v 17:47.
S sebou: pevnou obuv do terénu, 
peníze na vlak a autobus. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 7. dubna od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

exkurze nejen pro pedagogy
Drahanská vrchovina – její příro-
da a historie 
KDY: čtvrtek 10. dubna od 8:00 
do 14:00
KDE: sraz v  8:00 na Husově 
nám. 67, Prostějov
Akce pro pedagogy všech typů 
škol, ale i pro další zájemce z řad 
veřejnosti. V lesích v okolí vrcho-
lu Skály budeme hledat pramen 

Luhy, památné stromy a rozkvetlé 
vlhké louky na Skelné huti. Poté 
navštívíme Muzeum Drahanské 
vrchoviny v Drahanech. Zde bude 
zajištěna prohlídka středověké 
štoly, expozice hornictví, expozice 
prvorepublikových řemeslných 
dílen a interaktivní expozice pra-
věku a středověku. Účastníci si 
mohou vyzkoušet tkaní na karet-
kách, předení na přeslenu i kolo-
vratu, tkaní na hřebenovém stavu. 
V muzeu se nachází i kavárna.
Doprava vlastním autobusem, 
případně auty.
Délka pěší trasy cca 6 km. Návrat 
do Prostějova kolem 14. hodiny.
Nutno se předem přihlásit do 4. 
dubna na iris@iris.cz .
Poplatek: učitelé zdarma, ostatní 
účastníci 50 Kč. 

vycházka pro rodiče s dětmi
Odemykání studánek
KDY: sobota 12. dubna
KDE: sraz u kostela v Prostějově 
– Čechovicích v 9:00
Hravé putování s  Pramínkovou 
vílou z  Čechovic do Seloutek. 

Cestou potkáme 4 studánky, kte-
ré vyčistíme a přichystáme je na 
letošní sezónu. Zahrajeme si hry 
v lese a budeme putovat s kapkou 
vody.
Vhodný autobus MHD č. 4 do 
Čechovic jede z hl. nádraží v 8.43. 
Zpět pojedeme autobusem ze Se-
loutek v 13.30 (13.50 v Prostějo-
vě). Délka trasy je 6 km.
Cena: 20 Kč za dítě

program pro školy
Hody, hody, doprovody
KDY: středa 16. dubna od 8:30 
do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov

Velikonoční program o tradicích 
jarních svátků doplněný o ochut-
návku velikonočních dobrot.
Programy jsou určeny pro ZŠ 
– nutno se předem objednat na 
adrese iris@iris.cz nebo telefonic-
ky 582 338 278, 603 298 039. Pro-
gram trvá 60 minut (první v 8:30, 
poslední v 11:30) a je určen vždy 
pro jednu třídu (min. 10 žáků, 

max. kolem 30 žáků). Cena 20 Kč 
za žáka.

osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY: sobota 26. dubna od 8:00 
do 13:00 hodin
KDE: náměstí T.G.M. v Prostě-
jově
Tradiční osvětová akce u příle-
žitosti oslav Dne Země spojená 
s  Ekojarmarkem. Nebude chy-
bět ukázka lidových řemesel, 
ochutnávka moštů a pokrmů 
z  biopotravin, aktivity pro děti 
i dospělé, ukázka živých zvířat a 
bohatý kulturní program v po-
době divadelních vystoupení a 
živé hudby.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 28. dubna od 16:00 
do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2014
17. 4. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně 
Povýšení sv. Kříže 18.00 hod.
 adorace 20.30 - 21.30 hod.
sv. Petr a Pavel   18.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod (po mši adorace do 22.00 hod.) 
18.4. VELKÝ PÁTEK  - velkopáteční obřady - den přísného postu
Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod.
 18.00 hod, pak adorace
sv. Petr a Pavel   18.00hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod. (8.00Rch+Mč; 15.00 křížová cesta)
19. 4. BÍLÁ SOBOTA  - bdění u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže adorace během celého dne: 8.00 - 17.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 8.00 hod. (Rch+Mč; Boží hrob do 17.00 hod.)
19. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.
sv. Petr a Pavel   20.00 hod.
 . 
20. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod.
sv. Petr a Pavel  9.00,18.30hod.
sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod.
sv. Jan Nepomucký (u Milosrdných) 10.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 4.00 velikonoční  vigilie,                   9.00 hod. 
sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.
21. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod.
sv. Petr a Pavel  9.00,18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.
DD Nerudova   9.30 hod.

Dny umìní nevidomých 
na Moravì 

ve støedu 23. 4.
Již pátým rokem pořádáme 

kulturní vystoupení zrakově 
postižených, profesionálních i 
amatérských umělců a souborů. 
Účast na letošní ročník přislíbil 
nevidomý hudebník Alois Ma-
courek z Kojetína, Milan hradil 
ze Zlína, Nové hudební sdruže-
ní SONS Přerov, pěvecký sou-
bor Pastelky z  Kyjova, a Jakub 
Vevera, Jana Brožková a Lud-
mila Veselá ze SONS Prostějov. 
Místo konání – podkrovní sál 
městské knihovny Prostějov, 
Skálovo nám. č. 6. 

Program celého dne: - 9.00 
až 16.00 prodejní výstava vý-
robků těžce zrakově postře-
ných klientů „Tvořivé dílny 
pro nevidomé“ v  prostorách 
půjčovny knih pro dospělé,

- ve 13.00 vernisáž výstavy 
výrobků z  keramické hlíny 
– tvorba nevidomých členů 
SONS Prostějov – zahájí ředi-
tel knihovny MgA. Aleš Pro-
cházka,

- 14.30 až 17.00 hudebně 
dramatické pásmo profesio-
nálních i amatérských těžce 
zrakově postižených umělců. 
Též moderuje pan ředitel. 
Místo konání – podkrovní sál 
knihovny. Tato akce se usku-
teční za � nanční podpory 
Magistrátu města Prostějov. 

Změna programu vyhra-
zena.

Zpìvák Deadly Hunta 
 (autor fotografie: Shotta-G)

BONSAI  KLUB  HANÁ 
 zve na jarní tvarování bonsají dne 12.dubna 2014 v klu-

bovně ČZS Prostějov, Daliborka 6 (u místního nádraží) 
od 9 - 14 hodin. Doneste si své bonsaje, poradíme, příp. 
přesadíme, určíme druh apod. Srdečně zvou pěstitelé z 
BK Haná při ZO ČZS Prostějov 1.
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První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13. století se vyvinula (viz tajenku). 
Tehdy sem údajně byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místě dnešního náměstí T.G. Masaryka založili novou 
osadu. 
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První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13. století se vyvinula (viz 
tajenku).Tehdy sem údajně byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místě dnešního náměstí T.G. 
Masaryka založili novou osadu.

Tajenka z  minulého čísla: OD HISTORICKY DOLOŽENÉHO VELMOŽE PROSTĚJE
((pozn. Red. – velmož Prostěj se vyskytuje v  Kosmově kronice, jednoznačný důkaz jeho existence a 

spojitosti s  Prostějovem není znám.) 

Nezávislý prostor ECHO
uvádí v pátek 28. 3. 2014 a 

v sobotu 29. 3. 2014 od 17:00 
cestopisnou prezentaci NA-
PŘÍČ INDIÍ

Těšit se můžete na poutavé 
vyprávění doplněné projekcí 
vlastních fotek Ivany Pantěleje-
vové, která pobývala v Indii již 
několikrát.

V minulém roce strávila půl 
roku putováním podél Hima-
lájí. Její cesta vedla ze severní 
oblasti Jammu a Kashmir   vý-
chodním směrem až do Západ-
ního Bengálska a zpět na západ 
k hranici

s Pákistánem. Jako účastník 
restaurátorských prací pobývala 
v jednom z nejseverněji polože-

ných buddhistických klášterů, 
téměř tři měsíce žila v ladacké 
rodině, koupala se v

 Ganze v místech, kde je ješ-
tě panensky čistá, seděla pod 
stromem, kde došel k osvícení 
Buddha...atd. 

Kromě historických míst a 
přírodních krás poznávala Iva-
na Pantělejevová i indickou ku-
chyni, tradice a životní styl lidí z 
různých oblastí Indie. O to vše 
se chce s vámi podělit.

Pro zájemce bude k dispozici 
také ochutnávka tradičních in-
dických pokrmů a čaje masala.

 ECHO, Prostějov, Kostelecká 
ul.39 (nízká budova v slepé ulici 
naproti penzionu  U Chmelů).

Nordic walking: 
v dubnu bude dvakrát
Po několikaměsíční pau-

ze se znovu rozbíhá projekt 
Zdravého města Prostějov, 
díky němuž dostanou zá-
jemci opět možnost naučit 
se správnou techniku sever-
ské chůze se speciálními ho-
lemi. První lekce se uskuteční 
ve čtvrtek 3. dubna v 17 hodin 
na tradičním místě u hvězdár-
ny v Kolářových sadech v 
Prostějově. “Druhá akce bude 
rovněž ve čtvrtek, 17. dubna, 
kdy se v 15 hodin sejdeme na 
autobusové zastávce v Plum-
lově a vyrazíme po okolních 
polních a lesních cestách do 
Mostkovic. Odtud se mohou 
účastníci dostat zpět do Pros-
tějova autobusem nebo pěšky, 
případně se se mnou vrátit do 
Plumlova,” upřesnila cviči-
telka nordic walkingu Lenka 
Sehnalová. 

“Během posledních tří let 
získal nordic walking v Pro-
stějově poměrně značnou 
oblibu. Lidé už většinou vědí, 
že hole neslouží jako “módní” 
doplněk nebo prostá opora, 
ale dokáží pomoci při řadě 
zdravotních potíží a jsou 
velmi účinné i při shazování 
nadváhy a zvyšování kondi-
ce. Přesto neuškodí připome-
nout, že je k tomu nutné znát 
správnou techniku chůze, 
jinak potenciál holí zůstane 
nevyužitý,” dodala cvičitelka. 

Pokud nemáte vlastní hole 
nebo máte trekové hole a 
chcete si vyzkoušet nordicové, 
přihlaste se předem telefonic-
ky nebo SMS na čísle 732 635 
360 nebo mailem na adrese 
Sehnalovalenka@seznam.cz. 
Nezapomeňte uvést svou výš-
ku.  -les-

SON - sdružení nájemníkù
Je poradenská organizace 

připravena vám pomoci při 
vzniku jakéhokoliv problému 
s  bydlením. Stále pomáháme 
nejen nájemníkům v nájemních 
bytech, ale i pronajímatelům, 
stejně tak jako bytovým druž-
stvům, jejich členům či spole-
čenství vlastníků. I od nabytí 
platnosti (účinnosti) nového 
Občanského zákona se na nás v 
oblasti bydlení můžete stále 
obracet. Regulace nájemného 
skončila, ale problémy s bydle-
ním jsou stále k řešení. 

Rádi vás také přijmeme do na-
šeho kolektivu, pokud vás proble-
matika bydlení zajímá a máte s ní 

nějaké zkušenosti či chuť v  této 
oblasti pomáhat jiným spoluob-
čanům. Naše poradenství bude 
i nadále nutné jelikož samotné 
bydlení se vyvíjí stejně tak, jako trh 
s bydlením. Stále diskutovaný seg-
ment „sociálního bydlení“ nabývá 
na obrátkách a my jsme schopni 
pomáhat i  v této oblasti.

Naši poradci Vám ochotně 
vyloží i nový občanský zákoník, 
který zaznamenal mnoho změn 
v oblasti bydlení všeho druhu.

Těšíme se na Vás a Vaši 
spolupráci.

Výbor SON MO Prostějov, 
Kostelecká č. 17

Cyrilometodějské 
gymnázium a mateřská 

škola v Prostějově  
srdečně zve 

na
velikonoční 

jarmark 
v mateřské 

škole

Kdy:  8. dubna 2014 14:00 
– 17:00 hodin

Kde:  Sídliště Svobody 53, 
Prostějov

výtěžek z  prodeje bude 
použit na vybavení školní 
zahrady

Výlet pro seniory
Přijměte pozvání na další 

výlet určený přednostně se-
niorům, na akci, kterou pod-
poruje Zdravé město, jehož je 
Filemon & Baucis partnerem. 
V úterý 29. dubna se chystáme 
do Muzea Olomouckých tva-
růžků A. W. v  Lošticích a do 
Arboreta v  Bílé Lhotě. Oběd 
je domluvený ve školní jídelně 
v Litovli. 

Dopoledne je v  plánu ná-
vštěva muzea v  Lošticích. Po 
obědě zamíříme do rozkvetlé-
ho Arboreta v Bílé Lhotě. Tam 
máme na začátek domluve-
nou komentovanou prohlíd-
ku s průvodcem, zbytek času 
do odjezdu si může každý 
projít park sám.

V ceně 300,- je jízdné, oběd, 

vstupné do Muzea tvarůžků 
a do Arboreta. Odjíždíme 
v  9:00 hod. od lokomotivy u 
hl. nádraží v  Prostějově, ná-
vrat mezi 16:00 a 17:00 hod. 
Podrobnosti o výletu získáte 
na www.� lemon-baucis.cz 
nebo na prodejně na nám. 
T. G. Masaryka 24 (v průčelí 
Onšova domu vedle cuk-
rárny Florida). Přihlásit se 
můžete telefonicky na  t. č. 
728  337  983, osobně na pro-
dejně  od pondělí do pátku od 
9:00 do 17:00 hod., prostřed-
nictvím webového formulá-
ře nebo emailem na adrese: 
info@� lemon-baucis.cz. 

Za Zdravé město PaedDr. 
Alena Dvořáková, za provo-

zovatele Jana Šmudlová

Mìsto Prostìjov v køížovkách
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Kaleidoskop

V Prostìjovských lázních 
se bude plavat 

„O Mokrého Emana“ 
V sobotu 12. dubna od 9:00 

hodin proběhnou v prostějov-
ských městských lázních zá-
vody pro nejmladší kategorie 
plavců (ročník 2002 a mladší). 
Již čtvrtý ročník závodů s ná-
zvem „O Mokrého Emana“ 
umožňuje mladým plavcům 
utkat se s konkurencí z celé re-
publiky. Prostějovský plavecký 
oddíl bude mít v těchto závo-
dech několik želízek v ohni. 

Budeme se těšit na výko-
ny dvanáctiletých zkušených 
závodnic, zejména Markéty 
Novákové, ale také Kláry Vy-
sloužilové, Báry Nedomové 
nebo Moniky Otřísalové. Mezi 
jedenáctiletými plavci se před-
staví třeba Lucie Řehořková, 
Alice Snídalová a Ondřej Spáčil, 
kterým však svědčí spíš delší 
tratě. A z  nejmladších plavec-
kých nadějí budeme fandit Ni-
kole Linhartové, která dosahuje 
velmi zajímavých výkonů. Jaké 
bude konečné rozdělení medailí, 

je zatím ve hvězdách, ale jak říká 
jedno plavecké motto: „Kdo má 
dráhu, ten má šanci na vítězství.“

Na Mokrém Emanovi se 
poměří s konkurencí také plav-
ci z  přípravky, kteří běžně na 
závody nejezdí. V  Prostějově 
si mohou vylepšit své osobní 
rekordy. „Pro mladší věkové 
kategorie je podobných závodů 
v České republice velmi málo. 
Mladí plavci z přípravky ale 
mají o závody zájem a měli by 

mít možnost si také „velké zá-
vody“ zkusit,“ vysvětluje trenér 
přípravky i oddílu Aleš Maty-
ášek. Nejmladší závodníci se 
většinou účastní jen krajských 
přeborů, které jsou dvakrát do 
roka, nebo Brněnského tučňáč-
ka, který je určen nejmenším. 
Ale v přípravce plave mnoho 
dětí do 12 let, které mají zájem 
závodit častěji. Plavce to může 
perfektně namotivovat do dal-
ších tréninků.  -mn-

Česká asociace Sport 
pro všechny zve:

-  zdravotní cvičení ženy:   pondělí od 18.30 ZŠ Palacká
-  rekreační volejbal senioři (muži i ženy):   úterý od 18.00 

ZŠ Valenty
-  rekreační volejbal muži, ženy:   pátek od 19.00 ZŠ 

Valenty

 

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

    582 332 297, www.sportcentrumddm.cz 

 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 

Tábor pro děti ve věku 6 – 15 let 
Termín:  13. – 18.7.2014 
Ubytování: čtyřmístné chatky v areálu Athéna Suchý 
(Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné) 

   
Bohatý zážitkový program:  
- sport, hry, zábava 
- koupání a tobogán (Sušský rybník) 
- rafty a kánoe  
   

Cena :   
 

 
 
 

 
Přihlášky zasílejte na: tzajickova@sportcentrumddm.cz nebo  
Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, Prostějov 
   
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková,  
tel.  737 069 621     
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

  SPORTOVNÍ CENTRUM 
H.E.A.T. Prostějov



Wolkerova 1550, info@heat-prostejov.cz, 
tel. 776 644 779, www.heat-prostejov.cz

S NÁMI ZHUBNE  DO PLAVEK KAŽDÝ
zdravě a přirozeně jen s potenciálem vlastního těla 

 v sobotu  5. 4. 2014  od 15 h  - do 18 h

ZDARMA s tímto  kuponem:
1.  můžete vyzkoušet skupinové lekce H.E.A.T. -  TRX  - POWER JOGA

2.   měření svalů a tuků v těle přístrojem + konzultace s nutričním
terapeutem, výpočet bazálního metabolismu.

3.  akční permanentky pro každého nového klienta 
     5 + 3 vstupy zdarma za 580,- Kč

Vhodné pro všechny bez rozdílu věku i kondice.
 Rezervace lekcí sms na tel. 776 644 779

  SPORTOVNÍ CENTRUM 
H.E.A.T. Prostějov
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S NÁMI ZHUBNE  DO PLAVEK KAŽDÝS NÁMI ZHUBNE  DO PLAVEK KAŽDÝ
zdravě a přirozeně jen s potenciálem vlastního těla

 v sobotu  5. 4. 2014  od 15 h  - do 18 h

ZDARMA s tímto  kuponem:
1.  můžete vyzkoušet skupinové lekce H.E.A.T. -  TRX  - POWER JOGA

2.   měření svalů a tuků v těle přístrojem + konzultace s nutričním
terapeutem, výpočet bazálního metabolismu.

3.  akční permanentky pro každého nového klienta 
     5 + 3 vstupy zdarma za 580,- Kč

Vhodné pro všechny bez rozdílu věku i kondice.
 Rezervace lekcí sms na tel.  Rezervace lekcí sms na tel. 776 644 779776 644 779

SPORTCENTRUM – dùm dìtí a mládeže
Veselé putování po okolí 

1. turnus 18. 8. - 22. 8. 2014, 2. turnus 25. 8. - 29. 8. 2014
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 do 12 let. Bohatý program bude 
probíhat v  ČSOP  RS Iris, Husovo náměstí 67      a okolí Prostějova 
    -  veselé hry a soutěže v přírodě, celodenní výlety, výtvarné aktivity, vodnic-

ký den na Hloučele.          
  Stravování:   2x denně svačina, oběd (při výletech studený), pitný režim
  Program denně od 8 do 16 hodin.  Cena : 1.100,-
  Přihlášky zasílejte na: tzajickova@sportcentrumddm.cz nebo Sportcent-
rum – DDM, Olympijská 4, Prostějov. Informace:  Bc. Mgr. Tereza Zajíčko-
vá,  tel.  737  069 621. E-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

INZERCE
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1. SK Prostìjov absolvoval nároènou zimní pøípravu

Jarní fotbalová sezóna zaèíná
Po letošní „podivné“ zimě 

jsme se opět dočkali jara a 
s  ním pokračování bojů o 
body v  Moravskoslezské fot-
balové lize.

V samotném úvodu přípravy 
využil klub možností Sportovní 

kliniky Agel, kde všichni hrá-
či absolvovali zdravotní testy, 
které realizačnímu týmu napo-
věděly mnohé o připravenosti 
svých svěřenců. Zimní sou-
středění proběhlo první úno-
rový týden v  Ústí nad Orlicí, 

už zde se objevily první zdra-
votní potíže, které narušovaly 
komplexní taktickou přípravu 
týmu. Tento moment je možná 
důležitější než složení sestavy 
v  jednotlivých přípravných 
utkáních, kterých mužstvo ab-
solvovalo celkem devět. Z čistě 
výsledkového pohledu se pří-
liš nedařilo, přípravná utkání 
se ovšem nehrají na skóre, ale 
kvůli souhře týmu a zkouškám 
různých herních variant. Z to-
hoto pohledu je velmi pozitivní 
zapracování mladíků z  junior-
ky, kteří právě díky neutuchající 
marodce dostali dostatek příle-
žitostí se předvést, a toho také 
dokonale využili. Se jmény jako 
Petržela, Sečkář, Šteigl, Novák 
či Marek Hloch se budeme, 
doufejme, stále častěji potkávat 
i v mužském fotbale.

V dubnu zveme všechny pří-
znivce prostějovského fotbalu 
na tři domácí utkání: 5. 4. s béč-
kem Zlína, 19. 4. se Zábřehem a 
26. 4. s Orlovou, vždy od 16 ho-
din. Těšíme se na vaši podporu!

 -tk-

Kaleidoskop

Centrum celoživotního učení 
dlouhodobě nabízí série počíta-
čových kurzů pro začátečníky i 
pokročilé. Pro začátečníky jsou 
určeny dva kurzy, které otevíráme 
pravidelně na podzim a na jaře. Pro 
pokročilejší uživatele máme v na-
bídce kurzy Práce s flash diskem a 
Práce s fotografií. K nim nyní při-
dáváme další kurz pro mírně po-
kročilé – Začínáme s Facebookem. 
Účastníci se seznámí s možnostmi 
práce na této sociální síti a zjistí, 
jaké jsou výhody, ale také nevýhody 
a hrozby. 

V současné době jsou téměř den-
ně v televizi nebo v tisku ke zprávám 
připojovány odkazy na sociální sítě, 
nebo se zprávy sociálních sítí přímo 
týkají. Dochází tak velmi úzkému 
propojení „offline“ a „online“ světa. 
Stále však existují lidé, kteří se na so-
ciálních sítích příliš neorientují, neví 
jak je používat a k čemu všemu jim 

sociální sítě mohou posloužit. Díky 
sociálním sítím se také mohou spo-
jit např. s rodinou na druhém konci 
světa a to vše zdarma, pouze za cenu 
připojení k internetu. Proto jsme se 
rozhodli vytvořit kurz, který uživa-
tele seznámí s možnostmi sítě Face-
book. Facebook svým uživatelům 
umožňuje komunikaci s přáteli přes 
internet, ale také sdílení fotografií 
nebo článků, zajímavých stránek a 
informací. 

Centrum celoživotního učení ke 
kurzům vydává také dárkové pouka-
zy, které je možné zakoupit a potěšit 
tak někoho ze svých blízkých. V pří-
padě vašeho zájmu o některý z kurzů 
se můžete přihlásit u: Ing. Markéty 
Novotné, tel: 582  302  555, emai-
lem na adrese: novotna@cmgpv.
cz nebo se stavit osobně ve škole. 
Informace o aktuálních kurzech na-
jdete také na webových stránkách: 
http://ccu.cmgpv.cz.

Podìkování za lyžaøský výcvik

Sociální síś Facebook pro zaèáteèníky

V době od 9. 2. -15. 2. 2014 měla 
naše dcera možnost absolvovat lyžař-
ský výcvik v Janoušově.

Nebylo by na tom nic divného, vždyť 
téměř všechny děti v sedmé třídě se kur-
zu běžně účastní.

Naše dcera navštěvuje RG a ZŠ města 
Prostějova. Je to obyčejná šikovná holka, 
která se pohybuje pomocí invalidního 
vozíku. I přes tento hendikep se snaží 
zvládat všechno tak jako zdravé děti.

Je integrovaná v sedmé třídě základní 
školy. Učení ji baví. Mezi její hlavní mi-
moškolní aktivity patří kreslení (navště-
vuje ZUŠ v Prostějově) a lyžování na 
monoski.

Když jsem se dozvěděla, že děti poje-
dou na lyžařský kurz, požádala jsem o 
svolení, aby dcera mohla jet také.

Navíc její sestra-dvojče, která je zdra-
vá, jede automaticky.Tak proč by nejela 
i Jana která dokáže za pomoci asistenta 

lyžovat na tzv. monoski, tedy lyži pro 
hendikepované lyžaře a na lyžařský kurz 
se moc těšila?

Přes počáteční rozpaky mi pan ředitel 
RNDr. Ing. Rostislav Halaš vyšel ochot-
ně vstříc a povolil dceři kurz absolvovat.

Tento lyžařský kurz proběhl bez pro-
blémů. Jana byla nadšena, že může dělat 
všechno, co ostatní děti. Navíc  mohla 
ukázat, že i lidé s hendikepem dokáží 
sportovat, jen k tomu musí vynaložit 
trochu více úsilí.

Chtěla bych touto cestou moc podě-
kovat jak panu řediteli, tak hlavně všem 
učitelům, jmenovitě paní učitelce Evě 
Zatloukalové, Janě Dosedělové, panu 
učiteli Stanislavu Slezákovi a Martinu 
Šnévajsovi, kteří nám ochotně pomáha-
li a strávili s námi týden plný lyžování a 
zábavy. Janě se splnil jeden malý sen a na 
tento zážitek bude dlouho a ráda vzpo-
mínat. Děkuji všem, Hrubá Lenka

INZERCE



  

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

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

Pro vaši 
prezentaci 

v Radničních listech 

volejte tyto známé 
kontakty:  

Telefon: 
608 723 849         

E-mail:  
reklama@vecernikpv.cz, 

p. Klosová.



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

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

Špičkové produkty 
Diochi a Energy.

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

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

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



Firemní prodejna Koutný, Okružní 4200

Na plesovou sezónu 
se oblékněte 
do českého obleku 

obleky od 2290,- Kč

NOVÁ 
KOLEKCE
JARNÍ BUNDY A PLÁŠTĚ

OD 1 790,- 
v prodejně Koutný,

Okružní 4200, 
Prostějov. 


