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Jezdecká kasárna – zbourat či zachovat?
Foto: Archiv MMPv
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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AKCE PRO CELOU RODINU
•	  BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA  

pro děti do 15 let ***
•	 1 + 1 ZDARMA  

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
•	 SLEVA až 50 %  

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY
Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají.   ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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POPTÁVKAOHROZIM

PLUMLOV ČELČICE

2.395.000 Kč

1.400.000 Kč
1.400.000 Kč

POPTÁVKA

Pro vážného zájemce 
sháním byt 2+1. 
Děkuji za pomoc 

J. Hovorková. 
734 747 528

Pro našeho klienta 
hledáme vhodný 
dům v Prostějově 
a blízkém okolí. 

Prosím nabídněte.

Větší komplex k bydlení i k podnikání. RD 
6+2 se zahradou + RD 2+1. 

V blízkosti Plumlovské přehrady,  suchý RD 
4+1 s garáží, dvorkem a zahrádkou. Přízemní RD 2+1 s velikou zahradou 1.509 m2. 
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Vybíráme z aktuální nabídky:

Cena: 3.890.000 Kč
Prostějov, Vrlova ul.
Prodej podsklepeného RD 
4+1 s  garáží a  2 balkony. 
Dům modernizován - plas-
tová okna, koupelna, kotel 
ÚT, el. garážová vrata. Ply-
nové ÚT, krb, sauna, na za-
hradě studna. Zast. plocha 
73 m2, zahrada 583 m2.

Cena: 2.990.000 Kč
Prostějov, Foerstrova ul.
Prodej podsklepeného 
RD s   byty 5+1 a 1+1,  
2 garáže, balkon, terasa, 
možnost půdní vestavby, 
plynové ústřední vytá-
pění, udírna. Zastavěná 
plocha 304 m2, zahrada  
197 m2

Cena: 1.690.000 Kč
Kladky, okr. Prostějov.
Prodej útulné chalupy v   pří-
rodním parku Kladecko, v  obci 
lyžařský areál, v  okolí lesy, cyk-
lotrasy. Byt 4+1 a  2+1, sklep, 
el. ÚT, krbová a  renovovaná 
kachlová kamna, obec. voda, 
septik. Pozemek 232 m2, dále 
646 m2. Včetně vybavení.

Rostislavova 8, 796 01  Prostějov
e-mail: jhreality@jhreality.cz
Tel.:  582 341 705 
 608 805 659
www.jhreality.cz
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Cena k jednání
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Přijímáme objednávky na vánoční cukroví
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Výročí našeho 
hřbitova 

V  letošním roce si Městský hřbitov v  Prostějově 
připomíná 115 let od svého založení. Je symbolické 
si připomenout toto výročí právě v   dušičkovém 
čase. 

Městský hřbitov byl budován v  letech 1898–1900 
podle plánů městského stavitele Jana Skoupila. Au-
torem výsadby zeleně byl městský zahradník a prv-
ní správce hřbitova František Havránek. Hřbitov 
byl vysvěcen 27. 5. 1900 P. Ludvíkem Hofmannem 
a zprovozněn 1. 7. 1900. Celý areál byl koncipován 
jako park s  pravoúhlým systémem cest rozdělený 
do patnácti hrobových polí. Vchod na hřbitov tvoří 
novorenesanční brána doprovázená bohatou štu-
kovou výzdobou a různými symboly. Na vrcholu 
je anděl s  polnicí symbolizující poslední soud, na-
jdeme zde letopočet založení (L. P. 1900) a písmena 
alfa a omega symbolizující počátek a konec života.  
Z objektů hřbitova můžeme uvést novorenesanční 
arkády z  roku 1907 od architekta Čeňka Venclíka 
s  hrobkami významných prostějovských měšťan-
ských a podnikatelských rodin, urnový háj a kolum-
bárium z  roku 1931 od architekta Václava Jeřábka, 
obřadní síň z  roku 1977 od Blahoslava Adamíka  či 
vsypovou loučku z  roku 1991.

Hřbitov je od roku 1958 nemovitou kulturní 
památkou s  památkově chráněnými hroby man-
želů Vojáčkových, básníka Jiřího Wolkera, noviná-
ře Josefa Krapky, hudebního skladatele Františka 
Neumanna a prostějovského faráře a básníka Karla 
Dostála Lutinova. Vyniká také řadou uměleckých 
náhrobků od Stanislava Suchardy, Bohumila Ka-
fky, Jano Kőhlera, Jana Třísky, Julia Pelikána, Karla 
Hořínka, Václava Becka, Vladimíra Pleského a Jo-
sefa Bernauera. Připomenout můžeme například 
mozaiky od Jano Kőhlera na hrobě P. Karla Dostála 
Lutinova (Kladení do hrobu) a  rodiny Součkovy 
a Svobodovy (Panna Marie s  Ježíškem, sv. Václav 
a sv. Ludmila) či portrétní plastiku Ondřeje Přikryla 
doprovázenou obilními klasy a hanáckými motivy 
od Jana Třísky.

Hřbitov je cenný i po stránce dendrologické. Za 
respektování původní Havránkovy koncepce se 
například do vstupní části vrátil onen líbezný sad z  
vonných a kvetoucích keřů.  Za uplynulá desetiletí 
prošel hřbitov řadou oprav a rekonstrukcí. Poslední 
zahrnují opravy arkád včetně zajištění proti vlhkosti 
a výstavbu dvou nových kolumbárií u východní zdi 
hřbitova. 

O našem hřbitově psali literáti a básníci Jiří Wol-
ker, František Nechvátal, Ondřej Přikryl, Miroslav 
Vogl, publicisté a regionální historici P. František Sta-
rý, František Havránek, Jaroslav Mathon, Bohuslav 
Ošťádal, Bohuslav Kraus. Poslední publikace Rena-
ty Skřebské nazvaná Sepulkrální památky okresu 
Prostějov (2010) se týká zhodnocení uměleckého 
bohatství a funerálních plastik. Právě v  ní najdeme 
následující myšlenku, která by mohla být i výzvou k  
dalšímu poznávání hřbitova: „Naučme se na hřbi-
tov chodit jako do galerie umění a lidských životů. 
Začněme si všímat, co nám naši otcové zanechali, 
a snažme se toto dědictví pochopit a chránit.“ 

 Hana Bartková O pohár primátora se utkali žáci sedmých až devátých tříd prostějovských základních škol.

Primátorka města Prostějova Alena Rašková a náměstkyně Ivana Hemerková popřály seniorům k  jejich svátku.

Odhalení památníku Josefa Krapky v  Náchodě, na jehož rekonstrukci přispěl i prostějovský magistrát, se za 
město účastnil radní Josef Augustin.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutár-

ní město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01  Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel:  603 555 904. Bezplatná informační linka magistrátu: 
800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433, 
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215

Prostějovské radniční listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Prostějovských  
radničních listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452 

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Informace

Dočasné průkazy OZP 
a průkazy mimořádných výhod

Úřad práce ČR upozorňu-
je držitele dočasných průkazů 
OZP a  průkazů mimořádných 
výhod, aby si tyto doklady vy-
měnili nejpozději do 31. 12. 
2015. V případě, že tak neučiní, 
nebudou moci po 1. 1. 2016 vy-
užívat žádné benefity a  nároky, 
které jim z  vlastnictví průkazu 
vyplývají.

Vyhněte se frontám na úřa-
dě na konci roku a zajistěte si 

výměnu včas. Další informa-
ce naleznete na adrese http://
portal.mpsv.cz/upcr/letaky/
letak_novy_prukaz_ozp.pdf.  
V  případě nejasností se ob-
raťte na kontaktní praco-
viště ÚP ČR Prostějov tel.: 
950 154 555, 950 154 553 popř. 
na emailovou adresu: mi-
chaela.turkova@pv.mpsv.cz  
a andrea.pospisilova@pv.mpsv.cz.  
 ÚP

Magistrát města Prostějova se 
pustí do II. změny územního plánu  
Stavební úřad, oddělení 

územního plánování ozna-
muje zahájení veřejného pro-
jednávání upraveného a  po-
souzeného návrhu II. změny 
územního plánu Prostějov 
a vyhodnocení vlivu II. změny 
na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednávání 
s  odborným výkladem se 
uskuteční 3. prosince 2015 
v  Magistrátu města Prostějo-
va, v kulturním sále Duha, ve 
Školní ulici 4. Upravený a po-
souzený návrh II. změny územ-
ního plánu a vyhodnocení vlivu 
II. změny na udržitelný rozvoj 
území je k  nahlédnutí od 15. 
října 2015 do 10. prosince 
2015 na stavebním úřadu 

Magistrátu města Prostějova, 
oddělení územního plánová-
ní, budova B, 3. patro, dveře č. 
402 a na webových stránkách 
města – http://www.prostejov.
eu/su

V  souladu s  § 52 a  53 sta-
vebního zákona může každý 
uplatnit své připomínky k  ná-
vrhu ÚP Prostějov nejpozději 
do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání, vlastníci pozemků 
a  staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor 
a  zástupce veřejnosti mohou 
podat námitku, ve které musí 
uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladu-
jící dotčená práva a  vymezit 
území dotčené námitkou. Do-

tčené orgány a  krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplat-
ní ve stejné lhůtě stanoviska 
k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Stanoviska, námitky a  připo-
mínky je možno uplatnit na 
adrese:

Stavební úřad Magistrátu 
města Prostějova, oddělení 
územního plánování, T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01 Pro-
stějov. K  později uplatněným 
stanoviskům, námitkám a  při-
pomínkám se nepřihlíží. Ke 
stanoviskům, námitkám a  při-
pomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydávání 
zásad územního rozvoje, se ne-
přihlíží. -red-

Máte zájem o bionádoby? 
Odpoví průzkum

O tom, zda vedení města 
nechá pořídit další bioná-
doby má rozhodnout prů-
zkum. 

Průzkum bude probíhat 
od letošního listopadu až do 
konce měsíce února 2016. 

„Otázka bude jediná a to, 
kdo z  občanů žijících v  ro-
dinné zástavbě Prostějo-
va má zájem o  bionádobu 
o  objemu 240 litrů. Důvo-
dem konání průzkumu je 
snaha zjistit zájem obyvatel 
a  podle toho buď zažádat 
o  dotační peníze, nebo ná-
doby pořídit z  vlastních 
prostředků městské poklad-
ny,“ informovala Ilona Ko-
vaříková z  Odboru správy 
a  údržby majetku města. 
Termín, kdy by se nádoby 
pořizovaly je jaro 2016.

Zájemci se mohou hlásit 
osobně na Odboru sprá-

vy a  údržby majetku města 
u  Ilony Kovaříkové, tele-
fon – 582 329 559, e-mail: 
ilona.kovarikova@prostejov.eu.

Posílení MHD Prostějov na hřbitov 
(Dušičkový jízdní řád) 

S ohledem na zvýšený zájem cestujících o pře-
pravu na hřbitov v období dne Památky zesnu-
lých bude  o  víkendu 31.10.2015 a  1.11.2015 
posílen provoz MHD Prostějov. Konkrétně jde 
o  linku číslo 1 z autobusové stanice na hřbitov 

a  zpět, která bude posílena ve dnech   31.10. 
a 1.11.2015.

Podrobnosti naleznete na zastávkách MHD 
a na webových stránkách města www.prostejov.eu.
 -red-

Nově můžete sledovat zpravodajské bloky 
z Prostějova i přes klasické antény!

Zpravodajské bloky z  Pro-
stějova mohou nyní sledovat 
i majitelé klasických televizních 
antén.

Anténu si stačí nastavit na 
některý z vysílačů pokrývajících 
Olomoucký kraj, tedy konkrét-
ně Radíkov (Olomouc) či Tlustá 
hora (Zlín). Tento signál pokrý-
vá vysílání pro zhruba 700 tisíc 
obyvatel v  rámci Olomouckého 
a Zlínského kraje.

„Rozšíření vysílání i  na po-
zemní vysílače bude přínosem 
pro občany a  znamená zkvalit-
nění informovanosti obyvatel, 

protože takto získají přístup ke 
zpravodajství i lidé, kteří nemají 
kabelovou televizi, satelit nebo 
internet a  využívají pouze kla-
sické televizní antény,“ říká pri-
mátorka města Prostějova Alena 
Rašková.

Zpravodajské bloky z Prostě-
jova mohou jinak už několik let 
sledovat diváci prostřednictvím 
kabelové televize, webových 
stránek www.prostejov.eu (gra-
fický odkaz PIK), majitelé di-
gitálního satelitního přijímače, 
kteří přijímají družici, ASTRA 
3B.

Kanál je nekódovaný a sledu-
je ho v ČR přes 2 miliony diváků, 
dále je ho možno sledovat téměř 
po celé Evropě. Mají možnost 
jej vidět např. uživatelé Sky nebo 
Czech Link, DIGI TV a UPC.

Projekt dále umožňuje opera-
tivně vstupovat do vysílání v pří-
padě katastrof např. povodně, 
ekologické katastrofy atd.

PARAMETRY SATELITNÍ-
HO PŘÍJMU:

Astra 3B (23,5 stupně východ-
ně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, 
norma DVB-S, kódování žádné 
(FTA) -PR-

Nový náměstek rezignoval 
na své dosavadní funkce

Náměstek primátorky Pa-
vel Smetana na základě zvo-
lení Zastupitelstvem města 
Prostějova do funkce náměst-
ka primátorky Aleny Raškové 

dne 5. 10. 2015 rezignoval na 
některé své funkce. Rada měs-
ta Prostějova jeho rezignace 
přijala.

„Vzhledem k  tomu, že jsem 
byl zvolen do funkce náměstka 
primátorky pro dopravu a  so-
ciální oblast a chci se této pro-
blematice plně věnovat, pova-
žuji za nezbytné rezignovat na 
své dosavadní jiné funkce. Jde 
o pozici předsedy dozorčí rady 
ve společnosti Domovní správa 
Prostějov s.r.o., dále pak funkci 
člena dozorčí rady ve společ-
nosti Vodovody a  kanalizace 
Prostějov a.s., funkci předsedy 
Komise sportovní a funkci čle-
na Školské rady Reálného gym-
názia a  základní školy města 
Prostějova,“ uvedl náměstek 
primátorky Pavel Smetana. 

 -jg-kaa- Výběrové řízení na vydávání 
Prostějovských radničních listů 2016

Výběrové řízení na vydavatele 
Prostějovských radničních listů 
pro rok 2016 má svého vítěze. 
Osloveno bylo celkem šest firem, 
které se zabývají vydáváním perio-
dik. Rozhodujícím kritériem byla 
cena, dílčím kritériem podíl rekla-
my, který zadavatel stanovil maxi-
málně na 20% plochy periodika. 

 Rada města na svém posled-
ním jednání vzala na  vědomí 
výsledek výběrového řízení 
na  zakázku malého rozsahu. 
Jednalo se o to, která firma zajistí 

pro město grafické zpracování 
a tisk Prostějovských radničních 
listů v rozsahu 40 stran. „Ze šesti 
oslovených zareagovaly dva sub-
jekty. Konkrétně šlo o  Strategic 
Consulting, spol. s.r.o., Praha 
a o Haná Press, s.r.o., Prostějov,“ 
uvedla vedoucí Odboru kancelá-
ře primátora Jaroslava Tatarko-
vičová. Základním hodnotícím 
kritériem byla ekonomická vý-
hodnost nabídky. 

„Poptávkové, respektive vý-
běrové řízení běželo v  době 

od 17. září do 2. října 2015. Ob-
drželi jsme dvě nabídky na vy-
dávání dvanácti čísel o rozsahu 
čtyřiceti stran včetně grafické-
ho zpracování periodika. Oba 
uchazeči využili nabízené mož-
nosti dvaceti procent reklamní 
plochy. Radničky v příštím roce 
bude vydávat, tak jako letos, 
Haná Press, spol. s.r.o., Pros-
tějov za částku 294 tisíc korun 
bez DPH,“ uzavřela primátorka 
města Prostějova Alena Raško-
vá. -jg-kaa-
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných 
nádob, aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí 
v  odpadu místo ve specializované 
sběrné nádobě, představují ekolo-
gickou hrozbu. Obsahují totiž malé 
množství toxické rtuti. Podle odhadu 
jich ročně skončí na skládkách desít-
ky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová 

žárovka, obvykle putuje do koše. V do-
mácnostech však „wolframky“ postup-
ně nahrazují úsporné zdroje: zejména 
úsporné kompaktní či lineární zářivky. 
Ty ale obsahují velmi malé množství 
toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let 

a  spotřebují až o  90 % méně elektři-
ny než klasické žárovky. Když ale do-
slouží, nesmějí se vyhodit do koše, je 
potřeba odevzdat je k odborné recyk-
laci, kterou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru zdarma sbírá a recykluje 
nejen světelné zdroje, ale i průmyslová 
svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí 
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést 
a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství 
úsporných světelných zdrojů na 
skládkách komunálního odpadu do-

chází k únikům rtuti do ovzduší nebo 
do půdy a  vody,“ vysvětluje Matěj 
Man z organizace Arnika. Vyšší kon-
centrace rtuti mohou znečistit půdu 
i  vodu, v  níž se rtuť může transfor-
movat do organické formy, která je 
obzvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu.

Kam s nefunkčními  
úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do 
sběrného dvora, nejbližší prodejny elek-
tra či do takzvaných malých sběrných 
nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již 
více než 1700 a každý rok přibývají dal-
ší. Nacházejí se v obchodních centrech, 
úřadech a  řadě firem. Více informací 
o rozmístění sběrných nádob a správné 
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na 
www.ekolamp.cz.

Město Prostějov má malou sběrnou 
nádobu v  budově magistrátu   v  infor-
mační službě na nám. T.G. Masaryka 
130/14. 

Sběrné dvory v  Prostějově na ul. 

Anenská a ul. Průmyslová jsou dostup-
né pro odevzdání použitých světelných 
zdrojů jak občanům, tak živnostníkům. 

Chcete mít pod kontrolou své finanční závazky vůči městu? 
Využijte aplikaci registru pohledávek – RAP na městských webových stránkách 

Pokud chcete zjistit, zda máte splněny 
své finanční závazky vůči statutárnímu 
městu Prostějovu, můžete si tuto sku-
tečnost ověřit prostřednictvím aplikace 
registru pohledávek, který je od října 
tohoto roku spuštěn na webových strán-
kách statutárního města Prostějova. 

K tomu, aby bylo možno nahlížet na 
stav svých nedoplatků vůči statutárnímu 
městu Prostějovu, je nutné se zaregistro-
vat a získat přihlašovací údaje, které žada-
tel obdrží na Finančním odboru Magis-
trátu města Prostějova, po ověření jeho 
totožnosti platným průkazem totožnosti. 

V případě nahlížení na stav dluhů či po-
hledávek nezletilého dítěte zákonným zá-
stupcem, je nutné vzít s sebou i rodný list 
dítěte (to neplatí, pokud jsou nezletilé děti 
uvedeny v průkazu totožnosti žadatele).

Po vyplnění žádosti a  ověření to-
tožnosti získá žadatel výpis informací 

o  externím přihlašovacím účtu s  vy-
generovaným vstupním heslem a jmé-
nem uživatele.

Výhodou je rovněž to, že zde na-
jdete pokyny pro případnou platbu, 
jako číslo účtu a  variabilní symbol.
 -fo-

Informace

INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBA .A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O.

Pohřební služba Technických služeb je historicky 
nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku 
v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její 
založení se datuje již k roku 1899. Provozovna naší 
pohřební služby se nachází na Žižkově náměstí 
č. 19 (vedle budovy České spořitelny). V jejích 
prostorách najdete mimo pohřebního zboží také 
velký výběr umělých květin, ozdobných svíček, křest-
ních roušek, svíček a dalších předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny vás čeká 
vstřícné a milé vystupování týmu pracovníků, který 
vám ochotně poradí a pomůže při zajištění všech 
náležitostí souvisejících se smutečním rozloučením. 
U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního 
rozloučení s blízkým člověkem zcela dle vašich před-
stav a možností.
Naší snahou je, abychom pomohli blízkým zesnu-
lých s vyřízením všech skutečností spojených se zajiš-
těním smutečního obřadu.
Přejeme si stejně jako vy, aby rozloučení bylo důstoj-
né a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou 
vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Na naší provozovně na Žižkově náměstí, kde máme 
vlastní vazárnu květin, Vám rádi pomůžeme s výběrem 
z více jak 30 druhů věnců, kytic, žardin a kytic na rakev 
opatřených stuhou s tištěným nápisem. Samozřejmos-
tí je dovoz květin ke smutečnímu obřadu, popř. jejich 
následný odvoz na místo určené pozůstalými.

Květiny od nás jsou vždy čerstvé a o celkovou kom-
pozici květin se starají profesionální floristi, kteří kvě-
tiny a věnce připravují s citem pro danou příležitost 
a k maximální spokojenosti těch, kteří si je u nás ob-
jednali. To vše zajišťujeme za velmi příznivé ceny. 
Naše služby zahrnují vyřízení všech formalit spoje-
ných s úmrtím, jako např. vytisknutí parte včetně ba-
revné fotografie a vyřízení úmrtního listu. Zajistíme 
dopravu pro smuteční hosty, pohoštění po obřadu 
a další služby dle přání pozůstalých.
V naší provozovně si můžete objednat věnce, ky-
tice a žardiny i na obřady, které nezajišťuje naše 
pohřební služba. Tyto květiny Vám přivezeme na 
místo, kde se obřad koná.

Kromě smuteční výzdoby zajišťujeme na přání zákaz-
níků i výzdobu kostelů, a to nejen pro smuteční roz-
loučení, ale i jiné významné události, jako jsou křtiny, 
první svaté přijímání nebo svatby.
Otevírací doba naší pohřební služby je denně od 07.30 
do 17.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00 hodin.
Po předchozí domluvě nabízíme i možnost sjednání 
smutečního obřadu i mimo pracovní dobu v neděli 
i o svátcích, na přání pak i doma u pozůstalých.
Můžete se na nás obrátit 7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně, na telefonních číslech: 582 344 073, 602 
581 098, popřípadě 725 779 452.

www.pohrebnictvi-pv.cz
Ukázku naší práce můžete zhlédnout na
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Harmonogram blokového čištění 
města Prostějov v listopadu 2015

2. listopadu
Dvořákova (Šárka- dálnice), Jezdec-

ká (Šárka- Okružní), Okružní (Lidická- 
Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidic-
ká- Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

3. listopadu
Dobrovského (Tylova- Brněnská), 

Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Li-
bušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylo-
va vnitroblok , Brněnská (SSOK)včetně 
kruh objezdu +parkoviště býv.Linduška

4. listopadu
Moravská - vnitroblok a parkoviště (Kra-

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

5. listopadu
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, 

Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, 
Anglická, sídl. Západ - parkoviště, sídl. Západ 
- cyklostezka, sídl. Západ - vnitroblok.

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky

2015 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

17.listopadu úterý OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

24.prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25.prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26.prosince sobota ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31.prosince středa OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2016
1.ledna pátek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
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Jezdecká kasárna – zbourat – zakonzervovat či zachovat?

V  rozpočtu pro letošní rok figurovala 
dle požadavku opozičních zastupitelů po-
ložka na zakonzervování hlavní budovy 
jezdeckých kasáren, a to až do doby, než 
se rozhodne o využití areálu. Někteří opo-
ziční zastupitelé dále nabídli, že nechají 
zpracovat odbornou studii, kterou ná-
sledně předloží zastupitelstvu. Určitá prá-
ce zabývající se hlavní budovou jezdec-
kých kasáren skutečně vznikla, nicméně 
ukázalo se, že jde o  práci studentskou, 
jejíž ekonomická rozvaha naprosto ne-
odpovídá případným reálným nákladům. 

Studií či návrhů na využití areálu ka-
sáren existuje celá řada

Z  doby, kdy ještě město nebylo vlast-
níkem objektu,  pochází například do-
kumentace pro územní řízení v  rámci 
dalšího  využití jezdeckých kasáren. Již 
v  této studii byla navržena výstavba linie 
bytových domů po severní a jižní straně 
areálu a v  místě dnešního rozšíření bo-
tanické zahrady byla tehdy navrhována 
linie rodinných domků. Součástí tohoto 
plánu byl i návrh na využití hlavní budo-
vy, respektive její přestavby na vojenské 
byty. Ovšem od této úvahy tehdy upus-
tila pro přílišnou ekonomickou náklad-
nost na přestavbu sama armáda a  dala 
přednost výstavbě nového bytového 
domu na prostranství po již zbourané 
části areálu.

Město Prostějov zahájilo v   intencích 
této studie realizaci inženýrských sítí 
a  trafostanice, poté výstavbu sociálních 
bytů, ale ze stejných důvodů jako ar-
máda nevyužilo možnosti rekonstrukce 
hlavní budovy (přílišné ekonomické 
náklady). Objekt po celou dobu výstav-
by sociálních bytů sloužil jako zařízení 

staveniště. K   následné demolici hlavní 
budovy jezdeckých kasáren po ukončení 
stavby sociálních bytů již nedošlo. 

Zpět k   návrhu na zakonzervování 
budovy

Město Prostějov vypsalo v  této souvislos-
ti výběrové řízení na zakonzervování hlav-
ního objektu jezdeckých kasáren. V  zadá-
vacím řízení oslovilo pět zájemců. Nabídku 
předložili dva uchazeči. Jako nejvýhodnější 
vyhodnotila výběrová komise návrh Pro-
stějovské stavební společnosti PROSTAS  
s.r.o., která zakonzervování může provést 
za 506 tisíc korun včetně  DPH.

Posouzeny byly znovu také náklady 
na rekonstrukci hlavní budovy jez-
deckých kasáren pro využití sociální-
ho bydlení nebo seniorského komu-
nitního bydlení 

Data byla porovnána s  variantou 
výstavby těchto bytů na zelené louce. 
Jednoznačně vychází náklady na no-
vostavbu o třicet procent levněji než 
oprava stávající staré budovy! 

„Na zastupitelstvu se zřejmě ze-
ptám, kdo městu Prostějovu doplatí 
oněch minimálně 30 milionů korun, 
které utratíme při případné rekonstruk-
ci hlavní budovy jezdeckých kasáren 
a které bychom mohli investovat třeba 
do rekonstrukce koupaliště ve Vraho-
vicích, zimního stadionu nebo vybu-
dovat nový komunitní dům,“ uvažuje 
1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer 
s  tím, že rozpočtové náklady byly  
propočítány   podle projektu ar-
mády pro ubytování rodin vojáků 
z  povolání z  roku 1998, na který 
byl zpracován nový výměr a polož-
kový rozpočet. Výsledná cena re-
konstrukce činí 99 milionů korun. 
Náklady na novostavbu se srovna-
telným počtem bytů vychází na 67 

milionů korun. Přitom v  nákladech 
na rekonstrukci nejsou započtena ga-
rážová stání v  rámci objektu v  počtu 
dle požadavku územního plánu a sta-
vebního zákona.

Rada města proto zastupitelům na-
vrhuje dokončení demolice hlavního 
objektu s  tím, že je výběrovým řízením 
vysoutěžen dodavatel bouracích prací za 
výhodnou cenu 2,8mil. Kč. (30% roz-
počtované ceny).

„Důležité je doplnit, že běží výběrové 
řízení pro územní studii využití areálu 
kasáren. Jeho výsledkem bude postupné 
budování nové lokality s  byty pro se-
niory, popřípadě domy s  pečovatelskou 
službou, či byty sociálního charakteru 
s  centrálním parkem navazujícím na 
botanickou zahradu a Spitznerovy sady 
podle toho, jaké dotace budou vypsány,“ 
připomíná Fišer.

Z  historie kasáren
Za první republiky sídlila v kasár-

nách část 6. jezdeckého pluku. Vzpo-
mínka na něj zde zůstane i nadále. Jako 
památka bude zachována „Jízdárna,“ 
což je budova, která plně tento pluk cha-
rakterizuje. V  minulosti byly  vypraco-
vány  čtyři studie na využití „Jízdárny“ 
ve variantách pro  bydlení, knihovnu, 
sport nebo komunitní dům sportovně 
zábavního charakteru. 

„Stavba byla doposud zachová-
na téměř v  původní podobě, včetně 
prvků fasády, což naopak nelze říct 
o hlavní budově kasáren, kde se v  mi-
nulosti při opravách v  sedmdesátých 
letech postupovalo poměrně necitlivě. 
Architektonické fasádní prvky tady 

osekali a budově dali břízolitovou 
hladkou omítku. Z  hlediska vyjádření 
památkářů objekt ztratil svou architek-
tonickou hodnotu a není, nikdy nebyl 
a ani nebude zapsán jako památka. 
Jízdárna má naopak fasádu stále pů-
vodní, i když ani zde nejde o památ-
ku,“ uzavírá 1. náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer. Šestý jezdecký pluk je 
významný z  pohledu historie Česko-
slovenska a například jeho historická 
bojová zástava je nesena při význam-
ných státních příležitostech ve Vladi-
slavském sále na Pražském hradě.   

O osudu jezdeckých kasáren bude 
jednat Zastupitelstvo města Prostějova 
dne 2. 11. 2015. Mgr. Jana Gáborová 

 a Anna Kajlíková
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Náměstí T. G. Masaryka ve 
vánoční čas čeká nová výzdoba

Klasickou vánoční vý-
zdobu města letos doplní 
novinka, která ozdobí dva 
habry na náměstí T. G. Ma-

saryka. Čtyřiadvacítka svě-
telných řetězů bude zdobit 
prostor před budovou mu-
zea.

Město pořídí nové svě-
telné LED řetězy, které mají 
doplnit stávající vánoční 
výzdobu města, konkrétně 
v prostoru tzv. malé kuželny. 

„Ozdobené stromy svě-
telnými řetězy umocní slav-
nostní adventní a  vánoční 
atmosféru před budovou mu-
zea. V tomto místě bude také 
umístěno mobilní kluziště. 
Věříme, že nakoupená světla 
se budou lidem líbit a  potě-
ší. Dekorací bude nasvíceno 
i  samotné muzeum,“ uvedla 
náměstkyně primátorky Iva-
na Hemerková.  -jg-kaa-

Plán zimní údržby místních komunikací

Rada města Prostějova 
schválila Plán zimní údržby 
místních komunikací města 
Prostějova na zimní období 
2015 - 2016. 

„V  prvním pořadí důležitos-
ti budou zprovozňovány úseky 

místních komunikací, na kte-
rých je vedena městská hromad-
ná doprava včetně hlavních tahů 
městem na komunikacích v jeho 
správě. Dále pak úseky chodní-
ků s  velkou frekvencí pohybu 
obyvatel, zastávky MHD včetně 
odklizení sněhu ze zálivek za-
stávek,“ vysvětluje náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil.

Ve druhém a  třetím pořa-
dí důležitosti budou od sněhu 
a ledu čištěny ostatní komunika-
ce, chodníky, aleje, přechody pro 
chodce a ostrůvky. 

„U  chodníků vycházíme 
v  pořadí důležitosti z  potřeb 
obyvatel k zabezpečení přístupu 
k  zastávkám MHD, na vlakové 
a autobusové nádraží, k nemoc-
nici, obchodům a  podobně,“ 
pokračuje Pospíšil s tím, že plán 
zimní údržby, který zpracovala 

společnost .A.S.A. TS Prostějov, 
se tak stává závazným pokynem 
pro zimní údržbu komunika-
cí v  Prostějově na období od 
1.11.2015 do 31.03.2016.          

„Město dále prostřednictvím 
pracovníků na veřejně pro-
spěšné práce zabezpečí úklid 
vybraných chodníků. Jedná se 
především o  chodníky u  domů 
s pečovatelskou službou a u ne-
movitostí, které jsou v  majetku 
města,“ doplnil náměstek Jiří 
Pospíšil. Ředitelé příspěvkových 
organizací, jako jsou třeba školy 
či knihovna, pak zajistí vlastními 
silami čištění vstupů do těchto 
budov. Plán zimní údržby zpra-
covala společnost .A.S.A. TS 
Prostějov a kompletní dokument 
včetně mapky bude zveřejněn 
na webových stránkách města 
www.prostejov.eu .   -jg-kaa-

Město pronajme „Pivovarský rybníček“
Město Prostějov před časem 

odkoupilo ze soukromých rukou 
vodní plochu a přilehlé pozemky 
ve Vrahovicích, tzv. Pivovarský 
rybník. O  nemovitost by se teď 
měl postarat nový nájemce. Rada 
města proto vyhlašuje záměr pro-
nájmu tohoto pozemku. 

 Neutěšený stav vodní plochy 
na říčce Hloučela bylo důvodem, 

proč vedení města hledalo řešení 
nápravy a  rozhodlo rybník od-
koupit. Jednání s majitelem bylo 
rychlé. „Oslovili jsme majitele ob-
jektu bývalého pivovaru, ke kte-
rému rybníček náležel a  dosáhli 
jsme dohody za velmi výhodnou 
cenu,“ přiblížil náměstek primá-
torky Jiří Pospíšil. Rybník je ve 
špatném technickém stavu a za-

bahněný. Pro řádné fungování 
bude nutné provést jeho revitali-
zaci, aby dál plnil svoji funkci. 

„Hovořil jsem s pamětníky, kteří 
se tam dokonce před lety chodili 
koupat. Jedná se o  místo, které si 
do  budoucna zaslouží naši pozor-
nost v  oblasti rozšiřování veřejné 
zeleně a vytváření oddechových zón 
ve městě,“ doplnil náměstek Pospíšil. 

Rada města Prostějova pro-
to vyhlašuje záměr pronájmu 
tohoto pozemku, včetně všech 
jeho součástí a  příslušenství, tj. 
zejména vodního díla, které se-
stává z  výpusti, potrubí a  jezu, za 
účelem zajištění provozu a údržby. 
„V současné době o tento pozemek 
zatím projevil zájem jeden subjekt 
a to společnost Lesy města Prostě-

jova, s.r.o.. Výše ročního nájemné-
ho jsou tři koruny za jeden metr 
čtverečný za rok, což je celkem 
7.779 korun,“ vypočítal Pospíšil.

Dne 13. 04. 2015 Zastupitel-
stvo města Prostějova schválilo 
zmíněný výkup pozemku včetně 
všech jeho součástí a příslušenství 
od společnosti BIRRA PROSTĚ-
JOV, s.r.o. se sídlem Praha 4.

Odhalení Památníku J. Krapky v Náchodě
V  Pavlišově - městské části 

Náchoda - byl 13. října odhalen 
památník Josefa Krapky – Ná-
chodského. Město Prostějov se na 
revitalizaci piety finančně podíle-
lo. Básník, prozaik, dramatik, pu-
blicista a politik totiž žil i pracoval 
také v Prostějově. 

Slavnostního odhalení se zú-
častnil Jan Hamáček, předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, Jan Birke, starosta města a další 
hosté. Úvodem svého vystoupení 
podtrhl Jan Hamáček význam od-
kazu a vlivu pavlišovského rodáka 
na politické, společenské a kulturní 
dění ve druhé polovině 19. století 
a  počátkem 20. století. Zdůraz-
nil skutečnost, že J. Krapka se po 
přesídlení do Prahy v  roce 1888 
stal vůdčí osobností české sociální 
demokracie a  jejím žurnalistic-
kým mluvčím. Jan Birke uvedl, že 
si město váží svého významného 
rodáka a jeho činnosti jak v oblasti 
politické, tak literární a  umělec-
ké. Připomněl, že města Náchod 
a Prostějov spojuje osobnost Josefa 
Krapky – Náchodského.

  Rada města Prostějova před 
časem schválila poskytnutí peněž-
ního daru ve výši 15 tisíc korun 
městu Náchodu na revitalizaci pa-
mátníku Josefa Krapky - Náchod-
ského. Cílem projektu bylo dotvo-

ření pomníku jako společenského 
místa a  propagace náchodského 
rodáka a vytvoření symbolické osy 
měst Náchoda a  Prostějova, která 
byla pro Josefa Krapku podstatná. 

Slavnostního odhalení se z po-
věření primátorky Aleny Raškové 
za Prostějov zúčastnil radní Josef 
Augustin. Ve svém vystoupení se 
zmínil, že rada města chtěla finanč-
ním darem vyjádřit sounáležitost 
s odkazem zdejšího rodáka, který 
svoji nezanedbatelnou stopu zane-
chal i v Prostějově. Město svou spo-
luúčastí podpořilo myšlenku člena 
městské rady v Náchodě a koordi-
nátora projektu revitalizace památ-
níku Miroslava Bráta  o dotvoření 
symbolické osy měst, která byla 
pro básníka, novináře, spisovatele 

a politika Josefa Krapku podstatná 
– Náchoda a Prostějova. Dále při-
pomněl, že Josef Krapka udržoval 
přátelské styky s T. G. Masarykem 
a  jeho chotí. Rovněž překládal 
do češtiny i  díla předních světo-
vých prozaiků, kupříkladu Guy 
de Maupassanta, Lva Nikolajeviče 
Tolstého či Maxima Gorkého. Pro 
prostějovské občany je významnou 
zajímavostí spojení jména Krapka 
a jeho potomků s dalším neméně 
významným jménem prostějovské 
historie. Vnučkou Josef Krapky – 
Náchodského nebyl nikdo jiný než 
MUDr. Linda Wichterleová, man-
želka akademika Otty Wichterleho. 

Závěrem uvedl: „Jsem hrdý 
na  to, že tak významný člověk, 
jakým byl Josef Krapka – Náchod-

ský, žil a pracoval také v Prostějově. 
Město si váží jeho dramatické, lite-
rární, publicistické a politické čin-
nosti, kdy nejen v těchto oblastech 
po sobě zanechal výraznou stopu.“

Na závěr slavnostního aktu 

vystoupil koordinátor projektu 
Miroslav Brát, který seznámil ob-
čany a  hosty s  průběhem příprav 
a realizací projektu. Od nápadu do 
znovu odhalení pomníku uplynulo 
19 měsíců. -red-

Kdo byl Josef Krapka Náchodský:
Dělnický básník, prozaik a dramatik, publicista  

a organizátor dělnického tisku, ochotnického divadelnictví:
1873-1876 studoval reálku v Praze, matčinou smrtí přišel o podporu 
1876-1881 se učil truhlářem ve Vídni
1881-1883 studoval na průmyslové škole ve Vídni
1884-1885 na cestách Evropou navštívil Německo, Francii, Ang-
lii, Rusko, Rumunsko, Srbsko
1888 přesídlil do Prahy, významný funkcionář sociálně demo-
kratické strany a redaktor jejích časopisů v různých městech
1890 zahajoval na  Střeleckém ostrově první prvomájovou de-
monstraci u nás 
1898 organizoval první dělnické představení v Národním divadle 
v Praze
1897-1903 pracoval v  Dělnických listech ve Vídni a  založil tu 
krajanský dělnický divadelní spolek - ochotnickou jednotu Máj
Od 1903 žil v Prostějově 
Pracoval jako redaktor soc. dem. časopisu Hlas lidu, byl autorem 
divadelních her, například: 
1901 Exulant (v něm zpracoval osud J. B. Pecky) 
1903 Marná oběť, Odsouzená
1905  Slavnostní prolog
Úsilí o realistické drama sledoval i ve svých statích a kritikách. 
1905 vydal v Prostějově brožuru Trochu světla do pražské korup-
ce na obranu Hany Kvapilové. Spolu s Vojtou Vitáskem určoval 
poměrně náročný repertoárový profil a úroveň prvních let pros-
tějovského dělnického divadelního souboru Lidové divadlo. 
1909 – umírá v Prostějově

Zleva: Jan Hamáček, předseda PS, Jan Birke, poslanec PS a 
starosta města Náchod, Miroslav Brát, radní města Náchod, 
Josef Augustin, radní města Prostějova
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SEDMIKRÁSKA INFORMUJE
Sdružení rodičů a  přátel 

zdravotně postižených celi-
akií a  Dermatitis herpetifor-
mis Duhring „Sedmikráska“, 
Prostějov, Kostelecká č. 17 
pořádá již 4. rokem 

KURSY BEZLEPKOVÉHO 
PEČENÍ .

Termíny kursů: čtvrtek 29. 
10., 12. 11., 26. 11., 3. 12. a 10. 
12. 2015 vždy od 15.00 -  19.00 
hod. v kuchyňce ZŠ Melantri-
chova v Prostějově. 

Rádi poradíme maminkám, 
které začínají s  bezlepkovým 
pečením. 

Výrobky, které se Vám neda-
ří upéct, zařadíme do dalšího 
kursu bezlepkového pečení. 

Pomáháme maminkám 
porozumět nové situaci ve 
stravování, podpořit je a pře-
dat cenné zkušenosti s přípra-
vou bezlepkové stravy. Vzhle-
dem k  tomu, že bezlepková 

dieta patří k  nejdražším (jen 
pro příklad: 1 kg bezlepkové 
mouky stojí od 90 - 150 Kč), 
má smysl předávat zkušenos-
ti s pečením běžného pečiva, 
moučníků a cukroví mamin-
kám, kterým se přes veškerou 
snahu nedaří doma upéct 
chutný bezlepkový chléb, 
housky, nebo moučníky. Ho-
tové pečivo v  prodejnách 
zdravé výživy je totiž 10 – 15x 
dražší, než běžné pečivo v ob-
chodech. 

Tento projekt je realizován 
za finanční spoluúčasti města 
Prostějova v  rámci projektu 
Zdravé město Prostějov. Děku-
jeme tímto statutárnímu měs-
tu Prostějovu za podporu naší 
činnosti. 

Těšíme se na setkávání 
s Vámi. 

Informace na tel. 777 140 
734  p. Ludmila Bednářová 

SENIOR TAXI dostalo šanci

Čtyři měsíce v  Prostějově 
sloužila seniorům nová služba 
SENIOR TAXI, kterou na zákla-
dě vlastního projektu provozoval 
Jan Spáčil. Hlavním cílem mělo 
být zajištění dostupné dopravy 
pro těžce se pohybující spoluob-
čany. Jan Spáčil ale od taxislužby 
upustil a  vedení města začalo 
řešit, jakým způsobem a zda vů-

bec v této aktivitě pokračovat. Po 
důkladném zvažování nakonec 
Rada města Prostějova dala zá-
měru zelenou a vyhlásí zadávací 
řízení. 

„Nápad se moc líbil nejen nám, 
ale i těm, kteří službu využívali. Bo-
hužel nám provozovatel pan Spáčil 
sdělil, že se mu tato činnost nevy-
plácela a  tak o  ni nemá zájem,“ 
uvedla už před časem primátorka 
Alena Rašková. Město samo nikdy 
neuvažovalo o tom, že by SENIOR 
TAXI mělo ve vlastní režii. Jde to-
tiž o podnikatelskou činnost a  tu 
platná legislativa městu zapovídá.  
„Pro tento záměr byla provozova-
teli poskytnuta dotace ve výši čty-
řiceti tisíc korun v režimu de mini-
mis na pohonné hmoty na provoz 
služby v délce čtyř měsíců, přičemž 
seniorovi byla účtována za jízdu či 
užití služby částka dvaceti korun 
za jízdu po Prostějově a sedm ko-
run za kilometr za jízdu v  rámci 

blízkého okolí, tedy mimo Pro-
stějov,“ vysvětlila primátorka. 
Vzhledem k velkému zájmu dříve 
narozených o  tuto službu, Rada 
města Prostějova kladně rozhodla 
o  realizaci zadávacího řízení pro 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na provozování taxi pro seni-
ory s  předpokládanou hodnotou 
do  400 tisíc korun (bez DPH). 
Radní schválili předmět zakáz-
ky, kterým je provozování služby 
Senior taxi pro občany s  trvalým 
pobytem na území města Prostě-
jova, kteří dovršili 65 let a starších. 
„Taxi by mělo být provozováno 
v rámci katastrálního území měs-
ta Prostějova a  v  jeho městských 
částech každý pracovní den od půl 
sedmé ráno do půl třetí odpoledne 
na období jednoho roku,“ doplnila 
primátorka města Alena Rašková. 
Základním hodnotícím kritéri-
em  zakázky je její ekonomická 
výhodnost. -jg-kaa-

Azylové centrum Prostějov, 
o.p.s. poskytuje služby sociální 
prevence v regionu Prostějov na 
základě Zákona č,108/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 
a dalších prováděcích vyhlášek.

Azylové centrum v  Prostějově 
je i  v  době léta vytíženo a  obsa-
zeno. Jako nová skutečnost se 
objevilo velké navýšení počtu žen 
bez domova a bez přístřeší, které 
vyhledávají naši pomoc a to z růz-
ných příčin. Nejčastěji se jedná 
o ztrátu bydlení z důvodu dluhů, 
rozvodů apod. Tyto ženy nás žáda-
jí o pomoc a využívají v Azylovém 
centru službu noclehárny, azylový 
dům a  nízkoprahové denní cen-
trum. Kapacita těchto služeb pro 
ženy je zaplněna, i když je prová-
děna obměna klientek.

Již delší dobu se zvyšuje i  po-
čet mladých lidí, kteří vyhledávají 
naše služby a pomoc. Mladí do 30 
let tvoří 24 % klientely Azylového 
centra.

Zvyšuje se také počet seniorů, 
kteří se ocitají nejen bez přístřeší, 
ale i  bez finančních prostředků. 
Mnohdy mají také zdravotní pro-
blémy a ztrácí schopnost se o sebe 
sami postarat. A  to je velký pro-
blém, protože zařízení, pro tyto 
účely zřízená, jako jsou domovy 
důchodců, ústavy sociální péče 
je odmítají přijmout z  různých 
důvodů. Azylové centrum, ale ná-
vazně na platnou legislativu péči 
o  nesoběstačné klienty nemůže 
poskytovat. Někteří klienti mají 
diagnózu, která vyžaduje hospita-
lizaci a léčení v nemocnici, čímž se 
řešení jejich situace oddálí. Pokud 
se vyléčí, a  jsou schopni se sami 
o sebe postarat, mohou využít slu-
žeb Azylového centra. V opačném 
případě jejich situace vyžaduje 

umístění v  zařízeních k  tomuto 
účelu určených.

 Mnohdy se do situace spojené 
se ztrátou bydlení dostávají i celé 
rodiny s  dětmi. Ve spolupráci se 
sociálními pracovníky Azylové-
ho centra mají možnost si podat 
žádost na azylový dům pro osa-
mělé rodiče s  dětmi – ADDAR. 
V  současné době evidujeme ale 
25  žádostí. Azylový dům pro osa-
mělé rodiče s dětmi – ADDAR se 
nachází na Pražské ulici 1 v Pro-
stějově a  je stále plně obsazený. 
I  zde pracuje sociální pracovník, 
který klientům pomáhá s řešením 
jejich situace a  s  problematikou 
jejich dětí, jako např. pomoc se 
zajištěním míst ve školce, škole 
a řeší s nimi další problémy. Díky 
službě ADDAR se opakovaně daří 
zabránit odejmutí nezletilých dětí 
od rodičů. Ve složitějších přípa-
dech spolupracujeme s  OSPOD 
a dalšími orgány magistrátu města 
Prostějova. Podařilo se nám zajistit 
oblečení pro všechny ubytované 
děti v  rámci dětského bazárku, 
uskutečněného v  Prostějově. 
V tomto nám pomáhá i veřejnost, 
maminky často donesou věci, 
které již nepotřebují k nám. Oble-
čení je vždy čisté a kvalitní. Touto 
cestou bych chtěl všem za pomoc 
poděkovat.

Klienti využívají všechny dru-
hy služeb, které jsou pro lidi bez 
domova velmi přínosné a potřeb-
né.. Jedná se o  pobytové služby, 
jako jsou azylové domy pro muže 
i ženy, dále ambulantní služby jako 
jsou noclehárny pro muže a ženy 
a dále se zvýšil zájem o nízkopra-
hová denní centra pro muže i ženy. 
V nízkoprahovém denním centru 
je podávána polévka, káva, čaj 
a konzervovaná strava.

S  velkým zájmem klientů se 
setkalo podávání chlazené stravy 
v poledních hodinách, tuto stravu 
jsme podávali klientům v  nízko-
prahovém denním centru. Tento 
druh stravy je závislý na finanč-
ních prostředcích, které máme 
k dispozici. Všechny tyto pomoci 
jsou velmi kladně hodnoceny sa-
motnými klienty.

Pokud klient není schopen si-
tuaci řešit sám, pomáhá mu s jed-
náním na úřadech terénní sociální 
pracovník. Nedílnou součástí čin-
nosti Azylového centra Prostějov 
je terénní program. Zde pracuje 
kvalifikovaný terénní sociální pra-
covník, který vykonává svoji čin-
nost přímo v terénu, kde se klienti 
nacházejí a pomáhá jim řešit jejich 
problémy. Informuje je o  mož-
nosti různých dávek, příspěvků 
a  pomoci tak, aby měli finanční 
prostředky na základní životní 
potřeby. Seznamuje je s možnost-
mi využívání služeb v  Azylovém 
centru. V případě potřeby jim dělá 
i  doprovod při jednání na úřa-
dech, u lékaře apod.

Od města Prostějova máme 
k dispozici 4 bytové jednotky, pro 
naše klienty, kteří  prošli službami 
AC a  jsou schopni za občasného 
dohledu sociálního pracovníka 
v bytech samostatně žít. 

Financování azylového centra 
probíhá formou vícezdrojové-
ho financování, jako jsou dotace 
z  MPSV, různé projekty, které 
zpracováváme a jsme úspěšní.

Další projekt byl realizován  za 
finanční spoluúčasti města Pros-
tějova formou  Veřejné finanční 
podpory  města Prostějova, která 
byla poskytnuta statutárním měs-
tem Prostějovem na rok 2015 ve 
výši 500 000 Kč, která je vázána na 

dofinancování provozu Azylové-
ho centra Prostějov o.p.s., a která 
je výhradně využívána k uvedené-
mu účelu.

Na zimní období jsme připra-
veni v  oblasti zajišťování služeb 
a doufáme, že kapacita Azylového 
centra Prostějov bude dostačující 
i pro nadcházející období.

To byl výčet činností a  služeb, 
které našim klientům poskytuje-
me. Myslím si, že Azylové cent-
rum Prostějov funguje na velmi 
dobré úrovni, jeho činnost je ve 
všech směrech činnosti hodnoce-
na kontrolními orgány velmi klad-
ně. Všichni pracovníci se snaží 
odvádět dobrou práci.  

Někteří klienti se dobrovolně 
zapojují do činnosti Azylového 
centra hlavně formou úklidových 
prací zařízení a jeho okolí.

Problematika požívání alkoho-
lu a  eventuální přestupky se řeší 
individuálně. Platí zákaz požívání 
alkoholu v  zařízení Azylového 
centra.

Azylové centrum je pro cílovou 
skupinu klientů nenahraditelné 
i  vzhledem k  tomu, že se stále 
zvyšuje počet lidí všech věkových 
skupin, kteří se ocitnou ve svízelné 
sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení.

Závěrem chci konstatovat, že 
Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
je stále obsazeno a plně realizuje své 
úkoly v sociální oblasti poskytová-
ním služeb sociální prevence v po-
moci lidem bez domova v regionu 
Prostějov, čímž se aktivně podílí na 
plnění sociální politiky ve  městě 
Prostějově.

Mgr. Jan Kalla, MBA, ředitel ac

Azylové centrum Prostějov
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INZERCE

Každý svého 
zdraví strůjcem 

Pod tímto názvem se v  na-
šem městě uskutečnila putov-
ní výstava sdružení Liga proti 
rakovině a to ve dnech 23. a 24. 
září. V  prostoru před prostě-
jovským muzeem jste se mohli 
seznámit s  problematikou ra-
koviny a to tentokrát zcela vý-
jimečně vážně i nevážně.

Nevážnost spočívala v  sérii 
vtipů od kreslířů Vladimíra Ji-
ránka, Miroslava Bartáka a Jiří-
ho Slívy, neboť jak správně říkají 
i  pacienti s  rakovinou, musíte 
s  tímto onemocněním bojovat 
i  s  pomocí humoru. Dále jste 
mohli zhlédnout sérii bannerů 
k jednotlivým typům rakovino-
vých onemocnění a během toho 
vyplňovat test, který s vystavený-
mi materiály souvisel. Pokud jste 
byli stoprocentně úspěšní, mohli 
jste vyhrát i hodnotné ceny v po-
době reklamních předmětů, 
knih a výukových materiálů na 
CD a DVD. Na jiném místě jste 
si mohli vyzkoušet na sérii strojů 

a přístrojů, jak funguje vaše tělo. 
Stánek, kde se tvořila největší 
fronta, byl zaměřen na sérii pre-
ventivních vyšetření a  to zdar-
ma, výsledky se pochopitelně 
každý dozvěděl anonymně. Svůj 
stánek zde „rozbilo“ i prostějov-
ské sdružení DIANA-ONKO, 
dobrovolné sdružení stomiků 
ILCO a  jedna ze zdravotních 
pojišťoven.

Záštitu nad celou akcí v Pros-
tějově převzala primátorka a po-
litička Zdravého města Alena 
Rašková. -mm-

Městem „létaly“ koloběžky
V závěru září si všechny ge-

nerace mohly na náměstí T. 
G. Masaryka „zablbnout“ na 
koloběžkách na již tradiční 
Koloběžkiádě, jejímž pořa-
datelem v Prostějově je Sport-
centrum DDM v čele s Jirkou 
Novákem a  to na vytýčeném 
okruhu a na čas. Jezdci s nej-
lepšími časy postoupili do 
jízd semifinálových a  pak až 
do finále. 

Hlavní cenou byla překvapivě 
koloběžka, ale i další medailisté 
nezůstali bez hodnotných cen. 
Nakonec lze konstatovat, že 
není důležité, kdo byl oceně-
ným vítězem, ale za vítěze lze 
považovat každého, kdo se byl 
ochoten hýbat a je třeba přiznat, 
že někteří jezdci po trati oprav-
du doslova létali. Na akci dále 
participovali příslušníci Městské 
policie Prostějov, kteří hlídali ce-
lou trať, žákyně Střední zdravot-
nické školy, které byly připravené 
ošetřit případná zranění, Policie 
ČR s  preventivním programem 
a zástupci jedné z velkých pojiš-
ťoven. Počasí přálo a tak tedy za 
rok zas. -mm-
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Za uplynulých devět měsíců 
letošního roku policie v teritoriu 
působnosti Územního odboru 
Prostějov (pozn. v  rámci „okre-
su“ Prostějov) evidujeme celkem 
1641 trestných činů, což je o  51 
událostí méně, než v roce přede-
šlém. Z tohoto počtu bylo objas-
něno 921 skutků, což v procentu-
álním vyjádření činí 56,12 %. 

S  přihlédnutím k  tomu, že se 
v některých periodicích čas od času 
objevují nepodložené a  zavádějící 
informace o  „nárůstu“ kriminali-
ty v  našem regionu, níže uvádím 
i podrobnější rozbor evidované kri-
minality, počtu z toho objasněných 
skutků a procentuální úspěšnost za 
období posledních 10 let. Vše je za 9 
měsíců každého z uváděných roků. 
Z  porovnání plyne, že postupně 
za sledovanou dekádu, tedy od 
roku 2006, klesá evidovaný počet 
trestných činů, kdy v letošním roce 
registrujeme 3. nejnižší počet skut-
ků, 2. nejvyšší počet případů bylo 
objasněno a z pohledu efektivnosti 
se jedná o nejvyšší poměr objasně-
ných případů k celkové kriminalitě. 
Za zmínku současně stojí i skuteč-
nost, že policisté územního odboru 
v letošním roce dále objasnili i cel-
kem 78 skutků, které byly spáchány 
před 1.1.2015. Tyto trestné činy sice 
nejsou do statistiky devíti letošních 
měsíců zahrnuty, přesto však i tato 
práce za zmínku stojí. 

Rok Evidováno TČ Objasněno Objasněno %
2015 1641 921 56,12
2014 1692 920 54,37
2013 1795 887 49,42
2012 1847 852 46,13
2011 1796 725 40,37
2010 1505 700 46,51
2009 1849 756 40,89
2008 1868 817 43,74
2007 2026 925 45,66
2006 1640 885 53,96

V oblasti dohledu nad bezpeč-
ností a  plynulostí silničního pro-
vozu byla prováděna celá řada bez-
pečnostních akcí i cíleného výkonu 
služby, který primárně směřuje do 
rizikových lokalit, míst se zvýše-
nou nehodovostí, úseků, kde často 
dochází k dopravním přestupkům, 
nebo ohrožení ostatních účastníků 
silničního provozu. 

Za 9 měsíců dopravní policis-
té šetřili celkem 498 dopravních 
nehod, při nichž 5 lidí zemřelo, 13 
bylo zraněno těžce a 178 lehce. Pro 
porovnání níže uvádím přehled i za 
roky 2014 a  2013. Negativně lze 
hodnotit nárůst počtu dopravních 
nehod. Významnou roli sehrává 
nepozornost, nedodržování pra-
videl silničního provozu, zejména 
pak nedodržování stanovené rych-

losti, nedání přednosti a  správný 
způsob jízdy, což jsou nejčastější 
příčiny dopravních nehod. Svou 
významnou roli v  nehodovosti 
i přes řadu cíleně zaměřených akcí 
sehrává také alkohol a drogy.    

Počet dopravních nehod a následky z nich plynoucí 
za období leden až září let 2013 - 2015

2015 2014 2013
Počet nehod 498 394 433
Usmrceno osob 5 7 3
Těžce zraněno 13 27 19
Lehce zraněno 178 162 189

Nejčastější příčiny dopravních nehod 
za období leden až září let 2013 - 2015

2015 2014 2013
Nesprávný způsob jízdy 285 247 293
Rychlost 78 48 73
Přednost 44 52 42
Alkohol 44 37 30

Hovořil-li jsem o  řidičích, 
kteří usedli za volant a  řídítka 
pod vlivem alkoholu či drog, 
policisté územního odboru při 
běžném výkonu služby i při bez-
pečnostních akcích letos od 1. 1. 
do 30. 9. celkem zadrželi těchto 
„hříšníků“ více než 500, z čehož 
přes 100 řídilo po požití drog. 
Podrobnější rozbor a porovnání 
za období let 2012 až 2015 uvá-
dím v přiloženém přehledu. 

Rok
Přestupky 

alkohol
(do 1 promile)

Přestupky 
- řidiči pod 
vlivem drog

Alkohol 
a drogy (TČ 

dle § 274)

Alkohol 
a drogy 
celkem

2012 277 50 70 397
2013 220 111 75 406
2014 290 105 87 482
2015 314 107 115 536

Pozn.: § 274 zák. č. 40/2009 Sb., ohrožení pod vlivem návykové látky

Celkem v 16-ti případech letos 
policisté využili institutu vykázá-
ní. Za stejné období vloni to bylo 
9 případů a za celý rok 2014 bylo 
těchto případů 11. Vykázání smě-
řuje k ochraně osob žijících ve spo-
lečné domácnosti před agresivním 
jedincem. Vykázání trvá 10 dnů 
a po tuto dobu osoby vykázané se 
nesmějí zdržovat ve společném 

obydlí. Ve všech případech se jed-
nalo o muže (manžel, syn, vnuk). 

Z  dalších čísel pro zajímavost 
uvádím, že policisté letos mimo 
další úkoly vypátrali přes 100 hle-
daných osob, zadrželi přes 200 

pachatelů trestných činů, provedli 
na šest desítek bezpečnostních 
akcí, řešili přes 9000 přestupků 
(nejenom těch dopravních) atd. 
Policisté neopomněli ani pre-
venci, proto provedli na 3 desítky 
přednášek a  besed, pravidelně se 
setkávají s  vedením měst a  obcí, 
kdy primárním cílem je ve spolu-
práci s místní samosprávou zajistit 
občanům bezpečnost a v regionu 
veřejný pořádek. Jen těchto setká-

ní za tři čtvrtiny letošního roku se 
uskutečnilo na 350. 

Vedením územního odboru 
byly vytýčeny dvě hlavní priority, 
a to omamné a psychotropní látky 
a  drobná kriminalita. Neopomí-
náme samozřejmě ani jiné druhy 
kriminality, přesto však vycházíme 
z premisy, že právě tyto druhy kri-
minality naše spoluobčany nejvíce 
obtěžují a poškozují. Navíc drobná 
kriminalita a drogy jsou z mnoha 
pohledů „spojenou nádobou“. Bez 
zajímavosti proto není, že v  kaž-
dém měsíci proběhnou cca 2 větší 
realizace na úseku drog. Zaměřují 
se na pěstování, výrobu a distribuci 
těchto zakázaných látek. Do polo-
viny října tak proběhlo 21 realizací.      

Čísel však již bylo dost, proto 
připomenu několik šetřených 
případů a událostí z uplynulého 
období.
•	Pro zločin loupež je stíhán muž, 

který opakovaně požadoval vydá-
ní finanční hotovosti po poškoze-
ném s tím, že pokud tak neučiní, 
tak jej obere o  všechno. Jelikož 

v poškozeném vyvolal obavu, že 
v  případě nevydání peněz bude 
fyzicky napaden a zbit, v dopro-
vodu útočníka provedl výběr 
z bankomatu a peníze muži pře-
dal. Policisté po dopadení pacha-
tele zatkli a o svém protiprávním 
jednání teď přemýšlí ve vazbě. 

•	Další muž, který dnes již zpytuje 
své svědomí ve vazbě, se dopus-
til na Konicku a Plumlovsku v 7 
případech krádeží vloupáním, 
porušování domovní svobo-
dy a poškození cizí věci, kdy se 
zaměřoval na násilné vniknutí 
do objektů rekreačních zařízení 
a prodejen. 

•	Zapomenout nelze ani na dalšího 
stíhaného výtečníka, který byl 
obviněn z trestných činů krádeže 
vloupáním a poškození cizí věci. 
Muž se dopustil sedmi případů 
násilného vniknutí do pohostin-
ství, mateřských školek, obecního 
úřadu a  novostavby rodinného 
domu, odkud odcizil různé před-
měty a  hotovost v  celkové výši 
cca. 130 tis. Kč,

•	Do třetice byl z  trestných činů 
krádeže vloupáním, poškození 
cizí věci, neoprávněného užívání 
cizí věci a maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí obviněn muž, kte-
rý se dílem ve spolupachatelství 
s  dalšími obviněnými dopustil 
v celkem 14-ti  případech násil-
ného vniknutí do různých objek-
tů za účelem odcizení finančních 
prostředků, pracovního nářadí, 
jízdních kol, cigaret a dalších věcí. 
Ke svým zlodějským výpadům 
navíc i přes zákaz řízení jezdil au-
tem. Ani tato skutečnost neunikla 
naší pozornosti.

•	Zadržen po rozsáhlém pátrání 
byl i „umělec“, který na různých 
místech od počátku roku 2013 ve 
více než 40 případech vytvořil na 
nejrůznějších objektech v Prostě-
jově pomocí sprejů  barevné ná-
pisy, obrazce či symboly. Způsobil 
škodu v řádu desítek tisíc korun.

•	Ze zločinu podvod byla obvi-
něna žena, která od prosince 
2014 do května 2015 telefo-
nicky a  prostřednictvím SMS 
zpráv kontaktovala z místa své-
ho bydliště poškozeného muže 
z Prostějovska, od kterého pod 
nepravdivou záminkou, že je 
těhotná a  potřebuje peníze na 
uhrazení výdajů spojených s in-
terrupcí, vylákala částku ve výši 
617.000,- Kč.

•	Hospodářští kriminalisté stíhají 
předsedu představenstva jed-
noho bytového družstva, který 
jako osoba oprávněná dispono-
vat s  účtem bytového družstva, 
v  rozporu se svou pravomocí 
a v úmyslu neoprávněného při-
svojení si finančních prostředků 
prostřednictvím internetového 

Devět měsíců letošního   roku pohledem policie

Institut vykázání

rok 2015 2014 2013 2012 2011
počet vykázaných 16 9 10 15 4
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bankovnictví provedl opakovaně 
neoprávněné převody finanční 
hotovosti z účtu bytového druž-
stva na svůj účet. Způsobil škodu 
přesahující 660 tis. Kč,

•	Bedlivému pohledu neunikl 
ani cizinec, který v  zahraničí 
odcizil motorové vozidlo, jehož 
hodnota převyšovala 1 milion 
korun a toto přes Prostějov pře-
vážel do Pobaltí. Kromě vozidla, 
které mu bylo pochopitelně za-
baveno, ještě policisté zjistili, že 
je osobou, na který je vyhlášen 
mezinárodní zatykač. Po prove-
dení procesních úkonů byl proto 
následně eskortován k  dalšímu 
řízení před soudce. 

•	Policisté oddělení hospodářské 
kriminality trestně stíhali i  pa-
chatelku rozsáhlých podvodů, 
včetně těch úvěrových, kterých 
se dopustila na různých místech 
střední Moravy a Brna v celkem 
27 případech. Způsobila celko-
vou škodu cca. 250 tis. Kč,

•	Ze zločinu loupeže a  trestných 
činů krádeže a  poškození cizí 
věci byl obviněn pachatel, který 
nejméně v  8 případech nási-
lím vnikl do zaparkovaných 
osobních motorových vozidel, 
nejméně v  1 případě násilím 
vnikl do restaurace, odkud od-
cizil zboží a peníze a v 1 případě 
maskován kuklou vstoupil se 
zbraní do herny, kde se zmoc-
nil finanční hotovostí. Pachatel 

po zadržení putoval rovnou do 
vazby. 

•	Policisté zasahovali i při nesho-
dách v občanském soužití v do-
mácnosti. Útočník proti hlídce 
použil 2 nožů, policisty přímo 
ohrožoval na životě a svou hroz-
bu a  úmysl vyjádřil i  verbálně. 
Proti muži bylo použito donu-
covacích prostředků, putoval 
do policejní cely a následně i do 
vazební věznice. Incident se na-
štěstí obešel bez zranění. 
 Přestože policisté územního 

odboru obdobných událostí řeší 
každý den celou řadu, některé 
na jejich tvářích vyloudí i úsměv. 
Pár z nich proto pro pousmání 
rovněž uvedu.
•	Policisté byli kontaktováni majite-

lem nemovitosti, že mu na mobil 
přišel signál o narušení nemovi-
tosti s tím, že je teď mimo bydliště 
a prosí o prověrku. Ze zloděje se 
následně vyklubal nezbedný ope-
řenec, který přes pootevřené okén-
ko vnikl do sklepa, kde si volně 
poletoval. Zatímco vrabci, se toto 
„vězení“ nezamlouvalo, potěšen 
byl asi zabezpečovací systém, kte-
rý majiteli narušení oznámil. Věc 
byla vyřešena k všestranné spoko-
jenost, tedy vrabec byl vysvobo-
zen, majitel uklidněn, že doma 
nemá nezvané hosty a policisté po 
upozornění na řádné zabezpečení 
objektu rovněž, neboť pro tento-
krát nebyl nutný ostrý zásah.

•	Zásah policistů byl vyžádán 
i u cizokrajného metrového hada, 
který vnikl do skleníku, vyděsil 
majitele, který jej zde uzamkl 
a vyčkal příjezdu policistů a hasi-
čů. Exotika se však nekonala, 
neboť se jednalo o užovku, kterou 
hasiči následně vypustili do lesa.

•	Šetřilo se i oznámení o odcizení 
bot z botníku ve společných pro-
storách. Pachatel si je však ani 
nestihl rozšlápnout, protože jej za 
několik minut policisté zadrželi 
v jedné z heren. Boty majiteli vrá-
til a následně putoval na obvodní 
oddělení, kde s  ním byl případ 
projednán. 

•	Hra dětí vyústila až v sousedský 
spor s  následnou účastí policie. 
Předmětem byla cihla, kterou děti 
přehodily přes zeď. To, přestože 
se jedná o ne zrovna bezpečnou 
zábavu, by možná ještě sousedé 
přešli, problém však bylo čelní sklo 
za zdí odstaveného auta, kterým 
cihla prošla a uvelebila se na před-
ním sedadle.  

•	Muž nahlásil vloupání do svého 
domu s  tím, že je pachatel ještě 
uvnitř. Následně se však z domně-
lého trestného činu vyklubala zcela 
jiná okolnost. Žena si domů po-
zvala přítele a předala mu i klíče. 
Muže však neuvítala přítelkyně, 
ale manžel, který přijel nenadále 
domů. 

•	Obdobně dopadlo i  sousedy na-
hlášené „vloupání“ do bytu, kdy 

pachatele dělají v bytě hluk. Majitel 
bytu je v lázních, tak je vyloučeno, 
že by hlučel on. Následný zásah 
odhalil vnučku, která si ve volném 
bytě uspořádala večírek.  

•	Policisté prověřovali i  okolnosti 
pádu 16-ti měsíčního dítěte z ote-
vřeného okna umístěného v  1. 
patře domu. Přestože došlo k pádu 
na plochu betonového chodníku 
z výšky cca. 5 metrů, k vážnému 
zranění dítěte naštěstí nedošlo. 

•	Nahlášen byl policistům i  muž, 
který demontoval dopravní zna-
čení. Z  domnělého padoucha se 
vyklubal pracovník údržby silnic. 

•	Hned vícekrát byl policii nahlášen 
případ odcizení motorového vozi-
dla. Zaktivizované složky prováděly 
desítky úkonů, aby se následně zjis-
tilo, že majitel vůz zaparkoval jinde.

•	Úsměvný byl i požadavek matky 
již delší čas dospělého potomka, 
která požadovala, aby policisté při-
jeli k ní domů a domluvili synovi, 
aby nadměrně nepožíval alkoho-
lické nápoje.   

•	Oznámena byla i záhada zmize-
lé peněženky, ve které byla kromě 
hotovosti i platební karta s PIN kó-
dem napsaným na této kartě. Zá-
hadu následně vyřešila sama, kdy 
peněženku našla na trávě u dveří 
svého domu, kde ji vytrousila. Od 
policistů se jí však dostalo pokárá-
ní, neboť ponechávat přístupový 
kód tímto způsobem je více než 
trestuhodné.

•	Trénink mladých orientačních 
běžců plynule přešel v  policejní 
pátrací akci po 15 leté sportovkyni. 
Naštěstí se slečna pouze ztratila 
a  byla nalezena bez jakéhokoliv 
zranění.

•	Vpravdě „Arazimovský případ“ 
řešili policisté i v jedné z obcí na-
šeho regionu. Deset odcizených 
slepic a usmrceného kohouta však 
neměl na krku nenechavý poberta, 
ale darebný lišák, který si připravil 
chutné menu. 
 Závěrem jen doplním, že 

výše uvedených výsledků bylo 
dosaženo činností 205 policis-
tů, kteří vykonávají službu ve 
148 městech a  obcích našeho 
regionu, v  nichž žije bezmála 
110.000 obyvatel. 

 plk. Mgr. Pavel Novák, 
vedoucí ÚÓ PČR Prostějov

Devět měsíců letošního   roku pohledem policie

Ochrana rekreačních objektů v zimním období
Podzim je obdobím, kdy 

se lidé začínají stahovat do 
teplých bytů a  rekreační cha-
ty i  celé rekreační kolonie zejí 
prázdnotou. Toho rádi využí-
vají různé skupiny obyvatel, ať 
už jde o  bezdomovce, tuláky 
či zloděje příležitostné nebo 
i  z  povolání. Policie neprovádí 
pouze represi, ale pomocí pre-
ventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a navazování 
neformálních vztahů s  chataři 
a  chalupáři možné majetkové 
kriminalitě předchází. Ale sa-
mozřejmě s ohledem na množ-
ství takových míst není možné 
všechny objekty ohlídat, a proto 
by i majitelé rekreačních objek-
tů měli dodržovat bezpečnostní 
doporučení k  zabránění vlou-
pání. 

Jak se tedy vyvarovat 
zklamání při první jarní 

návštěvě chaty?
Vliv na riziko vykradení má 

hodnota majetku uloženého 
v objektu. Hodnotě rekreačního 
objektu nebo v něm uložených 

předmětů by měl odpovídat stu-
peň zabezpečení.

Základním a  prvním pravi-
dlem by měly být dobře uza-
vřená a uzamčená okna a dveře. 
I  uzamčená branka může ná-
hodného zloděje odradit. 

V  objektu nikdy nenechá-
vejte cenné věci – elektroniku, 
starožitnosti, šperky, drahé pra-
covní nářadí a podobně.

Nenechávejte na pozemku 
v  okolí chaty předměty, které 
pachateli vloupání do objek-
tu mohou usnadnit – žebřík, 
krumpáč, sekeru, páčidlo a po-
dobně.

Každý majitel nemovitosti by 
měl zvážit, zda by se mu nevy-
platila instalace elektronické-
ho zabezpečovacího zařízení, 
případně i s napojením na pult 
centralizované ochrany. Nad-
standardní zabezpečení objektu 
pachateli jeho úmysl ztíží nebo 
ho od vloupání rovnou odradí. 
Skrytá zařízení, například fo-
topasti, pak mohou policistům 
pomoci při pátrání po pachateli 
a  majitele mohou třeba i  pre-
ventivně upozornit na to, co se 

v okolí jeho objektu děje.
Technika má nezastupitelnou 

úlohu, ale jsou i docela obyčejná 
opatření, která nic nestojí – udr-
žujte dobré vztahy se sousedy, 
všímejte si pohybu neznámých 
lidí v okolí, nechlubte se zbyteč-
ně svými majetkovými poměry, 
mějte rekreační objekt dostateč-
ně pojištěn (s  tím souvisí i  ak-
tualizace pojistné smlouvy tak, 
aby odrážela současnou hodno-
tu majetku), pro případ vloupá-
ní si poznamenejte výrobní čísla 
přístrojů a věcí (pro potřeby Po-
licie ČR a pojišťoven).

Účinnou možností ochrany 

je budit zdání, že rekreační ob-
jekt není dlouhodobě opuštěn. 
Taková opatření mohou obná-
šet vybírání poštovní schránky, 
nebo péči o pozemek. Na pod-
zim může jít o  shrabané listí, 
v zimě o odklizený sníh.

Co dělat, když i přes 
veškerá opatření zjistíte 

násilné vniknutí do chaty?
Předně je potřeba zachovat 

klid a rozvahu. Ihned volejte na 
linku 158 Policie ČR.

Do objektu a  nejlépe ani do 
jeho blízkosti nevcházejte a roz-

hodně neuklízejte. Mohli byste 
znehodnotit stopy, které zde 
pachatel zanechal a  tím ztížit, 
nebo i znemožnit dopadení pa-
chatele. Také by se mohlo stát, 
že pachatel či pachatelé jsou stá-
le uvnitř a hrozí tak nepříjemná 
a nebezpečná konfrontace. 

Policistům do protokolu uveď-
te co nejvíce informací, včetně co 
nejpřesnějšího popisu odcizených 
věcí. Zde se Vám budou hodit po-
značená výrobní čísla či fotografie 
odcizených věcí, nebo záznam 
z kamerového systému či fotopasti.

 por. Bc. František Kořínek
 tiskový mluvčí Policie ČR
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Informace

Představujeme okrskáře městské policie
Okrsek  č. 4

Odpovědný strážník: 
1387 Ambros Martin
Telefon: 774 156 384
Email: ambros@mpprostejov.cz

Moje jméno je Martin Ambros, u měst-
ské policie pracuji od roku 1994, u okrs-
kové služby od roku 2007  do současnosti 
a to v okrsku s označením 4.

Okrsek č. 4 je situován v prostoru mezi 
ulicemi Wolkerova a  Újezd, částí centra 
města nám. E. Husserla, Vojáčkovo a Hla-
váčkovo nám, dále pak mezi ulicemi Sva-

toplukova a  Vrahovická, pokračuje ulicí 
Olomoucká a  části lesoparku Hloučela 
za sídlištěm E. Valenty a E. Beneše včetně 
uvedeného sídliště. Dále zde patří lokalita 
garáží a  zahradkářské kolonie Močidýlka. 
V okrsku se také nachází průmyslový areál 
bývalého Agrostroje, kde v současnosti sídlí 
řada firem.

Jako jednu z  důležitých problematik 
v tomto okrsku bych chtěl uvést problémy 
spojené s provozem nočních klubů a barů, 
kdy dochází k rušení nočního klidu, vandal-
ství a další protiprávní činnosti s tímto spo-
jené. V této souvislosti pak dochází ze strany 
občanů, bydlících v  lokalitách, kde se tyto 
provozovny nacházejí, ke zhoršení vnímání 
stavu veřejného pořádku. Jednalo se přede-
vším o provoz klubu DCM Morava na ulici 
Lužické, je nutno podotknout, že v součas-
nosti zde došlo k určitému zlepšení veřejné-
ho pořádku, především kontrolní činností 
ze strany městské policie, dále spoluprací 
s orgány hygieny a  také intenzivní komu-
nikací s  majitelem podniku. V  minulých 
letech jsem stejné či, obdobné problémy 
řešil i na ulici Barákova, kde se nachází klub 
Apollo 13 a na náměstí Husserla bar Casus, 
kde v obou případech došlo také k zlepše-
ní situace, ke spokojenosti občanů a počet 
přijatých oznámení klesl na minimum. 
V okrsku č. 4 se nacházejí také další provo-
zovny a restaurační zařízení, ale v důsledku 
jejich provozu nedochází k většímu naru-

šování veřejného pořádku. Nutno uvést, že 
mimo uvedené provozovny také kontroluji 
herny, zda se v nich nenachází osoby mladší 
18 let a ve spolupráci s Finančním odborem 
magistrátu i  náležitosti nutné pro provoz 
herních automatů. 

Jako další, bych uvedl to, že v okrsku č. 
4 bohužel nadále přetrvávají některé pro-
blémy s  bezdomovci a  sociálně slabšími 
občany, jako jsou drobné krádeže, nebo 
veřejné pohoršení, znečišťování veřejného 
prostranství, zařízení atd. Jako případ bych 
uvedl v lokalitě ulice Olomoucká prostory 
kolem Domu služeb, nebo areál zahrádkář-
ské kolonie a  garáží Močidýlka, případně 
parkoviště u  obchodního domu Kaufland 
na ulici Konečná. Toto se snažím řešit čas-
tějšími kontrolami a pokud je to možné i ve 
spolupráci s Policií ČR, kde je  prováděna 
i prevence krádeží věcí při sobě a ze zapar-
kovaných vozidel, zejména u  velkých ob-
chodních center, viz. parkoviště Kaufland 
na Konečné ulici. Dále musím při řešení 
těchto problémů úzce spolupracovat s dal-
šími organizacemi města, kdy například 
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. zajistila úklid zne-
čištěných ploch u Domu služeb a ořez křo-
vin v okolí, mimo jiné také byla provedena 
v minulosti revitalizace v prostorách zahrá-
dek Močidýlka, kde docházelo ke krádežím 
železa, zakládání černých skládek a demolo-
vání opuštěných zahradních staveb.

Z mé strany dochází ke spolupráci s další-
mi odbory Magistrátu města Prostějova, na-
příklad Odborem správy a údržby majetku 
města nebo Odborem dopravy, a to  zejmé-
na při řešení  vozidel, která vykazují znaky 
autovraku, kde je ovšem situace složitější, 
co se týče následného odstranění vraku 
z komunikace.  Jako příklad bych uvedl, že 
v současnosti je v řešení  autovrak na ulici 
Budovcova.  Jedna z dalších činností, při 
které spolupracuji i s Odborem dopravy, je 
řešení dopravní situace v lokalitách okrsku, 
kdy reaguji jednak na podněty občanů, ale 
i  vlastním zjištěním a  navrhuji příslušné 
řešení. To se týká i  případného doplnění 
nebo změny dopravního značení, napří-
klad na sídlišti  E. Beneše a E. Valenty nebo 
v lokalitě ulice Svatoplukova před cukrár-
nou Aidou a mnohé další.

Ohledně stavu veřejného pořádku na 
výše uvedeném sídlišti E. Beneše a E. Va-

lenty, zde například zajištuji v ranních ho-
dinách dohled na BESIP u přechodu před 
základní školou, provádím kontrolu mobi-
liáře města, zde například došlo k doplnění 
odpadkových košů, opravě poškozené lávky 
pro pěší přes Hloučelu a  další. Provádím 
také kontroly dětských hřišť, jakož i parko-
vání vozidel a jízdu vozidel i cyklistů v roz-
poru s ustanovením Zákona o provozu na 
pozemní komunikaci. Mezi specifické pro-
blémy v této lokalitě můžeme zařadit venče-
ní psů. V uvedeném venčení psů zatím trvá 
stav, kdy řeším podněty a oznámení občanů 
ohledně volného pobíhání psů a neuklízení 
exkrementů. Tento stav budu zřejmě řešit 
i v budoucnu vzhledem k velké koncentraci 
zde žijících osob vlastnících psy a jejich ne-
kázni.  Ve spolupráci s hlídkovou službou na 
uvedeném sídlišti  také  dochází ke kontrol-
ní činnosti v nočních hodinách, především  
zaměřené na prevenci krádeží, jak vozidel, 
tak vloupání do sklepních kojí. 

Mezi další náplně mojí práce mohu na-
příklad uvést, dohled nad dodržováním 
vyhlášek města, řešení záborů veřejného 
prostranství, nepovolené plakátování a dal-
ší. Občané se také na mne mohou obracet 
ve věcech veřejného pořádku, narušování 
občanského soužití, dopravních přestupků, 
krádeží, popřípadě oznámit poškozený mo-
biliář nebo nález, ale i s pomocí nebo žádostí 
o radu. 

Při své činnosti dále ještě zabezpečuji do-
hled na BESIP při strojním čištění v lokali-
tách města nebo se účastním akcí skupiny 
prevence, různých akcí města jako třeba 
Prostějovské léto, Prostějovské hody, ale i za-
bezpečení veřejného pořádku při sportov-
ních utkáních. Občané se na mne ve svých 
věcech mohou obracet jak telefonicky, tak 
i osobně nebo emailem. Sloužím většinou 
od pondělí do pátku, střídavě týden ranní 
směny od 06.00 do 14.30 hod. a další týden 
odpolední od 13.30 do 22.00 hod. Pokud je 
potřeba, sloužím i o víkendu a noční směny. 

Závěrem lze uvést: „Věřím, že poctivým 
výkonem okrskové služby, jakož i kontakty 
s  občany a  dobrou místní znalostí, se mi  
stav veřejného pořádku ve svěřeném okrsku 
podaří i nadále udržet na dobré úrovni tak, 
aby se především zde žijící občané cítili bez-
pečně a spokojeně.“

 Str. Martin Ambros, v.r.

INZERCE
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Komunální služby
šlo by to lépe a levněji

V  příštím roce chystá 
město Prostějov výběrové 
řízení na realizaci komu-
nálních služeb. Opakovaně 
navrhujeme, aby město ne-
zadávalo veškeré služby za-
hrnující svoz a  zpracování 
odpadů, úklid a opravy ko-
munikací, seč trávy, údržba 
městské zeleně, správa ve-
řejného osvětlení, pohřeb-
ní službu i  zimní údržbu 
v jedné zakázce, kterou těž-
ko může získat někdo jiný, 
než velká firma pokrývají-
cí všechny tyto oblasti. Při 
jednom velkém výběrovém 
řízení se tím pádem nejedná 
o otevřenou soutěž a město 
tak nezíská nejkvalitněj-
ší služby za nejlepší ceny. 
Jsme rádi, že nám dává za 
pravdu i zákon a Rada měs-
ta přiznala, že bude nucena 
od svého původního zámě-

ru ustoupit. Také jsme opa-
kovaně nabízeli naši účast 
v  pracovní skupině, která 
výběr připravuje. Chtěli by-
chom například do údržby 
zeleně vnést i  trochu sou-
těžního a  hravého přístupu 
– rozdělením města na 6-8 
oblastí, které by se soutěži-
ly zvlášť. Občané by potom 
mohli každý rok hlasovat 
o tom, ve které oblasti je ze-
leň nejkrásnější, a  nejlepší 
firma by dostala bonus. Ob-
dobný přístup si dovedeme 
představit u  zimní údržby 
nebo úklidu komunikací 
a  může dodavatele motivo-
vat ke kvalitnějším službám. 
Současně takovýto postup 
podpoří malé prostějovské 
živnostníky a  v  neposlední 
řadě bude pro město levněj-
ší. Tomáš Blumenstein 

a Milada Sokolová

Z lidovecké kuchyně v našem městě

Zastupitelé KDU-CSL 
mají svoji podporu v  Měst-
ské organizaci KDU-ČSL, 
kde se pravidelně scházejí. 
Mohou tak reagovat na jed-
náních Zastupitelstva nejen 
za sebe, a nejen za své spo-
lustraníky, ale i  za své po-
litické příznivce, obyvatele 
města. Ti totiž mají také 
volný vstup na naše jedná-
ní a jsou to i nestraníci, ale 
členové komisí města, kam 
byli námi delegování. Zabí-
ráme tedy široké spektrum 
názorů. Máme radost, že 
i mladí občané města k nám 
nacházejí cestu a  dodávají 
připomínky, rady a  pod-
něty. Na posledním našem 
jednání v  září t.r. proběh-
la široká diskuse k  dění na 
radnici. Ocenili jsme od-
stoupení politiků, kteří při-
jali peníze od soukromých 
firem. I když jejich jednání 
zřejmě nebylo protizákon-

né, tak v  politické praxi 
ho považujeme za neetické 
a  nepřijatelné. Také jsme 
se shodli, že primátorkou 
by měla být 1. náměstky-
ně RNDr. A. Rašková, kte-
rá má předpoklady funkci 
úspěšně zvládnout a  navíc 
je členkou vítězné politické 
strany. Upřednostňujeme 
však menšinovou koalici 
nebo širokou koalici bez 
komunistů, ale k této změně 
bohužel zatím nemáme po-
litickou sílu.

Vážíme si práce pánů 
exprimátora M. Pišťáka, 
který zejména v  minulých 
volebních obdobích udržel 
vyrovnané rozpočty měs-
ta bez zadlužení (současný 
vysoký přebytek rozpočtu 
je spíš dílem neprovedených 
nutných investic) a  PhDr. 
A. Mačáka,MBA, že přispěl 
jako náměstek hejtmana 
k  mnoha dotacím pro měs-
to z  Olomouckého kraje. 
Avšak na posledním jednání 
Zastupitelstva nás překva-
pilo, že M. Pišťák byl navr-
žen na post velitele Městské 
policie. Určitě tu práci bude 
dělat poctivě, zodpovědně, 
dobře a  zákon to dovoluje, 
ale z hlediska logiky věci by 
měla městská policie přímo 
podléhat dle našeho názo-
ru nejvyššímu představiteli 
města.    A že pan M. Pišťák 
chce tuto práci dělat zadar-
mo, spíš vyvolává další otaz-
níky. 

Na posledních dvou za-
sedáních jsem přednesl 
požadavek na pronájem 

místnosti s  nízkým nájmem 
alespoň na zkušební dobu 
pro romskou duchovní čin-
nost. Obrátil se totiž na mne 
pan Jan Vrba, známý spíš 
pod přezdívkou Aladár, aby 
mohl v  Prostějově podobně 
jako v Olomouci, kdy zastu-
poval o.s. Život a světlo, pro-
vádět duchovní činnost pro 
naše romské spoluobčany. 
Na první pohled a ze zkuše-
ností, jaké většina obyvatel 
má, se nabízí odstup k  ře-
šení této problematiky, ale 
pro zlepšení komunikace,  
společenského vyžití by tato 
činnost mohla být životo-
dárnou kapkou lepšího na-
zíraní na naše spoluobčany. 
Proto se za tuto myšlenku 
jednoznačně stavím a  pod-
poruji ji.

A  na závěr vás, milí spo-
luobčané, zvu na mítink 
s europoslancem Mgr. Tomá-
šem Zdechovským. Podělí se 
s vámi o svoje názory, postoje 
a  fakta k  problematice – ro-
dina, práva dětí a rodičů - má 
mnoho zkušeností s  kau-
zou rodiny Michalákových 
v  Norsku a  spolu s  poslan-
kyní MUDr. Jitkou Chalán-
kovou nejvíce bojují za jejich 
práva, dále se zabývá žhavou 
problematikou – migrace, ale 
také jeho tématem je - pod-
pora mladých, podpora pod-
nikání, start-upy. Mítink se 
uskuteční – viz plakáty- v so-
botu dne 7. 11. od 10 hod. 
na náměstí či v  KASCentru 
v  případě mokré varianty.
 Ing. Petr Kousal, 
 předseda Klubu KDU-ČSL

Malá úvaha, aneb kdo se bojí, neměl by chodit do lesa...

Není to tak dávno, co 
jsem se vcelku pravidelně na 
těchto stránkách vyjadřoval 
k  dění na radnici, reagoval 
na názory zastupitelů a  po-
važte, dokonce je i  komen-

toval. Myslím, že jsem se 
nikdy nesnížil k tomu, abych 
překročil míru slušnosti. 
Tedy tu, která byla normou 
v  době, kdy jsem formoval 
svůj světonázor. Což je sice 
drahně let, ale tehdy větši-
nou platilo, že slušnost je 
mincí, která je zadarmo a dá 
se s  ní platit všude. Dnes je 
pořád zadarmo, ale platit se 
s ní zpravidla, bohužel, nedá. 
Škoda. Ale k  věci. Někteří 
opoziční zastupitelé pro-
ti mému tehdejšímu psaní 
rozpoutali skutečně nevybí-
ravou kampaň, včetně doce-
la hrubých útoků přímo na 
zasedání zastupitelstva. Moc 
se jim jiná (moje) stanoviska 
k   prezentovaným názorům 
nelíbila. Což se, konec konců 
dá pochopit. Co již méně, je 
jejich jednosměrný pohled 

na otevřenost, jimi ve vztahu 
k radničním záležitostem tak 
vehementně prosazovanou. 
Jejich působivý protitlak měl 
praktický výsledek: aktuálně 
nelze „on-line“ na příspěv-
ky reagovat. Přitom se dalo 
dojít, při troše dobré vůle, 
k  obecně přijatelnému řeše-
ní. Je na pováženou, že jsem 
ve svém, téměř kmetském 
věku, podlehl naivitě, když 
jsem se domníval, že reago-
vat bezprostředně (rozuměj 
v témže čísle) na opozicí ve-
řejně prezentované názory 
v  Prostějovských radničních 
listech, je nejen logické, ale 
i  demokratické. Přišlo mi 
jako docela nesmyslné, psát 
o  něčem s  měsíčním odstu-
pem, tj. v  době, kdy většina 
čtenářů již nemá ponětí, o co 
vlastně šlo. Nic není starší, 

než jeden den staré noviny, 
hlásá vousaté úsloví. Něco na 
tom bude. Přišlo mi přiro-
zené, že názorová různost je 
základem pro případný kri-
tický přístup čtenářů. Jinak 
řečeno, že nepřevezmou au-
tomaticky jen názor jednoho 
pisatele, ale mohou posoudit 
i  mínění oponenta. Nechť je 
slyšena i  druhá strana (Au-
diatur et altera pars) je sice 
primárně stará právní zása-
da, ale platí i  v  žurnalistice. 
Avšak oba názory v  jednom 
vydání a  navíc „vedle sebe“, 
staví oba autory do pasivní 
role. Ta aktivní je ale při-
souzena čtenáři, který má 
možnost použít vlastní ro-
zum a… posuzovat, vybrat 
si. Přišlo mi správné a férové, 
ponechat na laskavém čtená-
ři, ať si vytvoří vlastní názor. 

Chápu, že tento postup má 
i  svá úskalí, ale v  měsíčníku 
příliš prostoru pro smyslu-
plnou názorovou výměnu 
není. Měsíc je v tomto přípa-
dě příliš dlouhá doba. Takže, 
milí čtenáři, nebudu svými, 
mnohdy nekonformními 
postoji, komplikovat nikomu 
život, vyhrocovat již tak do 
krajnosti vypjatou atmosfé-
ru v  zastupitelském sboru. 
Což ovšem neznamená, že se 
s Vámi i v budoucnu přesta-
nu dělit o  vlastní pohled na 
řadu věcí okolo správy věcí 
veřejných. Jen to bude jinou 
formou.  Omlouvám se tedy 
za delší „publicistickou“ pro-
dlevu v psaní pro Prostějov-
ské radniční listy. Pokusím se 
to napravit.  Přeji Vám, milí 
čtenáři, jen vše dobré.     

 Jaroslav Šlambor, radní
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Myčka – příště možná na náměstí
O  tom, jak bude město vy-

padat, rozhoduje z  velké míry 
územní plán (náš poslední je 
z roku 2014), dále oficiální změ-
ny územního plánu (nyní jsou 
v projednávání dvě) a dále územ-
ní studie, což je mechanismus, 
kterým může poměrně úzká 
skupina lidí legalizovat prakticky 
cokoliv.  Územní studie se nepro-
jednávají veřejně, o  to je tento 
mechanismus nebezpečnější. 
V  současné době se například 
připravuje studie areálu jezdec-
kých kasáren nebo třeba studie 
myčky na Wolkerové ulici.

V centru města na rohu Wol-
kerovy a Tylovy ulice - se má bu-
dovat zpevněná plocha s přístřeš-
kem a  s  kontejnerem pro ruční 
mytí aut. Skutečně je zde možno 
stavět i myčku, pokud však budou 
dodrženy podmínky územního 
plánu, že stavba naváže na stáva-
jící stavební čáry, výšku a charak-
ter okolní stabilizované zástavby. 
Platný územní plán by umožnil 
třeba třípodlažní parkovací dům 
s myčkou v přízemí, který by do 
lokality přirozeně zapadal. Nebo 
cokoli jiného, přizpůsobené okol-
ní zástavbě, jen ne připravovaný 
způsob zástavby!

Spoléhání na územní plán 
a  jeho protagonisty je bláho-

vý idealismus. Naopak. Tvůrci 
územního plánu si vytvořili me-
chanismus, který by jim totéž 
umožnil možná i na náměstí.

Jak územní plán funguje?
Na rozdíl od územních plá-

nů jiných měst je ten náš příliš 
konkrétní a  přísný. Nevadí mi 
to například u  stávající konso-
lidované zástavby a také v těch 
částech územního plánu, kde 
existuje rozumná koncepce 
rozvoje. Tam, kde přísné pod-
mínky neumožňují uskutečnit 
záměry stavebníka, předepisuje 
územní plán územní studii, kte-
rá má jiný způsob výstavby pro-
věřit a  potom umožnit vydání 
územního rozhodnutí.

V čem je tedy problém?
Územní plán ze zákona pro-

chází složitým procesem pro-
jednání včetně veřejného pro-
jednání s  občany a  institucemi 
a je přijat Městským zastupitel-
stvem. I když mám připomínky 
k nevhodnému a nezákonnému 
způsobu dodatečně zadaných 
změn Prostějovského územní-
ho plánu, územní plán zatím 
platí a  není svévolí jednotliv-
ce. U  územní studie je to však 
jinak. Ta nepodléhá veřejné 

kontrole a stala se tak nástrojem 
úzké skupiny lidí.

Schválený územní plán je 
vzhledem ke své striktnosti sou-
stavně obcházen, někdy z  roz-
hodnutí stavebního úřadu, jindy 
z  neznalosti územního plánu, 
nebo nekázní účastníků řízení. 
Legálně jej lze obejít také po-
mocí územní studie. Uznání, či 

neuznání takové studie, je však 
pouze na rozhodnutí stavební-
ho úřadu a  úzké skupiny osob. 
Územní plán jako nástroj pro na-
stavení férových podmínek pro 
rozvoj města tak byl degradován 
pouze na mocenský nástroj. Pro 
někoho platí omezení územního 
plánu, pro jiného neplatí.

Poslední územní studie na 

myčku na nároží Wolkerova-
-Tylova už signalizuje, že zde 
něco není v  pořádku. Měl 
by se možná prověřit celý 
územní plán. Je zde totiž více 
problémů, o kterých se raději 
nemluví. Jsme přesvědčeni, 
že je čas na otevření diskuse 
k územnímu plánování.

 Klub Změna pro Prostějov.

Dotazy ze zasedání 9.  Zastupitelstva
města Prostějova a odpovědi na ně:

Zastupitelé vystoupili na 9. zasedání s některými dotazy, přičemž bylo na uvedeném jednání přislíbeno, 
že tyto dotazy budou zodpovězeny veřejně prostřednictvím Prostějovských radničních listů:

PhDr. Václav Kolář (TOP 09):
Na cyklistické stezce u Hloučely se 

hromadí nejrůznější odpadky, kusy 
šatstva. Je zapotřebí též likvidovat 
plevelné rostliny v této lokalitě. Jak je 
zajištěn úklid a ošetřování lokality?

Odbor správy a  údržby majetku 
města zabezpečuje prostřednictvím 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 
dle potřeby strojní zametání asfaltové-
ho povrchu nové cyklostezky. Okolní 
pozemky podél nové cyklostezky, kte-
ré jsou majetkem města Prostějova, 
má na základě Smlouvy v nájmu spo-
lečnost Lesy města Prostějova, s.r.o., 
která předmětné pozemky využívá za 
účelem údržby a  péče. Město vyzve 
Lesy města Prostějova k  provádění 
častější kontroly a úklidu pronajatých 
pozemků.

Získané umělecké artefakty by 
měly být vystaveny. Kdy byla napo-
sledy výstava předmětů, které má 
město ve svých sbírkách?

Výstava byla realizována před rokem 
2009 ve spolupráci s Muzeem Prostě-
jovska Prostějově. Přesný termín nelze 
dohledat, protože před tímto datem 

nebyly muzeem termíny jednotlivých 
výstav archivovány. Komise pro nákup 
uměleckých děl se tímto zabývá.

 Jak jsou ošetřována díla získa-
ná ze sochařských sympozií, např. 
u knihovny. Proč se sochy průběžně 
neošetřovaly?

Statutární město Prostějov má ve 
svém majetku celkem 59 soch, které 
byly zhotoveny v  letech 2002 – 2011 
v rámci deseti ročníků Mezinárodních 
sochařských sympozií Hany Wich-
terlové v  Prostějově. Dále vlastní dílo 
s  názvem Monumentální betlém, což 
je soubor dřevěných soch. 

V období let 2005 až 2014 byla pro-
váděna pravidelná průběžná údržba. 
Tu zabezpečoval v letech 2005 – 2008 
řezbář Miroslav Srostlík a  v  době od 
roku 2009 do roku 2014 Ondřej Pro-
cházka. 

Sochy byly v  určitých časových in-
tervalech vždy prohlédnuty a  prove-
deny drobnější či rozsáhlejší opravy. 
Pokud byly na dílech zjištěny nějaké 
změny způsobené například houbou 
nebo poškození způsobené vandaly, 
objednalo město Prostějov opravu.  

Náklady vynaložené v jednotli-
vých letech na opravy soch: 

rok 2005  163.090,- Kč (betlém)
rok 2006       48.187,- Kč 
rok 2007       31.232,50 Kč
rok 2008       10.881,- Kč
rok 2009       41.600,- Kč
                 2.500,- Kč (betlém)       
rok 2011        48.000,- Kč
                      2.800,- Kč (betlém)    
rok 2012         4.500,- Kč
rok 2013         5.000,- Kč
rok 2014         2.500,- Kč
Celkové náklady na opravy dřevě-

ných soch v letech 2005 – 2014 činily 
360.290,50 Kč. 

Ing. Aleš Matyášek (TOP 09):
Kolik akcí dělala ZŠ Kollárova 

a Městská knihovna v objektu býva-
lé ZŠ Husova v letošním roce a kolik 
jich je ještě naplánováno? Které akce 
to jsou?

Městská knihovna plánuje využít 
prostory pro aktivity žáků základních 
a středních škol. Doba školních prázd-
nin nebyla tudíž pro akce vhodná.

Během měsíce října 2015 počítá or-
ganizace využít prostory na soutěžní 

a  vzdělávací akce. Jednalo by se pře-
devším o meziškolní, kvízové soutěže, 
autorská psaní a literární soutěže.

Dále ZŠ a MŠ, Prostějov, Kollárova 
ul. Využije v rámci své hlavní činnos-
ti na prezentační přednášky vždy pro 
celý stupeň (I. nebo II.) nebo něko-
lik tříd najednou. Jedná se například 
o  pravidelné prezentace policie (bez-
pečnost, právní povědomí, aj.) nebo 
objednané akce z  oblasti zeměpisu, 
přírodopisu, hudební výchovy, atd. 

Akce v červnu 2015 - školení cca 60 
učitelů za ZŠ a MŠ Prostějov, Kolláro-
va ul. 4, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 
a ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 
60 v rámci vzdělávacího projektu.

21. 9. 2015 – využití učebny k  při-
vítání zahraničních stážistů a zahájení 
projektu EDISON (projekt společnosti 
AIESEC, což je mezinárodní student-
ská organizace, která zprostředkovává 
praxi studentům formou týdenní za-
hraniční stáže). 

Na podzim se škola chystá využít 
učebnu pro II. stupeň pro společné 
přednášky a prezentace přírodovědných 
předmětů (termíny se ještě upřesňují).

 (Dokončení na str. 15)
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

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

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

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

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

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

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

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

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůsta-
lými  velmi  vyhledávána,  je  vlastní  smuteční  síň  pro  obřady  
v úzkém rodinném kruhu. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

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

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

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

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

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

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

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

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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(Dokončení ze str. 14)
V  bývalé počítačové učebně v  ob-

jektu na Husově náměstí bude škola 
provádět v  rámci doplňkové činnosti 
akce dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Jejich informační centrum 
má 10 akreditovaných vzdělávacích 
programů Ministerstva školství mláde-
že a tělovýchovy, které se zabývají vyu-
žitím ICT ve výuce.

akce v  listopadu 2015 - pracovní 
setkání učitelů využívajících ICT ve 
výuce

v dubnu 2016 - pracovní setkání uči-
telů informatiky využívajících ICT ve 
výuce s exkurzí (termíny budou upřes-
něny během měsíce října 2015).

 Škola dále nabízí i školení v oblasti 
kancelářských aplikací Microsoft Offi-
ce (zejména Excel a  Word) a  základy 
práce s PC a s internetem pro širokou 
veřejnost i pro zaměstnance Magistrá-
tu města Prostějova.

Jak pokračovalo odstraňování ha-
varijních položek v  objektu budovy 
KaSC od 1. 7. 2014? Kolik finančních 
prostředků bylo uvolněno na tyto 
opravy městského majetku Domovní 
správě a  kolik prostředků přidělila 
DS ze svého rozpočtu? Prosím také 
o zdůvodnění nižších tržeb a nižšího 
počtu akcí. Prosím také o zdůvodně-
ní výše nákladů na energie.

K  31.12.2014 byla společností Do-
movní správa Prostějov, s.r.o., vyúčto-
vána na opravy a  udržování objektu 
do 40 tis. Kč částka 95.118,01 Kč. 
V období od 1. 7.2014 byly dle sdělení 
Domovní správy Prostějov, s.r.o., pro-
vedeny veškeré potřebné revize a záva-
dy z těchto revizí byly odstraněny. Sní-
žené výnosy a počet akcí je způsobený 
jednak menším zájmem o dlouhodobý 
pronájem nebytových prostor a jednak 
zrušením konání některých kontro-
verzních akcí typu diskotéky pro mlá-
dež, předváděcí akce tzv. Šmejdů apod. 
Společnost Domovní správa Prostějov, 
s.r.o., stejně jako její předchůdce není 
pořadatelem akcí, ale objekt pouze 
provozuje za účelem pronájmu, takže 
není schopna ovlivnit konání kultur-
ních akcí. Platba za energie je odpoví-
dající hospodárnému provozu se sou-
časnými technologiemi. Společnost 
Domovní správa Prostějov, s.r.o., pro-
vedla některá úsporná opatření (změ-
na dodavatele, výměna úsporných žá-
rovek, hospodárný režim). Domovní 
správa Prostějov, s.r.o., neměla žádné 
náklady při likvidaci společnosti Spo-
lečenský dům Prostějov, s.r.o., neboť 
není jejím nástupcem.

Proč byla výzva k  podání nabíd-
ky k  podlimitní veřejné zakázce na 
služby zadávané v  jednacím řízení 

bez uveřejnění s  názvem „Reklamní 
služby pro statutární město Prostě-
jov v rámci hokejových utkání klubu 
LHK Jestřábi s.r.o.“ zaslána pouze 
jedinému uchazeči? Bylo vyžádáno 
stanovisko v otázce překročení limi-
tu podpory de minimis.

Účelem veřejné zakázky je prezen-
tace a  reklama statutárního města 
Prostějova na hokejových utkáních. 
Zadavatel tak mohl oslovit pouze 
LHK Jestřábi s.r.o., neboť se jedná 
o  jediný hokejový klub s  místní pů-
sobností, který tak disponuje výhrad-
ními právy k provedení úkonů, které 
jsou součástí poskytované reklamy 
(znak města na dresech hráčů, změna 
názvu klubu). V souladu se zákonem 
a  zásadou transparentnosti bylo mě-
síc před zahájením řízení uveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek před-
běžné oznámení, na které reagovalo 
několik firem, ale žádná se po zjiště-
ní náplně reklamních služeb o  tuto 
zakázku dále nezajímala. S  ohledem 
na skutečnost, že cena za poskytnu-
té služby byla uhrazena na základě 
standardní Smlouvy o  reklamě, jejíž 
uzavření vzešlo z  řádně ukončeného 
zadávacího řízení, nejedná se o  fi-
nance poskytnuté za účelem veřejné 
podpory. Uhrazená částka nebyla po-
suzována dle principu de minimis při 
poskytování veřejné podpory.

Jakým způsobem budete řešit 
škodu v  souvislosti se zaplacením 
200  000 Kč na základě rozhodnutí 
předsedy UHOS v  souvislosti s  vý-
stavbou akvaparku?

Město Prostějov využilo možnost 
soudní ochrany svých práv v  rámci 
správního soudnictví,  ovšem dne 6. 
10. 2015 přijala Rada města Prostějova 
usnesení vzít zpět tuto správní žalobu.  
Z tohoto důvodu dosud nebyla případ-
ná škoda vzniklá v souvislosti s výstav-
bou aquaparku řešena.

Ing. František Filouš (ANO 2011)
Okresní soud v  Prostějově rozho-

dl, že je absolutně neplatná Smlouva 
o  smlouvě budoucí, kterou uzavřelo 
město Prostějov s Manthellanem v roz-
poru s  vyhlášeným záměrem. Proto 
navrhuji, aby rada města připravila 
pro zasedání zastupitelstva o  návrhu 
rozpočtu města pro rok 2016 ekono-
mickou a právní analýzu celé věci.

Záležitost byla projednána opětovně 
na 10. Zasedání Zastupitelstvu města 
Prostějova dne 5. 10. 2015, přičemž tento 
návrh nebyl schválen zejména s ohledem 
na skutečnost, že soudní řízení ještě ne-
skončilo (město Prostějov i Manthellan 
se odvolali) a  není tedy možné zodpo-
vědně připravit požadovanou analýzu.

(dotazy i odpovědi redakčně zpraco-
vány a zkráceny) -gab-

Dotazy ze zasedání 9.  Zastupitelstva města Prostějova a odpovědi na ně:
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Seznam přivítaných dětí
Vítání 1. 10. 2015:

Aneta Matušů
Natálie Žigová
Tomáš Abrahám
Elien Lachman
Daniel Coufal
Nela Šustrová
Filip Kiršbaum
Laura Šimková
Anna Vašutová
Dominik Škrabal
Lukáš Kroutil
Adam Koudelka
Max Vystavěl
Marek Studený
Marie Kunešová
Zoe Pernicová 
Dan Holomek
Natálie Mlčochová
Karolína Mlčochová
Tadeáš Bradík

Deniz Erdem
Josef Pernica
Ema Zatloukalová
Jakub Jan Machala
Gabriela Čápová
Antonín Kotek
Viktorie Vysoudilová
Veronika Kočí
Anabella Němcová
Darina Khýr
Roman Džuga
Jakub Liška
Cristian Minani
Martin Doseděl
Adéla Frelichová
Petr Dedič
Adam Ježko
Jan Theodor Šíma
Jakub Řehák

Pro velký zájem zařazuje Klub seniorů ČSSD další 
plavání seniorů se zaměřením na kondiční cvičení ve vodě

pod vedením instruktorky Ludmily Sedláčkové, 
a to ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 12.00 hod. do 13.00 hod.

- s heslem: pojďte zdravě sportovat 
a zlepšovat si fyzickou kondici.

Záštitu nad akcí převzala primátorka města Prostějova 
RNDr. Alena Rašková.

Pronitka zahájila novou sezónu
Loutkové divadlo Sokola 

I  Prostějov Pronitka zahájilo 
v závěru října sezónu pohádek. 
Tuto tradičně otevřelo předsta-
vení O perníkové chaloupce. 

Pohádka, kterou všichni 
dobře známe už od útlého dět-
ství, je ale malinko jiná. Už jen 
to, že je celé představení v sále 
s  dětmi naše vypravěčka, teta 
Jarmila. Vtahuje děti do děje 
různými otázkami, umocňuje 
jejich zážitky a  pocit, že i  ony 
jsou v pohádce. Na konci spo-
lečně ježibabu přemění na hod-
nou babičku Kráčmerkovu, a ta 
jim napeče nádherně nazdo-
bené a voňavé perníky. Zde ale 
pohádková kouzla končí. Per-
níčky už spoustu let peče jedna 
z  našich divaček, paní Yvona 
Volná z Prostějova. Patří jí slova 
díků a uznání nejen nás loutka-
řů, ale i všech spokojených dětí 
a jejich rodičů a prarodičů.

8., 15. a 22. 11. 2015 můžete 
navštívit představení O  Has-
trmanovi. Pohádku napsala 

principálka Lucie Hlačíková. 
Na další neděle až do vánoc 
připravuje principálka novou 
premiéru. Je to období, kdy 
děti skloňují slovo ČERT snad 
ve všech pádech, takže nemo-
hou chybět ani v této pohádce.

Loutkaři Pronitky se na 
vás těší každou neděli ve 
14.30 v  sokolovně na Skálo-
vě náměstí.  Vstupné zůstává 
nezměněno, symbolických 
20Kč. 

 Loutkové divadlo Pronitka 
má repertoár určený hlavně 
předškolákům. Rádi přiví-
táme diváky každého věku, 
kteří na chvíli zapomenou na 
svoje všední starosti a  pře-
nesou se s  námi do Kašpár-
kova světa princezen, draků, 
vodníků, ježibab a  čarodějů, 
čertů, do světa pohádkového 
snění, do světa, kdy každé zlo 
je nakonec potrestáno a  zů-
stane jen dobro, láska, krásný 
úsměv a hřejivý pocit na duši. 
 Lucie Hlačíková

Senioři si „svůj“ den užili
Mezinárodní den seniorů 

si lidé v  prostějovském Spo-
lečenském domě vychutnali. 
Potěšil Marcel Zmožek i  li-
dový vypravěč Franta Uher. 
Pobavit se včera přišlo kolem 
sedmi stovek návštěvníků. 

Lidový vypravěč Franta 
Uher z  Lanžhota, mažoretky 
Hvězdičky, taneční skupina 
Pirouette či vystoupení Mar-
cela Zmožka a  k  tomu káva 
a  koláček zdarma. To bylo 
včerejší odpoledne, které pat-
řilo pouze a jen dříve naroze-
ným, kteří slavili svůj svátek. 
Festival služeb pro seniory 
zase představil, jak si mo-
hou ulehčit život a  proběhl 
od 12.00 v prostoru před spo-

lečenským sálem. Novinkou 
byla nabídka masáží v  do-
mácím prostředí, návštěvníci 
měli možnost nechat si změřit 
zrak a  k  vidění byla i  retro - 
autopůjčovna, která předvá-
děla před budovou Společen-
ského domu automobily ze 
sedmdesátých a osmdesátých 
let. Zájemci mohli sednout 
do  vozu, nastartovat nebo se 
i projet a zavzpomínat, jak se 
dříve jezdilo.

„Přímo v Prostějově jde teprve 
o druhý ročník. Loňská akce ale 
měla veliký úspěch, a proto jsme 
ji zopakovali. Tvoří se nám tak 
zde hezká tradice a já jsem tomu 
moc ráda. Když tento den rodin-
ní příslušníci seniorům vylepší 

ještě třeba divadelním předsta-
vením či návštěvou cukrárny, 
tak to nebude mít chybu,“ uved-
la první náměstkyně primátora 
Alena Rašková. 

Podle organizátorů se Mezi-
národního dne seniorů v Prostě-
jově zúčastnilo kolem sedmi sto-
vek lidí. „Byli jsme moc rádi, že 
svátek měl takový úspěch. Lidé 
stále přicházeli a musím říci, že 
už nebylo téměř místo, kam si 
sednout,“ doplnila s  úsměvem 
Alena Rašková.

Celkově pátou celorepubliko-
vou akci k svátku seniorů, kterou 
včera v  Prostějově moderoval 
Zbyněk Loucký, připravili orga-
nizátoři ze Sun Drive Commu-
nications, s.r.o. Brno. -jg-kaa-

POZVÁNKA

Dobrovolníci při Maltézské pomoci
Mezi stěžejní aktivity Olo-

mouckého centra Maltézské po-
moci patří Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a  osoby se 
zdravotním postižením, které 
jsou významně podpořeny dob-
rovolnickými programy Pomoc 
osamoceným seniorům a  osobám 
se zdravotním postižením a Pomoc 
pečujícím při hlídání nemocných 
a zdravotně postižených, zapojeno je 
téměř 50 dobrovolníků.

V  současné době se snažíme 
přivést dobrovolníky i do Domova 
důchodců Prostějov na Nerudově 
ulici. Jako ve většině zařízení posky-
tující sociální služby, tak i zde  není 
v silách personálu pokrýt všechny 
potřeby starého člověk, nedostatek 
času nedovolí věnovat více po-
zornosti tomu, kdo potřebuje mít 

alespoň na chvilku někoho jenom 
pro sebe. Přitom nalezení času pro 
naslouchání může zásadním způ-
sobem zmírnit pocit osamělosti.

Podstatou dobrovolnictví je dob-
rá vůle věnovat svůj čas a energii ve 
prospěch druhého člověka a to bez 
nároku na finanční odměnu. Za to 
získává dobrovolník smysluplnou 
a přínosnou zkušenost, setká se se 
zajímavými lidmi, životními pří-
běhy a novými výzvami. 

Dobrovolník je společník, je-
hož úkolem je laskavé trávení 
času (zpravidla 2 hodiny týdně) se 
starším či nemocným člověkem. 
Společně trávený čas obyčejným 
lidským povídáním, čtením, vzpo-
mínáním nebo procházkami dává 
klientovi pocit, že je tady někdo jen 
pro něj a nikam nespěchá.

Není třeba obávat se neznámého. 
Zájemce o  dobrovolnictví nejdřív 
čeká nezávazné setkání s koordiná-
torkou dobrovolnických programů, 
až později, po vzájemném zjištění 
svých představ a očekávání, je mož-
né pustit se do společné práce.

Pokud máte odhodlání a chcete 
i Vy pomoci druhému člověku k ži-
votu ve vztazích, rádi Vás v Maltéz-
ské pomoci přivítáme.

Více informací naleznete na 
stránkách www.maltezskapomoc.
cz, také můžete své dotazy směřo-
vat na vedoucí služby Mgr. Lucii 
Švábovou – tel.: 731619695, email: 
seniori-ol@maltezskapomoc.cz, 
navštívit nás v kanceláři Maltézské 
pomoci na adrese Wurmova 7, 
Olomouc nebo za Vámi do Prostě-
jova přijedeme. -red-
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Střední škola, základní škola a mateřská škola, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov a OMEGA, spol. s.r.o., 
Havlíčkova 3a, Prostějov pod patronací primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové  a dále 

ve spolupráci se Střední odbornou školou, nám. E. Husserla, Prostějov si Vás dovolují pozvat na

17. HUMANITÁRNÍ AUKCI UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ,
která se bude konat ve čtvrtek  26. 11. 2015 v 16:00 hod. v přednáškovém sále Národního domu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1. Zápis účastníků dražby od 15:30 hod.

Dražena budou:
umělecká díla poskytnutá aka-

demickými malíři a sochaři, uměl-
ci, výtvarníky, fotografy a  skláři 
- např: Olbram Zoubek, Vlastimil 
Zábranský, Jiří Anderle, Josef Vel-
čovský, Jiří Bouda, Ivana Lomová, 
Jiří Suchý, Boris Jirků, Adolf Born, 
Jiří Mocek, Alena Antonová, Ka-
rel Beneš, Daniela Benešová, Jiří 
Brázda, Jaroslav Dajč, Jan Kavan, 
Hana Storchová, Eduard Milka, 
Jiří Bouda,   Tomáš Hřivnáč, Jaro-
slav Chudomel, Milan Bauer, Josef 

Dudek, Herbert Kisza,  Jiří David, 
Michael Rittstein, Zdeněk Mézl, 
Karel Šafář, Ivan Komárek, Olga  
Vyleťalová, Jan Odvárka, Karla Ry-
volová, Marina Richter, Radomíra 
Kubániková,  Karel Franta,  Vla-
dimír Obr, Václav Ježek von Thi-
enfeld, Dmitrij Kadrnožka, Karel 
Demel, Ladislav Hodný,  Jan Jan-
kůj, Pavel Roučka, Markéta Králo-
vá, Petr Ptáček, Emanuel  Ranný,  
Miroslav Srostlík, Otakar Hude-
ček, Jaroslav Faltýnek, Petr Urban, 
Günter Hujber, Emma Srncová, 

Michal Halva, Josef Mžyk, Jiří Su-
růvka , Karel Musil a další.

Slavnostní vernisáž se koná ve 
středu 18. 11. 2015 v 17.00 hodin 
ve foyer divadelního sálu na adre-
se Národní dům, Vojáčkovo nám. 
1, Prostějov.

Prohlídky dražených předmě-
tů: 19. 11. v čase:  13,00 – 17,00 
hodin, 23. 11. v  čase:  10, 00 – 
13,00 a 14,00 – 17,00, 24. 11. – 25. 
11. v  čase:  13,00 – 17,00 hodin 
ve foyer divadelního sálu /vstup 
přes pokladnu divadla/, dále 

před divadelními představeními 
– hlavním vchodem, v den aukce 
v    době od 10,00 hod. v  aukční 
místnosti do zahájení aukce tj. 
v přednáškovém sále, I. patro Ná-
rodního domu v Prostějově.

Současně proběhne prodejní 
výstava výrobků, upomínkových 
předmětů a  prací žáků, učitelů 
a přátel školy.

Seznam  předmětů  do aukce 
je možno získat u  navrhovatele, 
dražitele a v místě prohlídek.

Střední škola, základní škola 

a  mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
Prostějov, Tetín 1, tel. 582 360 007 
www.pvtetin.cz

OMEGA spol. s  r.o., Prostějov, 
Havlíčkova 3a, tel. 582 333 800-1, 
www.omegapv.cz

Finanční prostředky získané 
 v aukci budou použity  

na činnost a provoz  
Střední školy, základní školy 

a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. 
pro handicapované 

děti a žáky. 

Zahrádkáři informují
Koncem září uspořádalo 

okresní sdružení Českého za-
hrádkářského svazu Prostějov 
ve spolupráci s  místní základ-
ní organizací ČZS v  Čelčicích 
okresní výstavu ovoce, zeleniny 
a květin. 

Výstava se těšila velkému zá-
jmu veřejnosti. Zahrádkáři zde 
nápaditě naaranžovali přes 400 
vzorků různých výpěstků. Obdiv 
si také vysloužily vystavené bonsa-
je z  BONSAJ klubu Haná. Svůj 
koutek zde měla i školská zařízení. 
Výstavu doplnila ukázka pletení 
košíků a tkaní koberečků obyvatel 
Domova U rybníka. Nejlepší vý-
pěstky zdobily začátkem října i ex-
pozici ČZS na celostátní výstavě 
HORTIKOMPLEX 2015 v  Olo-
mouci na výstavišti Flóra. V kon-
kurenci ostatních moravských 
sdružení získal Prostějov 1. místo, 

oceněné diplomem a  pohárem. 
Součástí Hortikomplexu byl i 12. 
ročník soutěže Mladý pěstitel 
2015. I zde získali mladí zahrádká-
ři z Prostějova vavříny. Linda Am-
brožová (ZŠ Prostějov, E.Valenty) 
v mladší kategorii obsadila 3. mís-
to. Stejné umístění má i David Am-

brož (ZŠ Prostějov, Majakovského) 
ve starší kategorii. Diplomy dětem 
předával náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Michal Symerský. 
Akce Územního sdružení ČZS 
Prostějov finančně podporuje 
Olomoucký kraj a statutární město 
Prostějov. -va-

Nominace OHK 
v Prostějově vyšla!

Ivo Stawaritsch umělecký 
kovář z  Kostelce na Hané 
je nejlepším živnostníkem 
roku v Olomouckém kraji!

Dne 8. října 2015 se usku-
tečnilo v  Olomouci slav-
nostní vyhlášení krajských 
výsledků soutěže Vodafone 
firma roku 2015 a Česká spo-
řitelna živnostník roku 2015.

Mezi živnostníky porotu 
nejvíce zaujal umělecký ko-
vář Ivo Stawaritsch z  Kos-
telce na Hané, kterému lásku 
k  řemeslu vštípil jeho otec. 
Právě založení vlastní dílny 
v  roce 1992 bylo splněným 
snem hlavně pro pana Stawa-
ritsche staršího. 

Ze začátku jim do dílny 
chodily spíše zakázky na 
sváření či opravy strojů, ale 
postupem času si rodinný 
podnik vybudoval kovářské 
renomé a  dnes už má práci 
na rok dopředu. „Hlavním 
cílem naší práce je věrný 
a  spokojený zákazník. Při 
výrobě se snažíme co nejvíce 
vycházet z  představ našich 
zákazníků, které jsou velmi 
různorodé. Provádíme výrobu 
ve starém i  moderním stylu, 
od interiérových doplňků přes 
zábradlí, branky, brány, mří-
že, ploty, vývěsní štíty a  dal-
ší,“  říká vítězný živnostník.   
Okresní hospodářská komo-
ra v  Prostějově nominuje do 
této soutěže každým rokem 
nejlepší firmy a  živnostníky 
regionu. „Nejen letos byla 
nominace úspěšná, např. 
v  roce 2013 vyhrál živnost-
níka Ol. kraje pan Josef Sý-
kora z  Loučan – výrobce 
dřevěných hraček pro děti, 

v  roce 2011 paní Jarmila Ví-
toslavská z Troubek, která šije 
ručně tradiční hanácké kroje. 
V  roce 2011 se také úspěšně 
umístila společnost Alika 
a.s. z  Čelčic, výrobce praže-
ných oříšků – získala 2. místo 
v  soutěži Firma roku“, říká 
Helena Chalánková, ředitelka 
OHK.

„Firmu roku 2015 v  Ol.
kraji vyhrála společnost Fe-
nix Trading, s.r.o. z Jeseníku 
- výrobce elektrického sálavé-
ho topení. Firma Laski, s.r.o. 
ze Smržic, která vyvíjí, vyrábí 
a prodává komunální techni-
ku, se umístila na nádherném 
třetím místě“, doplňuje Cha-
lánková.

Všem výhercům gratu-
lujeme a  přejeme úspěchy 
v podnikání!

Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 18 30. září 2015

NEDĚLE 1. LISTOPADU
17.30 Celebrity s. r. o.  česká komedie
V hl. rolích: J. Mádl, M. Horváthová aj.
Režie: Miroslav Šmidmajer, 103 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Sicario: Nájemný vrah  am. akční film
V hl. rolích: E. Blunt, J. Bernthal aj. Režie: Denis 
Villeneuve, 121 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 2. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek – Winx Club
Itálie 2014, 98 min., český dabing, režie: Iginio Straffi
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU !!!!
17.00 Alenka v říši divů
Komponovaný program, který je součástí 
vernisáže stejnojmenné výstavy. Účinkují žáci 
ZUŠ Němčice nad Hanou
20.00 Fakjů pane učiteli 2  německá komedie
V hl. rolích: E. M´Barek, K. Herfurth, J. Haase
Režie: Bopra Daktegin, 115 min., český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 3. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek – Winx Club
Itálie 2014, 98 min., český dabing, režie: Iginio Straffi
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU !!!!
17.30 Fakjů pane učiteli 2
20.00 Marťan  americké dobrodružné sci-fi
V hl. rolích: M. Damon, J. Chastain, K. Wiig aj.
Režie: Ridley Scott, 134 minut, české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 4. LISTOPADU
17.30 Fakjů pane učiteli 2
20.00 Marťan

ČTVRTEK 5. LISTOPADU
17.30 Spectre  americký dobrodružný film
V hl. rolích: D. Craig, Ch. Waltz, M. Belucci, R. 
Fiennes, A. scott aj. Režie: Sam Mendez, české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Spectre

PÁTEK 6. LISTOPADU
15.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu 
 americká animovaná pohádka
Režie: Steve Martino, 88 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 125 Kč
17.30 Spectre
20.00 Spectre

SOBOTA 7. LISTOPADU
15.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Spectre
20.00 Spectre

NEDĚLE 8. LISTOPADU
15.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu 3D
17.30 Spectre
20.00 Spectre

PONDĚLÍ 9. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek – Téměř růžový příběh
ČSR 1990, 90 min., režie Juraj Jakubisko
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU !!!!
17.30 Victoria  německý thriller
Jedno město. Jedna dívka. Jedna noc. Jeden záběr“ 
Strhující jednozáběrový úprk berlínskou nocí, která 
všechno změní.
Režie: Sebastian Schipper, 140 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodným, 
vstupné 100 Kč
20.00 Spectre

ÚTERÝ 10. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek – Téměř růžový příběh
ČSR 1990, 90 min., režie Juraj Jakubisko
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU !!!!
17.30 Victoria
20.00 Macbeth - Art film/anglický historický film
V hl. rolích: M. Fassbender, M. Cotillard aj. Režie: 
Justin Kurzel, 113 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 15 let nevhodný vstupné 100 Kč

STŘEDA 11. LISTOPADU
17.30 Victoria
20.00 Victoria

ČTVRTEK 12. LISTOPADU
17.30 Husí kůže am. strašidelná rod. komedie
V  hl. rolích: J. Black, D. Minnette, O. Rush, 
A. Ryan, R. Lee aj. Režie: Rob Letterman, 113 
min., český dabing, mládeži přístupný, premiéra, 
vstupné 140 Kč, pro děti do 15 let 110 Kč
20.00 Steve Jobs  americké životopisné drama
V  hl. rolích: M. Fassbender, K. Winslet aj. 
Režie: Danny Boyle, 122 min., české titulky, 
mládeži přístupný, premiéra, vstupné 120 Kč

PÁTEK 13. LISTOPADU
15.30 Husí kůže 3D
vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
17.30 Husí kůže 3D
20.00 Steve Jobs

SOBOTA 14. LISTOPADU
15.30 Husí kůže 3D
17.30 Steve Jobs
20.00 Steve Jobs

NEDĚLE 15. LISTOPADU
15.30 Husí kůže
17.30 Steve Jobs
20.00 Steve Jobs

PONDĚLÍ 16. LISTOPADU
17.30 Otcové a dcery  americké filmové drama
V hl. rolích: R. Crowe, K. Rogers, A. Seyfried, 
A. Paul. Režie: Gabrielle Muccino, 116 min., 
české titulky, premiéra, Pro mládež do 12 let 
nevhodný, premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Otcové a dcery

ÚTERÝ 17. LISTOPADU
17.30 Otcové a dcery
20.00 Otcové a dcery

Projekce filmů z XIII. Mezinárodního 
filmového festivalu outdoorových filmu

STŘEDA 18. LISTOPADU
17.30 Projekce pásma festivalových filmů
Cca 100 min., vstupné 75 Kč
20.00 Projekce pásma festivalových filmů

ČTVRTEK 19. LISTOPADU
17.30 Projekce pásma festivalových filmů
cca 100 min., vstupné 75 Kč
20.00 Projekce pásma festivalových filmů

PÁTEK 20. LISTOPADU
15.30 Proč jsem nesnědl svého taťku
 francouzský rodinný animovaný film
Rež Jammel Debouze, 95 minut, český dabing, 
premiéra, mládeži přístuponý,vstupné 115 Kč 
pro děti do 15 let 90 Kč
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru II. 
Oheň bude hořet věčně... americké akční sci-fi
V hl. rolích: J. Lawrence, J. Hutscherson aj. režie: 
Francis Lawrence, české titulky, premiéra, 135 min., 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Hunger Games – Síla vzdoru II.

SOBOTA 21. LISTOPADU
15.30 Proč jsem nesnědl svého taťku 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru II 3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Hunger Games – Síla vzdoru II 3D

NEDĚLE 22. LISTOPADU
15.30 Proč jsem nesnědl svého taťku 3D
Vstupné 130 Kč
17.30 Hunger Games – Síla vzdoru II 3D
20.00 Hunger Games – Síla vzdoru II 3D

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU
17.30 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
 Rodinný dokumentární film
Režie: Steve Lichtag, 73 min., premiéra, Mládeži 
přístupný, premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Black Mass: Špinavá hra  americké drama
V  hl. rolích: J. Depp, J. Edgerton aj. Režie: 
Scot Cooper, 122 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 24. LISTOPADU
17.30 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Mládí - Art film/koprodukční filmové drama
V  hl. rolích: M. Caine, H. keitel, R. Weisz,  
P. Dano, J. Fonda. Režie: Paolo Sorrentino, 118 
min., české titulky, premiéra, , pro mládež do  
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 25. LISTOPADU
17.30 Aldabra: Byl jedou jeden ostrov 3D
20.00 Black Mass: Špinavá hra

ČTVRTEK 26. LISTOPADU
Nehrajeme – uzavřená akce

PÁTEK 27. LISTOPADU
15.30 Hodný dinosaurus  am. anim. rod. film
Režie: Peter Sohn, český dabing premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 140 Kč, pro děti do 15 let 110 Kč
17.30 Viktor Frankenstein  americké drama
V hl. rolích: J. McAvoy, D. Radcliffe, J. Brown 
Findlay, A. Scott aj. Režie: Paul McGuigan, 109 
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Gangster Ka: Afričan  český krim. thriller
V hl. rolích: H. Čermák, A. Pyško, J. Hanzlík aj. 
Režie: Jan Pachl, 100 min., premiéra pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 28. LISTOPADU
15.30 Hodný dinosaurus 3D
Vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
17.30 Viktor Frankenstein
20.00 Gangster Ka: Afričan

NEDĚLE 29. LISTOPADU
10.00 Adventní filmové dívánky - Rosa a Dara 
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých filmů 
pro nejmenší diváky !!! Vstupné 20 Kč
15.30 Hodný dinosaurus 3D
17.30 Gangster Ka: Afričan
20.00 Viktor Frankenstein

PONDĚLÍ 30. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek – Pírkovo 
dobrodružství
Fr 2014, 90 min., český dabing
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSKU !!!!
17.30 Viktor Frankenstein
20.00 Gangster Ka: Afričan

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

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

SOBOTA 7. LISTOPADU
15.00 Krtek o vánocích 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Ovečka Shaun ve filmu 
 francouzská anim. rodinná komedie
Stejná ovce, jiné pastviny
Režie: Mark Burton, 85 min., 
český dabing , premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Whiplash 
 americké filmové drama
Nikdy nekončící hra a  neskutečně 
gradující závěr
V hl.rolích M. Teller, M. Benoist, 
J.K. Simmons, aj. Režie: Damien 
Chazelle, 105 min., český dabing, 
repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 40 Kč

Pozor na začátek představení!
STŘEDA 11. LISTOPADU

14:00 Co jsme komu udělali
Bio Senior
Francie 2014, 97 min., komedie 
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Chantal 
Lauby a další,  vstupné 35 Kč

SOBOTA 14. LISTOPADU
15.00 Kamarádi z televize I. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Asterix: Sídliště Bohů 
 francouzská animovaná komedie
Hrstka nepoddajných Galů stále 
odolává Římanům…
Režie: Lousi Clichy , 85 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 Ghoul 
 český temný horrorový thriller
….stopy hrůz vedou americké 
filmaře na Ukrajinu….
V hl.rolích J. Armour, J. Isabella,  
P. S. Tracey, D. Garza, A.Golovlyova 
režie: Petr Jákl, 86 min., české 
titulky, repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 21. LISTOPADU
15.00 Vánoční pásmo 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Sedmero krkavců 
 česká filmová pohádka
Kdo by neznal tuto kouzelnou, i když 
pochmurnou pohádku. Tentokráte 
ve vydařeném zpracování úspěšné 
filmové režisérky Alice Nellis.
V  hl.rolích M. Issová,  
S. Remundová, L. Příkazský, aj. 
Režie: Alice Nellis, 97 min., repríza, 
vstupné 40 Kč
20.00 Pařba v Mexiku  am. komedie
V hl. rolích: K. Ritter, A. Brie
Režie: Scott Armstrong, 93 min., 
český dabing, repríza, vstupné 40 Kč

Prostějovská zima 2015 !!!
SOBOTA 28. LISTOPADU

8.30 Za kamarády z televize 4 
Vstup volný pásmo pohádek
10.00 Justin: Jak se stát rytířem 
 španělský animovaný film
Režie: Manuel Sicilia, 96 minut, 
český dabing, mládeži přístupný, 
vstupné 20 Kč

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

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, 
Olomoucká 25, Prostějov

11. SEZÓNA, LISTOPAD 2015
Pátek 6. listopadu v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a  doktor 
Watson na straně dobra. Proti 
nim stojí záhadná bestie, která 
uprostřed ponuré krajiny plné 
močálů terorizuje rod Baskervil-
lů. Dokáže si doktor Watson po-
radit s metodou dedukční a pře-
vleky slavného detektiva?

Komediálně laděná insce-
nace na motivy románu A. C. 
Doyla představí proslulé vyšet-
řovatele v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, 
L. Kadlčík, J. Hyndrich, L. Hej-
lová, V. Lužný, K. Vejmělková, 
L. Kameníček, D. Krchňavý, J. 
Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Ne-
vrlá, A. Mlčochová, A. Daněč-
ková a další

Režie: Aleš Procházka

Sobota 21. listopadu 
v 17.30 hodin

v Městském divadle Prostějov
NOC DIVADEL  

(Rezervace a předprodej 
v pokladně Měst. divadla 

Prostějov) 
E=mc2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Nejnovější inscenace Divadla 

Point vznikla volně na motivy 
stejnojmenné knihy francouzské-
ho spisovatele Patrica Cauvina. 

Komedie o  velké lásce paříž-
ského kluka, který hltá americké 
filmy a  hraje fotbal a  americké 
dívky, která obdivuje Einsteina 
a  touží po lásce jako z  Romea 
a Julie. Co na to kamarádi? A co 
na to dospělí?

Hrají: Eva Vychodilová/
Aneta Dobrovolná, Martin 
Osladil, Lukáš Kameníček/Da-
vid Krchňavý, Monika Nevrlá/
Martina Smékalová/Amélie S. 
Kostelková, Micheala Zbudilo-
vá/Denisa Kopecká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

ve 22.00 hodin
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma 
vyjebávají za to, že se špatně 
chováme,… my to vůbec nemů-
žeme 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 je-
den stejný cíl. Stejná radost 
a stejná bolest. Muži o ženách 
a také sami o sobě v drsné ko-
medii, která si ani na svatební 
hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš 
Procházka, Jakub Krejčí, Lukáš 
Kameníček, Jan Šprynar a  Mi-
roslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 27. listopadu 
v 19.00 hodin 

TESTOSTERON 
(Andrzej Saramonowicz) 

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Ray Cooney: 1+1=3
sobota 28. listopadu / 19 hodin / přednáškový sál / mimo 
předplatné/ Moje divadlo Prostějov

Nenápadný londýnský taxikář John Brown si v  bláznivé 
komedii na vlastní kůži ověří fakt, že i dobře míněné skutky 
se nemusí vždy vyplácet. Člověk jejich následkem může přijít 
nejen k újmě na zdraví, pověsti, ale může se mu začít i neod-
vratně bortit pečlivě naplánovaný život mezi dvěma ženami. 
Aby vtipných komplikací nebylo skutečně málo, je zapotřebí 
vzít si na pomoc otřelého souseda bydlícího v podkroví a stát 
se předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů.
Realizováno za podpory města Prostějov. 

Hrají: Z. Štencl, J. Dohnal, M. Drmolová, K. Štenclová,  
M. Jančík, H. Švédová, P. Drmola

Režie: Pavel Drmola 

Oční lékařství na Olomoucku 
má špičkovou úroveň

Olomouc patří už dlouhá 
desetiletí mezi centra oční 
medicíny. Nezměnilo se na 
tom prakticky nic od doby, 
kdy začal vést oční kliniku 
Fakultní nemocnice Olo-
mouc (FNOL) profesor Vác-
lav Vejdovský. Kromě řady 
očních ambulancí existují 
v  Olomouci dvě pracoviště, 
která provádějí na špičkové 
úrovni všechny nitrooční 
zákroky. Přesto řada pa-
cientů z  Olomoucka míří 
na operace do jiných kra-
jů, především sousedního 
Zlínského. 

 „Nechci spekulovat o  tom, 
proč řada lékařů z olomoucké-
ho regionu posílá své pacien-
ty na oční operace do Zlína, 
v  každém případě bych chtěl 
Olomoučany ujistit, že přímo 
v  místě bydliště mají k  dis-
pozici špičková pracoviště,“ 
upozorňuje někdejší primář 
oční kliniky ve Vojenské ne-
mocnici Olomouc a zakladatel 
privátní oční kliniky TANA 
Ilja Šín. Na této klinice, stejně 
jako ve fakultní nemocnici, se 

kterou klinika úzce spolupra-
cuje, provádějí lékaři veškeré 
zákroky, které oční medicína 
momentálně umožňuje. Na 
obou těchto pracovištích při-
tom většinu zákroků hradí 
pojišťovna a  i  soukromá oční 
klinika TANA, která vznikla 
v roce 2008, nabízí jen některé 
medicínské služby za přímou 
úhradu. 

„Existuje rozšířený předsu-
dek, že privátní kliniky jsou 
tady na vydělávání peněz. 
Naši oční kliniku, která vznik-
la za podpory odboru zdra-
votnictví Olomouckého kraje, 
zdravotních pojišťoven a Čes-
ké lékařské komory, jsme při-
tom založili proto, abychom 
lidem z   Olomouckého kraje 
doplnili portfolio služeb pří-

mo ve městě, protože fakult-
ní nemocnice nedělá všech-
ny zákroky,“ vysvětluje Ilja 
Šín a  dodává, že právě proto 
mezi oběma pracovišti fun-
guje velmi úzká spolupráce. 
„Nejsme tedy v  žádném pří-
padě v konkurenčním vztahu, 
jsme jeden tým olomouckých 
oftalmologů s obrovskou tra-
dicí,“ říká. 

Navíc díky akreditaci v ob-
lasti refrakční chirurgie, 
kterou oční klinika TANA 
disponuje a kterou ostatní pra-
coviště v kraji nemají, zajišťuje 
oční klinika TANA část vzdě-
lávacího programu očního 
lékařství nejen pro vojenskou 
a  fakultní nemocnici, ale také 
pro ostatní pracoviště Olo-
mouckého kraje. 

Obě pracoviště provádějí 
základní péči hrazenou po-
jišťovnami zdarma, ale stejně 
jako na privátní klinice i  ve 
státním zařízení si některé zá-
kroky nehrazené zdravotními 
pojišťovnami pacient hradí. 
Ve všech nemocnicích si na-
příklad pacient hradí vyšetře-

ní na optickém koherenčním 
tomografu (OCT), doplácí 
za brýle a  podobně. „Rozdíl 
mezi námi a  FNOL je ten, že 
tu máme zmíněné refrakční 
pracoviště, tedy speciální exci-
merový laser, který ve fakultní 
nemocnici nemají, protože by 
se jim jeho provoz nevyplatil,“ 
popisuje emeritní primář oční 
kliniky Ilja Šín. 

Kamenem úrazu tak zůstává 
zakletý pojem „nadstandard“, 
který si ministři zdravotnic-
tví přehazují už řadu let jako 
horký brambor. Jako příklad 
lze uvést operaci šedého zá-
kalu – pojišťovna pacientům 
uhradí zákrok, při němž lé-
kaři vymění zakalenou čočku 
za novou, která ale řeší pou-
ze zákal. Oční lékaři přitom 
mohou pacientům nabídnout 
čočku kvalitnější, která záro-
veň vyřeší i všechny dioptrické 
vady, a pacient tak po zákroku 
nepotřebuje brýle. Tu ale po-
jišťovna nehradí, a zvolí-li pa-
cient tuto možnost, neuhradí 
mu pojišťovna ani tu část, kte-
rou jinak běžně hradí.  -PR-15
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Koncert k 600. výročí 
úmrtí M. J.Husa

Pěvecký sbor moravských učitelů zve na svůj koncert, který 
se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 v 18:00 hodin 
v kostele Husův sbor CČSH, Demelova 1 v Prostějově.                                                                              

Na programu jsou díla B.Smetany, J.B.Foerstra,L .Janáčka, 
J.Grossmana a úpravy lidových písní.

Diriguje Jiří Šimáček, průvodní slovo Zdeněk Kovalčík.  
Vstupné dobrovolné.

 Za pořadatele zve Hanuš Šamánek
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Omezení otevírací doby ICM Prostějov
V  úterý 3. listopadu (z  důvodu konání 
soutěže Dobrodružství s  počítačem) a  ve 
středu 19. listopadu (z  důvodu prezentace 
ICM na Scholarisu Prostějov) bude ICM 
Prostějov zavřeno. Případné další změny 
najdete vždy na našich stránkách www.
icmprostejov.cz. 

Akce plánované na listopad
Dobrodružství s počítačem

Jedenáctý ročník tradiční počítačové 
soutěže pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. 
tříd ZŠ, Dobrodružství s počítačem, kterou 
pořádá CMG, ZŠ a  MŠ v  Prostějově ve 
spolupráci s  ICM Prostějov, proběhne 
v  úterý 3.  listopadu 2015. Soutěž se koná 
za finanční podpory statutárního města 
Prostějova. Bližší informace k soutěži najdete 
na www.icmprostejov.cz a www.cmgpv.cz. 

Tvořivá dílna s ICM – Etažérky
Chtěli byste si vyrobit originální stojan 
na cukroví, ovoce nebo třeba na šperky? 
Přijďte na další z  kreativních workshopů 
v  ICM – tentokrát budeme vyrábět tzv. 

etažérky, a to ve čtvrtek 5. listopadu od 15.00 
do 17.30 hod. Příspěvek na materiál je 20 Kč.    

Co skrývá web ICM

Od pondělí 16. listopadu 2015 můžete opět 
soutěžit na webu  ICM Prostějov. Soutěž je 
vyhlášena ve spolupráci s  EUROPE DIRECT 
Olomouc a zapojit se do ní můžete kdykoli od 16. 
listopadu do 14. prosince 2015 – soutěž má čtyři 
na sobě nezávislá týdenní kola. Více k  soutěži 
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Scholaris Prostějov
ICM Prostějov se bude opět prezentovat na 
přehlídce středních škol – Scholaris Prostějov, 
která proběhne ve čtvrtek 19. listopadu 2015 
v  KaSCentru v  Prostějově (Komenského 6). 
Přijďte se podívat na náš stánek, kde získáte zajímavé 
informační materiály a  informace o  studiu, 
dobrovolnictví i možnostech trávení volného času. 

Španělský podvečer

Chcete ochutnat Španělsko, dozvědět se 
něco o  jeho kultuře nebo historii? Nenechte 
si ujít příležitost setkat se s  naší španělskou 
dobrovolnicí Elenou, která u nás působí v rámci 

Evropské dobrovolné služby, a přijďte ve čtvrtek 
26.  listopadu v  16.00 hod do Informačního 
centra pro mládež. Více informací najdete na 
našem webu www.icmprostejov.cz. 

Míčové hry in English
Je vám 10 až 14 let a  rádi hrajete basketbal 
nebo volejbal? A chcete si u toho ještě procvičit 
angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu? 
Přihlaste se na Míčové hry s  našimi 
dobrovolnicemi Marion a  Elenou – hrát se 
bude každou středu od 15.00 do 16.30 hod. 
Kapacita tělocvičny je omezená, přihlaste se 
proto předem na e-mail info@icmprostejov.cz. 

Konverzace pro veřejnost

Od října probíhají v  ICM jazykové konverzace 
se zahraničními dobrovolnicemi – Elenou ze 
Španělska a Marion z Francie, a to v angličtině 
(pro pokročilé), španělštině a  francouzštině. 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu info@
icmprostejov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00 
do 17.00 hod.) nebo osobně v  ICM Prostějov, 
Komenského 17. Termíny jednotlivých 
jazykových konverzací najdete na stránkách 
www.icmprostejov.cz. 

INZERCE

ODHALTE NOVÉ
TAJEMSTVÍ BANKY

NOVÁ PObOČKa Kb
PrOSTějOV – PlumlOVSKÁ
■ 9. 11. 2015 nově otevřeno

* Nový aktivní klient je osoba, která si na nové pobočce KB Prostějov – Plumlovská založí konto G2.2, 
MůjÚčet nebo Profi účet a během 2 měsíců od založení účtu, nejpozději však do konce prosince 2015:
■ na tomto účtu dojde k alespoň jedné příchozí transakci a zároveň
■ budou provedeny alespoň tři transakce z tohoto účtu v podobě:

– výběru peněžních prostředků z bankomatu KB nebo na pokladně pobočky KB, nebo
– bezhotovostního převodu peněžních prostředků

Více informací získáte u bankovních poradců přímo na nově otevřené pobočce.

Komerční banka Prostějov – Plumlovská,
Oc pasáž hloučela, Plumlovská ulice 4126

Otevírací doba: 
PO, ST          8:30–12:00   13:00–17:30 
ÚT, ČT, PÁ    8:30–12:00   13:00–16:30 

PrVNích 50 NOVÝ́ch
aKTiVNích KlieNTů*
Obdrží dÁreK

KB inz nova pob Prostejov 204x142 9-15.qxp_Sestava 1  30.09.15  10:52  Stránka 1

Soutěž 
„Textil a oděv 
Liberec 2015“

Koncem září se studentky 
Střední školy designu a  módy, 
Prostějov  oboru Design oděvu  
zúčastnily 2. ročníku soutěže 
Textil a oděv Liberec 2015, kterou 
pořádala SPŠT v Liberci. Soutěž 
probíhala v krásných prostorách 
nového pavilonu G Technické 
univerzity v Liberci.

V  hlavní kategorii s  názvem 
„Můj styl“ měla škola dvě sou-
těžní kolekce. Kolekci s  názvem 
INSTINKT zhotovila Diana Ma-
chorková . Tato kolekce umístění 
nezískala, přestože působila velmi 
uceleně a byla hezky prezentovaná. 

Kolekce studentky Pavly 
Frenštacké s názvem FOLK FE-
ELING se v konkurenci 48 soutě-
žících umístila na 3. místě. 

Kolekce vznikly za finanč-
ní podpory statutárního města 
Prostějova. Za finanční podporu 
městu děkujeme a  studentkám 
srdečně blahopřejeme k úspěchu.

 Ing. Jarmila Sedlářová, 
 vyučující
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Centrum pro rodinu zve k ná-
vštěvě všechny maminky i tatínky, 
kteří jsou s dětmi doma, ale i neza-
městnané rodiče!  Nabízíme setká-
vání rodičů s dětmi, rodičovské in-
spirace, tvůrčí a pohybové činnosti, 
přednášky, pravidelné programy, 
hernu pro děti, poradenství, volný 
přístup k internetu.

MATEŘSKÉ CENTRUM je 
místem pro setkání, kam bez před-
chozího přihlášení můžete přijít:

- každé pondělí od 9 do 12 hod - 
s programem pro nejmenší

- každou středu od 9 do 12 hod 
- volná herna s  programem pro 
maminky

Dále nabízíme:
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - 

kroužek pro děti a jejich rodiče za-
měřený na základní etické hodnoty 
a předávání víry pro děti od 3 do 6 
let.  Probíhá každý čtvrtek od 16.30 
do 17.30 hod. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – je do-
polední kroužek typu miniškolky, 
určený rodinám s dětmi od 2 do 
4 roků. Usnadňuje přípravu na 
nástup do MŠ, připravuje na sepa-

raci od rodičů a navazování vztahů 
s vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí.  Přihlášky přijí-
máme průběžně.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ 
NA MANŽELSTVÍ

Cílem přípravy je ukázat na 
hodnotu manželství a jeho význam 
a dát snoubencům příležitost k in-
tenzivnímu společnému zamyšlení 
se nad různými aspekty manželství. 

Jedná se o  čtyři dvouhodinové 
setkání s tématy: Já a moje rodina, 
Muž a  žena -komunikace a  kon-
flikty, Manželství a  sexualita, Víra 
a vztah k Bohu v manželství. 

KURZ MANŽELSKÉ 
VEČERY 

Kurz „Manželské večery“ se 
skládá z  osmi setkání a  je určen 
pro všechny manželské páry, které 
chtějí rozvíjet svůj vztah. Je založen 
na křesťanských principech, ale je 
určen pro každý pár. Kurz vznikl 
v Anglii r.1996, u nás probíhá na 
mnoha místech od r. 2004. Je roz-
dělený do 8 večerů. Témata večerů 
jsou:  Vybudovat pevné základy, 
Umění komunikace, Řešení 

konfliktů, Síla odpuštění, Rodi-
če a  rodiče partnera,  Manželská 
sexualita, Láska v akci, Slavnost-
ní závěrečný večer. Každý večer 
začíná večeří, následuje přednáška 
k  tématu, po které mají manže-
lé příležitost si spolu popovídat 
o  tématu v  soukromí. Skupinová 
diskuse není součástí programu. 
Cílem kurzu je poskytnout man-
želům v příjemném prostředí nové 
informace a podněty ke zlepšování 
vzájemných vztahů, zapůjčit či ob-
jednat odbornou literaturu či zpro-
středkovat kontakt na odborníky. 
Manžele kurzem provází animátor-
ský manželský pár, přednášky jsou 
promítány přes dataprojektor v ori-
ginální dabované verzi. Kurz bude 
zahájen dle zájmu přihlášených. 

ODBORNÉ RODINNÉ 
PORADENSTVÍ A TERAPIE 

–  Bc. Marcela Kořenková - te-
rapeutka v  oblasti rodičovského 
poradenství. Je nutné se objednat.  
Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.

Programy podporuje MPSV, 
Statutární město Prostějov a Olo-
moucký kraj.

MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
PROGRAM NA LISTOPAD

Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lek-
torky provedou hravou formou děti i s  
rodiči postupně celým světem. Navíc 
říkanky, tanečky, rukodělné činnosti. 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program 
pro rodiče (přednášky, besedy, tvoři-
vé dílny), děti mají vlastní program. 

5. 11. Dekorace – ježek ze sena 
– tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou

Natvarováním sena do tvaru 
ježka a  jeho ozdobením vznikne 
milá podzimní dekorace vhodná 
na okno, balkon nebo terasu.

12. 11. 2015 Čtyři typy osob-
nosti trochu jinak – přednáška 
Mgr. Magdy Mečkovské

Někdo má vůdčí schopnosti jako 
lev, jiný je zase věrný jako pes, pak 
najdeme člověka, pro kterého je dů-
ležitý pořádek a řád, jiný preferuje 
hlavně pohodu a  kopec humoru. 
Kým jste vy? Přijďte se o sobě dozvě-
dět více zase z jiného úhlu pohledu.

19. 11. První pomoc malým 
dětem – přednáška Ing. Lenky Čer-
nochové

Ředitelka prostějovské pobočky 
Českého červeného kříže provede 
praktické zaškolení účastníků v  do-
vednosti, kterou může potřebovat 
každý z  nás a jejíž úroveň může roz-
hodnout o životě někoho dalšího.

26. 11. Adventní věnec – tvořivá 
dílna se Z. Kadlčíkovou

Tradiční výzdoba českých domác-
ností v době adventu. Práce s přírod-
ním materiálem (chvojí, šišky, bobule, 
ořechy, sušené ovoce, koření), návody 
na dekorování za pomocí drátu a tav-
né pistole, prostor pro vlastní předsta-
vivost a tvorbu účastníků.

29. 10. Základy první pomoci – 
přednáška L. Černochové

Ředitelka prostějovské pobočky 
Českého červeného kříže provede 
praktické zaškolení účastníků v  do-
vednosti, kterou může potřebovat 
každý z  nás a jejíž úroveň může roz-
hodnout o životě někoho dalšího.

MULTIKULTURNÍ  PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 

a vzdělávací setkání s  hlídáním dětí, 
vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.

3. 11. Večer holandských sýrů 
– kulinářská prezentace F. Lemstra

Holandské sýry jsou vyhlášené 
jako nejlepší ze všech. Do jejich světa 
vás v  tomto podvečeru zavede rodilý 
Holanďan Franc Lemstr. O každém 
z  prezentovaných sýrů se nejen do-
zvíte mnoho zajímavého, ale budete 
moci jeho chuť i sami prozkoumat.

10. 11. Slovenská kuchyně – ku-
linářský podvečer s  P. Berčíkovou

V  dalším kulinářském podvečeru se 
podíváme k  našim sousedům. Slovenská 
rodačka nám předvede dva recepty na 
halušky. Příprava halušek je možná buď 
tradičním historickým postupem anebo 
modernějším způsobem, oba se budete 
moci naučit. Prezentován bude i sloven-
ský moučník. Samozřejmostí bude opět 
i ochutnávka všeho, co se uvaří.

24. 11. Thule Tuvalu – promítání 
dokumentárního filmu (Jeden svět)

Grónské městečko Thule je nejse-
verněji obývaným místem na Zemi. 
Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Tající 
led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, 
který tak brzy zaplaví nízko položené ti-
chomořské ostrovy. Zatímco se experti 
dohadují, jak změně klimatu zabránit, 
obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes 
jejím nezvratným dopadům v každo-
denním životě. Délka 96 minut.

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna 
– přijďte si posedět, poznat nové lidi, 
popovídat si, zahrát stolní hry, ping 
pong, nebo zdarma využít PC (In-
ternet, Skype, levnější telefonování).

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, 
bližší info: J. Rozehnalová 776  347  
021, mozaika@zebrik-os.cz

FB: mozaika.multikulturni.cent-
rum, www.zebrik.org

Podpořeno grantem z  Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v  rámci 

EHP fondů.

7. 11. 2015 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – 

II. ST. – ART ECON Střední škola 
Prostějov, Husovo nám. 91,  2. NP, 
multimediální posluchárna.  Seminář 
začíná individuálním naladěním kaž-
dého účastníka na tři symboly  druhého 
stupně. V rámci semináře Vám budou 
poskytnuty potřebné informace,  meto-
diky a vyzkoušíte si zajímavé techniky 
spadající do druhého stupně.

 Mimo to získáte certifikát a manu-
ál. Stejně jako u prvního stupně, ti, kteří 
již absolvovali  II. stupeň u Dr. Hodka 
nebo Mgr. Frantise, mohou přijít na 
opakování (doporučujeme příchod  
okolo 11 hod., tj. po úvodu a  iniciaci 
nových účastníků).

 21. 11. 2015 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. 

ST. – ART ECON Střední škola Prostějov, 
Husovo nám. 91, 2. NP, multimediální 
posluchárna.  Po krátkém úvodu o mož-
nostech práce s  mistrovským stupněm 
REIKI je individuálně provedena iniciace 
na mistrovský symbol tradičního Usuiho 
REIKI. Následuje celodenní seminář, při 
němž se naučíte pracovat s  technikami 
a postupy tohoto mimořádně účinného 
stupně REIKI. Získáte diplom a manuál. 
Samozřejmě ti, kteří již absolvovali III. 
stupeň u Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise 
mohou přijít na opakování. 

 25. 11. 2015 středa 18.00 hod.
 Klub AREIM – Národní dům 

v Prostějově – 1.NP, červený salonek 

ŠAMANISMUS – spojení těla a mysli
 Přednáší: Erika FLORIANOVÁ, 

která přijede do Prostějova již potře-
tí a  má pro vás připravenou  novou 
přednášku. Podrobné informace na  
www.perfectmind.cz.

O REIKI vás krátce bude informo-
vat Mgr. Rudolf FRANTIS, mistr/
učitel tradičního Usuiho  REIKI a před-
seda ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
/AREIM www.reikimorava.cz. 

Vstupné – členové AREIM 50 Kč, 
ostatní 100 Kč. 

Projekt „Seznamování veřejnosti 
s tradičním Usuiho REIKI“ je spo-

lufinancován Olomouckým krajem 
a statutárním městem Prostějovem.  

VZDĚLÁVACÍ AKCE
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 

e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122
 vás zve na listopadové akce:

 U nás  najdete  pro svoji práci podporu, 
výukový program a vždy ochotného 
spolupracovníka  s radou i pomocí.       

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

Obraťte se přímo na nás...

 607 158 055
Kostelecká 417/5, Prostějov
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2

796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

BLÍZKO K REALITĚ
do 22. 11. 2015

Výstava  dvou umělců, pracujících spo-
lečně ve stejném ateliéru v Amsterda-
mu - nizozemského umělce Maartena 
Welbergena  a české malířky Zuzany 
Albrechtové. 
Maarten Welbergen je známý svým 
specifickým stylem a technikou, úzce 
spjatou s holandskou tradicí, kterou 
prezentuje ve své realistické tvorbě. 
Nejenže maluje na klasická malířská 
plátna, ale jeho neobvyklou a ojedině-
lou technikou je také cut-out, tedy vý-
řez formy ze dřeva. Tento styl má skoro 

sochařský vzhled. Všechny jeho práce  mají silný sklon k „trompel 
oeil“ nebo „deceiving the eye“. Velmi populární je Maarten Wel-
bergen pro svou takzvanou „Alter ego“ sérii čtrnácti autoportrétů, 
v nichž vyjadřuje různé nálady nebo role lidské bytosti. Motivy jeho 
umělecké tvorby jsou portréty, zátiší, krajina, akty a dřevoryt.
Jeho velkou vášní je také sochařství. Využívá zejména olejové a ak-
rylové barvy, tempery, pastel a vodové barvy. Maarten Welbergen 
měl a má mnoho výstav v Nizozemí i v zahraničí.
V Prostějově bude prezentovat „cut-outs“ a krajinu České republiky.
Zuzana Albrechtová se věnuje tvorbě, portrétu, zátiší, krajiny 
a převážně duchovních námětů v tradičním realistickém stylu. Zuza-
ninou velkou vášní je i dekorativní malba. Pracuje zejména s tužkou, 
vodovými barvami a její oblíbenou technikou je malba olejovými 
barvami. V Prostějově prezentuje zátiší a krajinu České republiky.

PRVNÍ PROSTĚJOVSKÁ AUKCE
Předaukční výstava do 22. 11. 2015

Cílem první aukce pořádané Galerií 
umění Prostějov ve spolupráci s MGP, 
je nabídnout kvalitní výtvarné umění 
široké veřejnosti v Olomouckém kraji 
a vzbudit zájem o to, co nabízí trvalou 
hodnotu.
Na aukci budou prezentovány práce 
na papíře a grafické tisky, díla význam-
ných prostějovských malířů a sochařů, 
starožitnosti a kuriozity a exkluzivní 
aukční nabídka.

Slavnostní zahájení vlastní 
aukce bude 22. 11. ve 14 hodin 
a draženo bude celkem 100 pol.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

NEŽ ZBRANĚ UTICHLY...
do 6. 12. 2015

Letošní rok je ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové 

války. I Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., se připojuje k těmto 
oslavám a přináší nejširší veřejnosti výstavu převážně ze soukromé 
sbírky Jaromíra Kouřila z Čelčic. Příznivci vojenství se mohou těšit 
na artefakty vojenské techniky, zbraně a dobové fotografie z konce 
druhé světové války. Výstava návštěvníkům přiblíží i vojenské 
operace, jež na Prostějovsku probíhaly až do okamžiku kapitulace 
Německa.

75. VÝROČÍ VZNIKU VĚTŠINY 
ČESKOSLOVENSKÝCH PERUTÍ V RAF
do 6. 12. 2015

Panelová výstava Klubu vojenské historie 276th SQDN RAF, 
o. s. z Prahy postihuje období od 30. let 20. století, kdy započal 
výcvik československých pilotů ve Vojenském leteckém učilišti 
v Prostějově. Mapuje historické události v období Mnichovské 
dohody, dokumentuje nebezpečné útěky letců do zahraničí, boje 
v Polsku a ve Francii, cestu do exilu přes Střední Východ, obranu 
Tobruku nebo věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje 
informace o bojích čs. letců v rámci 68., 310., 311., 312. a 313. peruti 
RAF, o jejich poválečném návratu do vlasti a následné komunistické 
perzekuci. Závěr se věnuje rehabilitaci a znovupřipomínání 
československých příslušníků RAF. Výstava bude doplněna panely 
připomínajícími 90. výročí přesunu Vojenského leteckého učiliště 
z Chebu do Prostějova.

MUZEJNÍ PODVEČER ,,2. SVĚTOVÁ VÁLKA 
JAKO KONÍČEK“

V rámci oslav 70. výročí konce druhé světové války Muzeum 
a galerie v Prostějově, p. o. pořádá v budově Špalíčku výstavu 
Než zbraně utichly…, která prezentuje hlavně soukromou sbírku 
Jaromíra Kouřila z Čelčic. Příznivci vojenství zde najdou artefakty 
vojenské techniky, zbraně a dobové fotografie z konce druhé světové 
války. Jak se takové věci získávají, co všechno takový koníček 
obnáší si můžete přijít poslechnout na muzejní podvečer, který se 
koná ve  čtvrtek  19.  11.  v  17  hodin v přednáškovém sále Muzea 
a galerie v Prostějově, p. o. na nám. T. G. Masaryka 2. Výsledky 
své dlouholeté sběratelské práce budou prezentovat pánové Jaromír 
Kouřil, Jaroslav Dvořák a Zdeněk Bezrouk.

LADISLAV STEININGER, ZVANÝ NEZNÁMÝ
OBJEKTY
do 5. 12. 2015

Výstava dřevěných objektů známého krnovského výtvarníka 
a pedagoga.

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

Přednáška:
19. 11. (ČTVRTEK) V 18 HODIN – 
SVĚT PROMĚNNÝCH HVĚZD

doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

S přednášejícím se vydáme nejen do světa hvězd, které mění svou-
jasnost, ale také za hranice České republiky na observatoře po celém 
světě. Tentokrát navštívíme zejména Chile, Čínu a Nový Zéland. 
Přednáška volně navazuje na astronomicko-cestovatelské povídání 
o hvězdách a lidech z loňského roku.

Přednáší: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (*1965), odborný asis-
tent Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, učitel astronomie, dlouholetý pozo-
rovatel a badatel v oboru proměnných hvězd.

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

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEřEJNOST: 

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

Večerní pozorování hvězdné oblohy pondělí, čtvrtek a pátek 
od 18,30 do 19,30 hodin a ve středu od 17,30 do 18,30 hodin. Dne 
19. 11. se pozorování koná po ukončení přednášky.

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

ASTRONOMICKÝ VÍKEND: 
sobota 21. 11. a neděle 22. 11. 
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14 do 15 hodin 
a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 18,30 hodin. 

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

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 22. 11. v 15 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLU-
NEČNÍ SOUSTAVA“- MĚSÍC. Soutěži bude předcházet povídání 
o měnících se podobách Měsíce, útvarech na Měsíci a zmíněno bude 
i přistání lidí na Měsíci. 

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

POHÁDKOVÁ STřEDA PRO DĚTI:
MĚSÍC A HASTRMAN

Pohádku uvádíme každou listopadovou středu v 15,30 
hodin. Hastrmanovi je samotnému smutno a rád by se 
oženil. Najde si nevěstu, ale musí splnit čtyři přání. 
Kdo mu pomůže s jejich plněním?

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

VÝSTAVY
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování 
a v tom případě jsou jejich součástí, po domluvě i kdykoliv jindy. 
Vstupné pro dospělé činí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdar-
ma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY:
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro děti (5 až 11 let) se schází každou středu od 16,30 hodin. 
Obsahem listopadových setkání bude seznámení s malými tělesy slu-
neční soustavy. Za vhodných podmínek bude doplněno pozorováním 
oblohy. Pololetní poplatek činí 150 Kč.

XLV. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání zá-
kladů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub 
GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro ko-
hokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé 
pracovní pondělí v 16,30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok 
činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz 
GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. 
Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16,30 hodin. Jedno-
rázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze 
získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Kristína při HOREHRONIE 
Tour Prostějov nevynechá

Hity Horehronie, Pri oltári, V  sieti ťa 
mám, Stonka, Jabľčko a mnoho dalších 
zazní na koncertu populární slovenské 
zpěvačky Kristíny, která vystoupí se 
svojí kapelou plnou skvělých hudební-
ků v   Prostějově ve čtvrtek 5. listopadu 
v  19 hodin. Kromě hitů, kterými Kris-
tína dobyla první příčky hudebních 
hitparád, zazní úplné novinky z   jejího 
repertoáru. Příznivci mladé a  půvabné 
pěvecké hvězdy se mohou těšit také na 
neobvyklé předělávky známých zahra-
ničních hitů.

„Prostějovský koncert je součástí pod-
zimního HOREHRONIE Tour 2015, kte-
ré čítá desítku koncertů v  České i Sloven-
ské republice. Vrcholem turné bude jistě 
koncert v  pražské Lucerně s  hostem Vašo 
Patejdlem,“ informoval Jano Žiak z  pořá-
dající Agentury September.

Mladá zpěvačka Kristína je zpěvačkou 
roku CZ & SK hudebních cen ÓČKO 
2011. V  prestižní anketě Slavík 2012 se 
umístila na 4. místě v kategorii Slavíci bez 

hranic. V červnu 2012 vyšlo už její 3. al-
bum s názvem NA SLNEČNEJ STRANE 
SVETA. V  loňském roce fanoušky potěši-
lo výběrové album Kristíniných hitů pod 
názvem TIE NAJ. Je také nejhranější slo-
venskou interpretkou v České a Slovenské 
republice za rok 2010. Ve stejném roce se 
na Slovensku v anketě Slávik umístila na 
4. místě, vyhrála kategorii Rádio slávik 
a  Hit roku s  písní Horehronie! V  prů-
běhu posledních let se zpěvačka, vlast-
ním jménem Kristína Peláková, dostala 
mezi nejžádanější interprety slovenského 
showbyznysu. V   loňském roce zazářila 
také na filmovém plátně, po boku Ondře-
je Vetchého a Simony Stašové ve snímku 
Život je život.

Jedním z významných úspěchů její do-
savadní kariéry bylo vítězství v nejprestiž-
nější hudební soutěže EUROSONG 
Contest 2010 na Slovensku. Prvenství si 
vyzpívala písní „HOREHRONIE“, kterou 
složil autor hudby Martin Kavulič a legen-
dární textař a básník Kamil Peteraj. -eze-

Kultura

POZVÁNKA
Zveme všechny

milovníky bluegrassu 
na koncert 

skupiny KROK 
ze Slovenska, 
který se koná

6.11.2015 v 19.00 
v kavárně 

AVATARKA.

VEČER PRO KLAVÍR 
A VIOLU

DANIEL JUN & JIŘÍ KABÁT
Na programu:

J. S. Bach, J. Haydn, F. Schubert, F. Liszt, J. Kabát 
a další...

Zámek Plumlov: pátek 27.11.2015, 17:00
Prostějov, sál ČCE (U Kalicha 1):

neděle 29.11.2015, 18:00

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
LISTOPAD 2015

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka, Kravařova 14 
Říjen – listopad 2015 -  VÝSTAVA – soutěžní práce žáků vý-

tvarného oboru, které byly 
přihlášeny do 43. ročníku MDVV Lidice na téma „Světlo“.

HUDEBNÍ OBOR
Adventní koncert

Dechový orchestr a dětský pěvecký sbor ZUŠ Vladimíra Am-
brose Prostějov

29. 11. 2015 v 17.00 hod. v Městském divadle Prostějov

Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ, Kravařova 14
18., 24., 25., a 26. 11. 2015
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Ve čtvrtek 19. listopadu 
v  17 hodin se v  podkrovním 
sále knihovny uskuteční křest 
nové knihy oblíbené prostě-
jovské autorky. Jarmila Po-
spíšilová je nejen úspěšnou 
spisovatelkou, ale působí také 
jako advokátka a  starostka 

obce Vincencov. Vydala už 15 
knih a na jejím kontě najdeme 
nejen detektivky, ale i  spole-
čenské romány. V  listopadu 
se na pultech knihkupectví 
objeví její nová kniha nazva-
ná Šamanský bubínek, která 
vychází opět v  edici Původní 

česká detektivka v nakladatel-
ství Moba. Zaujaly vás příběhy 
Marie Kovandové a  kapitána 
Petra Klenského a zajímá vás, 
jak se jejich osudy vyvíjí? Při-
jďte na křest knihy spojený 
s autorským čtením a dozvíte 
se víc.  

Čím dál více spotřebitelů 
využívá každé Vánoce výhod 
internetových obchodů, které  
nám všem umožňují nakupo-
vat dárky z  pohodlí domova. 
Ne vždy se to však ukáže jako 
to nejlepší řešení. Co když 
bude oblečení malé? Co když 
notebook nebude fungovat? 
Co když pošlete své peníze 

a  balík vám vůbec nepřijde? 
Co budete dělat? Nejen o tom, 
ale obecně o všech nástrahách, 
které nepoctiví podnikatelé 
chystají na spotřebitele o  Vá-
nocích, vám v rámci přednášky 
povykládá a tipy, jak se tomuto 
vyvarovat poskytne odborný 
právní poradce Adam Plajner 
ze Sdružení obrany spotře-

bitelů – Asociace. Neváhejte 
proto přijít a  zařaďte se mezi 
ty spotřebitele, kteří znají svá 
práva a  nebojí se je prosadit. 
Nenechte se napálit, nenech-
te se okrádat, nenechte si lí-
bit špatné jednání, přijďte ve 
středu 4. listopadu v 17 hod. 
na přednášku a  vyzrajte nad 
nepoctivci.

Knihovnický happening
Každý rok, vždy začátkem října, probíhá v naší zemi Týden knihoven. Tradičně jsou tyto oslavy čtení a čte-

nářství zahájeny Knihovnickým happeningem. Letos se toto neformální setkání knihovníků konalo v pátek 2. 
října ve Vyškově. Zástupci z knihoven se sjeli na Vyškovské náměstí, aby si vyměnili zkušenosti, reprezentovali 
svoje město a poměřili síly v knihovnickém klání. Knihovníky a jejich vystoupení hodnotili samotní Vyškova-
né. Čtenáři, nečtenáři nebo pouzí kolemjdoucí. Představení byla opravdu pestrá. Písečtí knihovníci oslňovali 
dramatickým ztvárněním Stříbrného větru, knihovnice z Kolína se proměnily v pějící dračice, Knihovna měs-
ta Olomouce lákala čtenáře na tvarůžky. Nejlépe svoje město reprezentovali a první místo obsadili knihovníci 
ze Vsetína. Jejich vystoupení inspirované spisovatelkou Amálií Kutinovou, autorkou Gabry a Málinky, bylo 
bezkonkurenční. Naše knihovna obyvatele Vyškova oslnila pěveckým číslem, a to knihovní adaptací lidovky 
„V Prostijově na kopečko“. Náš následný soutěžní program, který přiblížil Vyškovanům prostějovské spisova-
tele, měl také veliký úspěch a naši knihovníci za něj obdrželi krásné 3. místo. Jistě nejen proto, že soutěžící měli 
možnost vyhrát koláček a ochutnat starorežnou.

Setkání se spisovatelkou 
Ivou Pekárkovou

Iva Pekárková je nejen zná-
má spisovatelka, ale také pře-
kladatelka, cestovatelka a hlav-
ně žena se zajímavým osudem. 
V  roce 1985 emigrovala, poté 
hodně cestovala a  poznávala 
svět. V  USA pracovala např. 
jako taxikářka a  sociální pra-
covnice. Od roku 2005 žije 
spolu se svým nigerijským pří-
telem v  multikulturním  Lon-
dýně. O svém životě, o zážitcích 
z  cest i  o  svých knihách nám 
bude vyprávět ve středu 11. 

listopadu v  17 hodin. Před-
staví samozřejmě také svoji 
nejnovější knihu Pečená zebra, 
která vychází právě v  těchto 
dnech. Je volným pokračování 
románu Levhartice z tzv. „čer-
nobílé trilogie“ a má být nečer-
nobílým pohledem na  černo-
-bílé vztahy, tedy vztahy mezi 
bělochy a černochy. Pozornost 
ale vzbudila i  její předchozí 
kniha nazvaná Postřehy z Lon-
donistánu. Ze svého blogu 
nominovaného na cenu Mag-

nesia Litera autorka vybrala 
skoro padesát článků, většinu 
z  nich o  muslimech, a  dopl-
nila je velmi osobním textem 
o svém vztahu k islámu. Snaží 
se pochopit, vysvětlit a  oko-
mentovat společenské jevy, se 
kterými se v  posledních pár 
letech v České republice setká-
váme. Islámský svět, na rozdíl 
od médií, vnímá s nadhledem, 
humorem a  tolerancí celoži-
votního ateisty. Nenechte si ujít 
toto zajímavé setkání. 

Křest nové knihy Jarmily Pospíšilové

Bezpečné nakupování o Vánocích

Souostroví Svatý Tomáš a Princ
Svatý Tomáš a  Princův ost-

rov  je ostrovní stát nacházející 
se v Guinejském zálivu. O těchto 
málo známých afrických ostro-
vech ležících na rovníku bude ve 
středu 25. listopadu v  17 hod. 
povídat Jana Čižmářová, ab-
solventka University Palackého 
v Olomouci v oborech portugal-
ská a  anglická filologie. Během 

svých studií i poté navštěvovala 
bývalé portugalské kolonie, tedy 
země, kde se dodnes mluví por-
tugalsky, aby zjistila, jak se žije 
místním lidem a  zachytila na 
svých snímcích jejich každoden-
ní život. Přednáška nám přiblíží 
nejen rajskou přírodu a obyvate-
le této země, ale dozvíme se více 
i o osudu obou ostrovů, od jejich 

objevení, přes zlatá léta pěstová-
ní kakaa, až po současnost a po-
malu se rozvíjející mladý demo-
kratický stát, který své místo na 
trhu turistického ruchu teprve 
hledá. Vyprávění doplní také 
výstava fotografií, kterou budete 
moci navštívit v Galerii Na Půdě 
Městské knihovny Prostějov až 
do konce roku.
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Společnost

Poslední promenáda 
letošního roku

Divadelní spolek Historia 
a  Okrašlovací spolek Prostějov 
zvou  na  promenádu,  která se 
uskuteční v  neděli, 22. listopadu 
2015 ve 14 hodin, kdy se sejdeme 
před radnicí  a vydáme se k jedno-
mu z  měšťanských domů, o  kte-
rých  jsme zatím nemluvili – a do-
zvíme se něco zajímavého  z jeho 
historie. Tato promenáda bude 
letos poslední a znovu se setkáme 
až na jaře příštího roku!  -ič-

VÝLETY PRO SENIORY 
V LISTOPADU

Pokud se ptáte, zda jsou na 
programu výlety i  v  listopadu, 
tak ano, jsou. Ve čtvrtek 12. 
listopadu se opět chystáme do 
nového termálního parku ve 
Velkých Losinách. Tentokrát je 
ale koupání naplánované jen 
na odpoledne. Dopoledne strá-
víme v Šumperku a navštívíme 
zdejší muzeum.

V úterý 24. listopadu se po-
díváme do Kyjova, a když bu-
deme ve vinařské oblasti, nebu-
de chybět ani návštěva vinného 
sklípku. Začátkem prosince 
bych vás chtěla pozvat do Olo-
mouce do pevnosti poznání. 
Odpoledne pak navštívíme vá-
noční trhy. 

Výlety pro seniory jsou po-
řádané ve spolupráci se Zdra-
vým městem Prostějovem a za 
finanční podpory statutární-
ho města Prostějova. Pokud 
chcete mít jistotu, že budete 
o  plánovaných výletech včas 
informováni, můžete se při-
hlásit k  odběru aktuálních 
informací prostřednictvím e-
-mailu nebo SMS.

Podrobnější informace o ak-
cích získáte na telefonním čís-
le 728  337  983, na webových 
stránkách www.filemon-bau-
cis.cz a  v  prodejně na nám.  
T. G. Masaryka 24 (vedle cuk-
rárny Florida).  Těší se na vás 

Jana Šmudlová

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory

Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání 

v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické zaměření setkání  Lektor
3. 11. 2015  14.00  Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou 
    Druhá z  cyklu besed o  rychlé přípravě 

jídel s receptářem a ochutnávkou,  tento-
krát na téma ryby.  Jitka Grumlíková 

 10. 11. 2015 14.00  Návštěva hvězdárny a  přednáška na 
téma kosmologie 

    Sejdeme se ve 14 hod. před hvězdárnou 
a  vyslechneme si přednášku  o  vesmíru 
jako celku. Dozvíme se například, jak to 
s vesmírem dopadne,  zjistíme, jestli má 
vesmír konec a další zajímavosti.

   Vstupné je 10 Kč.  Ing. Karel Trutnovský 
  24.11.2015   14.00 Iridologie
    Iridologie je jedním z odvětví alternativ-

ní medicíny, které se zabývá  diagnózou 
zdravotního stavu jedince podle obrazu 
duhovky jeho oka.  Přijďte si poslechnout 
další přednášku o alternativní medicíně.  
 Jana Miklášová 

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ 
se uskuteční v prostorách  OS LIPKA,  

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

Blahopřejeme
Seznam jubilantů, kteří v měsíci  

září 2015 oslavili svá jubilea

 70 let  Jaroslava Musilová, Zdenka Kameníková, Vladimír Starý, Ludmila Veselá, František 
Šín, Božena Volfová, Marie Procházková, Zdeněk Přidal, Karel Hlošek, Marie 
Vitásková, Olga Huňková, Milada Sobotová, Věra Polešenská, Petr Novotný,  
Ing. Vladimír Neškrabal, Anna Tinclová, Božetěch Zavadil, Mgr. Miloš Forst, Marie 
Přecechtělová, Marie Grulichová, Alena Maráková, Mgr. Marietta Pelikánová, Jana 
Bergová, Ing. Jiří Dostál, František Klimeš, Blažena Horsinková.

 75 let  Jiřina Brumlíková, Zdeněk Nakládal, Věra Kubíčková, Miloš Jurča, Marie 
Procházková, Pavla Navrátilová, Ing. Miroslav Lalošák, Zuzana Suchá, Marta 
Dudová, Zdeněk Liška, Josef Nedělník, Marie Jakešová, Mária Matoušková, Alois 
Veselý, Věra Sekaninová, Antonín Vlach, Eduard Ondrovič, Věra Pospíšilová, Ján 
Takács, Olga Tkáčová, JUDr. František Vepřek.

 80 let  Antonie Goláňová, Milan Kaštil, Miluše Patakiová, Kamil Řehulka, Marie 
Havránková, Jitka Hořavová, Alenka Cimrmannová, Marie Závodská, Františka 
Janková.

 85 let  Olga Hradilová, Emilie Růžičková, Milan Burian, Terezie Šedá, Ludmila Šínová, Zdeňka 
Sobotková, Božena Pohludková, František Hájek, Ludmila Syslová.

 90 let  Vlasta Marešová, Aloisie Tylšarová, Věra Šolcová, Jiřina Vítková, Jaroslav Stör, Božena 
Zaoralová.

 91 let Rudolf Blumenstein, Alžběta Malíšková, Vlastislava Čeplová, Alma Gorošová. 

 92 let Blažena Pituchová, Blanka Homolová, Jarmila Zatloukalová. 

 93 let  
Anežka Matušková, Drahomíra Petrželová.

 94 let  
Večeslav Tomek.

 95 let  
Františka Dokoupilová.

 96 let  
Jarmila Stružková.

Zdroj: Pavel Noha,  oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625  

Film, který léčí: „FENOMÉN 
BRUNO GRÖNING“    

Bruno Gröning se stal na 
jaře roku 1949 světoznámým 
jako „Zázračný doktor“ z Her-
fordu. K  jeho působišti prou-
dily desetitisíce lidí. Referovaly 
o  něm všechny známé noviny. 
Film představuje otevřeně, ob-
jektivně a citlivě jednotlivé eta-
py života a  působení Bruno 
Gröninga. Byl použit originální 
filmový, zvukový a archivní ma-

teriál spolu s  nákladnými hra-
nými scénami. Působivý zážitek 
dělají z filmu především zprávy 

více než 50 dobových svědků                                   
o pomocech a uzdraveních, kte-
rá zažili.

Povídání s Evou Suchánkovou
o pražském jezulátku a jeho možném vztahu k Prostějovu
Na listopad 2015 připravil 

Klub historický a  státovědný 
v  Prostějově zajímavý podve-
čer, na kterém bude paní Eva 
Suchánková vyprávět o  tzv. 
Pražském jezulátku a  jeho 
možném vztahu s Prostějovem. 
Tato skvostná soška je známa 
po celém světě, ale překvapivě 
u nás o ní víme poměrně málo. 
Účastníci přednášky tak mají 

jedinečnou šanci seznámit se 
s  osudy a  zajímavostmi této 
památky.

Jelikož připadá na tradiční třetí 
úterý v měsíci státní svátek, bude 
se akce konat až o týden později, 
tj. 24. listopadu 2015 v 17 hodin 
ve výstavním a  přednáškovém 
sále Státního okresního archivu 
Prostějov v Třebízského ulici č. 1. 
Všichni jsou srdečně zváni. -tc-

PROMÍTÁNÍ SE USKUTEČNÍ:
Astronomické oddělení muzea a galerie – Hvězdárna, Kolá-

řovy sady 3348, Prostějov
21.11.2015 od 13.00 do 19.00 hodin (2 přestávky)
Rezervace na tel.: +420 777 873 104       Vstup volný, dobrovolné 

příspěvky vítány. Další informace a rezervace obdržíte na internetu 
pod http://www.brunogroening.org/tsch/film/defaultfilm.htm
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INZERCE

Galerie Mánes Club
Kostelecká 18, Prostějov

výstava prostějovského akademického malíře 
MILANA KUBEŠE

2. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Otevřeno denně 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., středa do 17 hod. 

Galerie dále zve:

MAREK SOLDÄN live music
7. 11. 2015 v 19 hodin 

Rezervace 777 160 402

Galerie ART KAVÁRNY  AVATARKA zve přátelé výtvarného 
umění na prodejní výstavu 

FOTOGRAFIE ZDEŇKY TRNEČKOVÉ
Nikoliv neznámá prostějovská výtvarnice Zdeňka Trnečko-

vá v Avatarce představí výběr svého díla  ve dnech 12. listopa-
du 2015 až 3. ledna 2016. Autorka vystaví umělecké fotografie, 
které zachycují silný subjektivní vztah k přírodě. Pracuje s detai-
lem struktury materiálu a zachycuje neopakovatelné momenty, 
vznikající  za různých světelných podmínek. Tak u diváka vyvo-
lává abstraktní umělecký dojem. Výstava bude otevřená 12. lis-
topadu 2015 v 17:00 hodin. Úvodní řeč pronese PhDr. Antonín 
Bůžek, Ph.D., hudební doprovod bude mít prostějovská skupina 
BAND-A. Autorka Zdeňka Trnečková a  kurátor výstavy Ing. 
Pavel Gall uvítají milovníky výtvarného fotografického umění  
v příjemném prostředí prostějovské Avatarky. Pavel Gall

Galerie umění Prostějov, 
Školní 49

Vás zve na výstavu s  názvem:

Rozloučení 
s  Galerií Bašta

 (poslední výstava  
v  prostorách „Bašty“)

Termín konání výstavy:
od 3. 11. do 18. 12. 2015

www.gupv.cz 
Provozní doba: 
PO – zavřeno, 

ÚT – PÁ – 13 – 17 hodin

POZOR: od 1. 1. 2016 měníme 
výstavní prostory – Galerie 

umění Prostějov se stěhuje do 
nových, krásných výstavních 
prostor na nám. Svatopluka 

Čecha 2, Prostějov 
(za OD Zlatá Brána).

Srdečně zve
Jindřich Skácel, galerista

Pozvánka

vstup volný

5.11.2015 v 18.30 hod.
Přednáškový sál Národního domu

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Co se v televizi nedozvíte 
očima hosta večera, bývalého muslima z Iráku, 

který byl uprostřed dění

B.Sc. SALMAN HASAN, Ph.D.

Jaké jsou skutečné příčiny uprchlické krize ?

Islám a demokracie
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pozvánka na výstavu obrazů v GAlerii N7

Pavel Sasín  - výtvarník, 
který nabízí divákovi spoluautorství..........
V zahraničí velmi ceněný moravský výtvarný bard, 

který své obrazy nepojmenovává..........
v pondělí 9. listopadu od 17,00 hodin v GAlerii N7 

(Náměstí Svat. Čecha č. 3 – přízemí domu U  Antoníčka, 
za obchodním centrem Zlatá brána)
Srdečně zve  GAlerie N7 a kavárna 
Náměstí Svat. Čecha 3, Prostějov

https://www.facebook.com/galeriepv

Oblastní spolek ČČK Prostějov srdečně zve na

Tvořivé dílny
Mix rukodělných činností pro starší věkem, ale mladé duchem

Program je vhodný pro seniory se zájmem 
o  tvořivé a  manuální činnosti. Budeme vyrábět 
různé dárkové i užitkové předměty, procvičovat 
hybnost prstů, trénovat paměť, atd. Těšit se mů-
žete např. na textilní tvorbu, tvorbu šperků z růz-
ných materiálů, tvoření z papíru a další. Hotové 
výrobky si odnesete domů.

SVÍCEN NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM
 Termín: 20. 11. 2015
 Čas: 12.30 - 15.30 hod.
 Místo:  Oblastní spolek ČČK  

Prostějov, Milíčova 3
 Cena: 90 Kč

(V ceně materiál a pomůcky na tvoření a ob-
čerstvení – káva, čaj, skvělá buchta)

Na tomto kurzu si vyrobíte velmi jednodu-
chým způsobem praktický dárek  - svícen, kte-
rým si můžete zútulnit svůj byt, projasnit zimní 
večery, nebo někoho potěšit vlastnoručně vyro-
beným originálním dárkem.

Přihlásit se můžete na e-mail: prostejov@
cervenykriz.eu.

Lektorka kurzu: Izabela Machútová, artetera-
peutka 

Těšíme se na setkání a na společné tvoření.
www.izabellart.cz

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na listopadové programy.

Pravidelné týdenní aktivity:
PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.

VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra 
Kubíčková

ČTVRTEK – 18.00-20.30 hod.
DJEMBÉ RYTMIKA

PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

3. 11. - úterý - 18.00-20.00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANEC – JAHANARA Jana 

Daňhová
5. 11. - čtvrtek - 17.00-21.00 hod.

PRVNÍ FÁZE ŽENY - DÍVKA. První díl ze 
7dílného cyklu seminářů Sedm fází ženy - 

Marek Ščotka a Zuzana Holcmanová.
10. 11. - úterý - 17.30-19.00 hod.

ČERNOBÍLÝ SVĚT - vzpomínky na tříletý 
pobyt v Saudské Arábii - Eva Veselá
11. 11. - středa - 16.00-19.00 hod.
SVĚTLO A DRÁTEK část druhá – 

ANDĚLSKÁ SVĚTÝLKA - Ing. Anetta 
Pantělejevová

13. 11. - pátek - 17.00-18.00 hod.
UHÁDANÁ POHÁDKA - Prostějovské 

loutkové divadlo LOUDIDLO
18. 11. - středa - 17.30-20.30 hod.

STRACH & STRES - Hanka Písková
(tématický večer klubu MPŽ)

20. 11. - pátek - 18.00-20.00 hod.
RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL 

- Lucie Čapková
21. 11. - sobota - 09.00-19.00 hod. / 22. 11. - 

neděle - 08.00-14.00 hod.
ŽIVOT BEZ BRÝLÍ - jak si napravit oči a už 
nepotřebovat brýle - SEMINÁŘ – Ing. Milan 

Bezoušek
22. 11. - neděle - 16.00-17.00 hod.

DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA - 
O ZLOBIVÉ NOTĚ

24.11. - úterý – 17.30-19.00 hod.
NUMEROLOGIE aneb kouzelný svět čísel 

– Magdalena Hudecová
25. 11. - středa - 16.00-18.00 hod.

KINEZIOLOGIE a metoda One Brain - Alena 
Řehořová - (tématický večer Spolku pro rodiče 

a děti Zdraví od malička, z.s.)

Důležité upozornění!
Na veškeré programy je třeba se předem 

přihlásit z kapacitních důvodů, vždy 
nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na 

info@cajovnapodpoklickou.cz.

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o programech najdete na 

našich webových stránkách:
www.cajovnapodpoklickou.cz

KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE, www.cajovnapodpoklickou.cz
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Občanské sdružení KOKTEJL, Vápenice 9, Prostějov

Na začátek prosince chystáme Sousedskou burzu nápadů. Šijete, lepí-
te, pletete, malujete či jinak tvoříte? Připravte si vaše výrobky na prosinec, 
budete mít možnost je nabídnout nebo vyměnit za jiné. Věříme, že si odne-
sete ty nejkrásnější vánoční dárky, načerpáte nápady a inspirace pro vlastní 
tvorbu. Zájemci o prezentaci se mohou hlásit již nyní na tel. 774 293 029.

Máte doma kufříkový šicí stroj, který nevyužíváte? Darujte nebo ho zapůjčte 
dobré věci. Připravujeme zajímavý projekt pro všechny, co by se rádi seznámili 
s prací na šicím stroji. Ve městě s oděvní tradicí budeme šít pro radost! Pro dárce je 
po dohodě připravena možná kompenzace. Bližší informace na tel. 774 293 029.

 AKCE PRO VEŘEJNOST
9. 11. pondělí 14:00 – 15:00 Cvičení na židlích
Jednoduché cviky pro „necvičence“, které vás i bez sportovního úboru 

protáhnou. Vhodné i pro zdravotně znevýhodněné občany. Vstup 30 Kč. 
10. 11. úterý  18:15 – 19:00 Kin–ball pro všechny 
Zkuste atraktivní kolektivní hru s lehkým, ale obrovským míčem. Při-

jďte do malé tělocvičny na ZŠ Palacká. Sportovní oblečení a vhodnou 
obuv s sebou. Vstup 30 Kč.

12. 11. čtvrtek  18:00 – 19:00 Hry s padákem    
Kolektivní herní aktivita s netradiční pomůckou poskytuje radost z pohy-

bu, rozvíjí hrubou motoriku a spolupráci ve skupině. Výsledkem je lepší koor-
dinace pohybů. Sraz v malé tělocvičně ZŠ Palacká. Dobrou náladu, sportovní 
oblečení a vhodnou obuv s sebou. Vstup 30 Kč.

23. 11. pondělí 14:00 – 15:00 Cvičení na židlích – Vápenice 9
24. 11. úterý  18:15 – 19:00 Kin–ball pro všechny – ZŠ Palacká  
26. 11. čtvrtek  18:00 – 19:00 Hry s padákem – ZŠ Palacká    

WORKSHOP PRO BABIČKY A DĚDEČKY
Barevné nápady na trika, tašky a polštářky – sobota 21. 11. 14:00 

h., Vápenice 9. Přijďte si zkusit jednoduchou metodu úpravy textilních 
produktů pomocí šablon malováním a stříkáním. Rozviňte svůj um a vy-
tvořte skvělé dílo. Základní výrobek pro tvoření s sebou. Vstupné 90 Kč. 

KURZY PRO BABIČKY A DĚDEČKY
Škola malování každý čtvrtek 15.00 – 17.00 h.  
Angličtina každé úterý 17.15 – 18.00 h.  

 Finančně nás podporuje statutární město Prostějov.

PŘEDSTAVUJEME STÁTNÍ SPRÁVU A SAMOSPRÁVU SENIORŮM
Chodíte kolem úřadů a kulturních skvostů našeho města a toužíte na-

hlédnout do jejich zázemí a odpovědět si na otázky, které vás zajímají? Ve 
spolupráci se státními a samosprávními úřady realizujeme pro občany nad 
60 let návštěvu některých z nich tak, jak je neznáte. Propojíme komento-
vané prohlídky interiérů architektonických dominant s jejich fungováním 
v praxi. Čeká vás seznámení s provozem organizací a úřadů, nahlédnete do 
depozitářů, dostanete návody k bádání, pohovoříte o prevenci a na závěr si 
přiblížíte „obrazy“ na obloze. Nebude chybět prostor na vaše dotazy. Máte 
ojedinělou možnost vybrat si a navštívit instituci, která vás zajímá a přihlásit 
se na telefonu 774 293 029, Jana Lukele nebo na e-mailu: koktejlpv@email.
cz. Počet účastníků na jednotlivé dny je z kapacitních důvodů omezen. 
Rezervace je nezbytná! Zainteresované organizace se těší na vaši návštěvu. 

5. 11. čtvrtek   9:00 Okresní soud v Prostějově
Sraz před budovou soudu v Havlíčkově ulici 16. 
9. 11. pondělí 10:00 Radnice, Magistrát města Prostějova 
Schůzka před radnicí, nám. T. G. Masaryka 14. 
10. 11. úterý 10:00 Národní dům a Městské divadlo Prostějov
Sejdeme se před divadlem na Vojáčkově náměstí.
10. 11. úterý 13:30 Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje
Sraz před služebnou, Újezd 12.
12. 11. čtvrtek 10:00 Státní okresní archiv Prostějov 
Sejdeme se u archivu, Třebízského 1-3. 
16. 11. pondělí   9:00 Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, ÚO PV 
Schůzka na ulici Wolkerova 6.   
18. 11. středa 12.30 Městská policie Prostějov
Sraz před budovou městské policie, Havlíčkova 4. 
23. 11. pondělí 10:00 Muzeum a galerie v Prostějově 
Sejdeme se před muzeem na nám. T.G. M. 2.
24. 11. úterý 11:00 Hvězdárna: Sluneční soustava
Setkáme se v Kolářových sadech před hvězdárnou.
26. 11. čtvrtek    9:00 Kino Metro 70
Sraz u vchodu do kina ve Smetanových sadech. 
27. 11. pátek 17:00 Hvězdárna: Hvězdné mapy 
Setkáme se v Kolářových sadech před hvězdárnou.

STRACH A STRES 
aneb jak se z toho nezbláznit

Už jste to někdy zažili? Časový 
pres, nestíháte, pomalu a  jistě se 
to na vás nabaluje, valí. Stres, aby-
chom všechno, co je naplánované 
stihli, neudělali chybu, vše perfekt-
ně zvládli, na nic nezapomněli? 
A zákon schválnosti funguje! Někdy 
to prostě nejde, najednou jste pod 
tlakem. Znáte ten svíravý pocit ko-
lem žaludku? Jak si člověk přehrává 
nepříjemnou situaci, co ho v  nej-
bližší době čeká, ten strach a  ná-
sledný stres? A pak stačí maličkost, 
„nevinná poznámka“ kolegyně, 
partnera a následuje efekt, jak když 
píchnete do vosího hnízda. Pohár 
přeteče. A co teď s tím? 

Já návod neznám, ale lektorka 
a  koučka posledního letošního 
tematického večera „STRACH 
A STRES aneb jak se z toho ne-
zbláznit“, Mgr. HANKA PÍSKO-
VÁ, ho zaručeně ví. A prozradí ho 
těm, kteří si přijdou pro recept na 
klidně zvládnutelný nejen blížící se 
konec roku. Kde? V Čajovně pod 
pokličkou, ve středu 18. listopadu 
2015 od 17:30 hodin do 20 hodin. 
A ti ostatní? Ti se budou muset asi 
trápit sami dál.

Rezervace míst u  paní Volfové 
formou sms na tel. čísle 605 051 955.

Těší se na Vás Klub Moudrého 
podnikání žen v Prostějově -rg-

INZERCE

OLOMOUC 15.11.2015
Clarion Congress Hotel-(bývalý Sigma hotel)

-kongresový sál od 17:00
Předprodej: Společenský dům Prostějov-777770651;www.ticketstream.cz

Info centrum-Olomouc,Kroměříž a Přerov;ČD Olomouc-972741490
Zlatnictví Marie Vyškov  Info:774114655,603163037;topkoncerty.cz cena:200,- 

DVOJKONCERT

OLOMOUC 15.11.2015
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Zlatnictví Marie Vyškov  Info:774114655,603163037;topkoncerty.cz cena:200,- 

DVOJKONCERT

OLOMOUC 15.11.2015
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-kongresový sál od 17:00
Předprodej: Společenský dům Prostějov-777770651;www.ticketstream.cz
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PROSTĚJOV 14. 11. 2015

   Nepřetržitý

 dohled
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první plně zálohovaná síť v regionu

www.infos.cz, 588 882 111
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Pracovní agentura Pavlína Jurníčková
Brněnská 10, Prostějov

agentura s dlouholetou tradicí

zajišťujeme práci a brigády pro:
•	  studenty
•	  nezaměstnané s úřadem práce i bez
•	  maminky na mateřské
•	  starobní i invalidní důchodce

to vše převážně v Prostějově a okolí.

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE
Tel.: 603 218 526 PO, ST, PÁ: 8-15.30 hodin
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Společnost

Konfederace politických vězňů, pobočka Prostějov děkuje 
statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace v roce 2015, 
která byla určena na dopravu na pouť muklů na Sv. Hostýn. Bez 
této finanční podpory by se zástupci prostějovské pobočky konfe-
derace této akce nebyli účastnili. Lubomír Studený, 

 předseda pobočky č. 50 – Prostějov Konfederace politických vězňů.

Československá obec legionářská děkuje statutárnímu městu 
Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2015. 
Díky této finanční spoluúčasti města mohli členové jednoty po-
kračovat v zachování, rozvíjení a předávání demokratických a hu-
manistických tradic československé a české státnosti a připomínat 
významné dějinné události našeho státu a jeho armády. 

 Ing. Petr Poledník, předseda Jednoty ČsOL Prostějov

Svatolazarská komenda v  Prostějově děkuje statutárnímu 
městu Prostějovu za poskytnutí dotace v roce 2015. Bez této fi-
nanční pomoci by komenda nemohla uskutečnit humanitární 
koncert pro seniory a zdravotně postižené, kteří zaplnili celé Měst-
ské divadlo v Prostějově. Přístup na tento koncert byl zdarma, což 
by bez pomoci města nebylo možné. PhDr. Jiří Pořízka

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOVU
Děkujeme touto cestou Městu Prostějovu za poskytnutí fi-
nančních prostředků  z dotací na rok 2015, které jsou využity 
na zabezpečení činnosti, nájem kanceláře, kancelářské potřeby, 
edukační činnost a poplatky za telefonní hovory. Jsme rádi, že 
i  v  tomto roce město Prostějov nám tyto finanční prostředky 
poskytlo. Okresní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami v Prostějově.
Mgr.Vladimír Pařízek,předseda OO SPCCH Prostějov

 spcch-pv@email.cz

Richard Pachman a Dita Hořínková: „Adventní koncert 2015“
Skladatel a  zpěvák Richard 

Pachman spolu se zpěvačkou 
a herečkou Ditou Hořínkovou 

vyjíždí na své letošní adventní 
turné. Zazní v  něm řada zná-
mých i  neznámých českých 

i  zahraničních vánočních me-
lodií, duchovní skladby i  no-
vinkové písně. Výtěžek z  ad-
ventního turné bude věnován 
dětem z  Dětského domova ve 
Strančicích.

„Jsme rádi, že se nám v  řadě 
měst podařilo vytvořit jakousi 
tradici našich adventních kon-
certů a vracíme se v předvánoč-
ní době na stejná místa již řadu 
let,“ říká Richard Pachman. „Po 
turné s  představením Mistr Jan 
Hus 2015 uzavíráme tento rok 
adventním programem, ve kte-
rém se naši posluchači dočkají 
nejen krásných starých českých 
i zahraničních koled, ale i nových 

písní, vzpomínky na Mistra Jana 
Husa a možná dojde i na nějaké 
adventní překvapení,“ podotýká 
Pachman. „Vedle pražského kon-
certu s hosty Kamilou Moučko-
vou a Komorním sborem Mistra 
Jakoubka ze Stříbra a  vedle dal-
ších akcí v  kostelech a  zámcích, 
jsme letos zařadili i  tři akustická 
klubová vystoupení pro komorní 
prostředí. Velmi se na naše pu-
blikum i  na adventní koncerty 
společně s  Ditou Hořínkovou 
a  dalšími našimi kolegy těšíme! 
Je pro nás velmi příjemné, že již 
poněkolikáté uzavíráme naše tur-
né v  nádherném prostějovském 
Husově sboru, kde představíme 

velkou verzi našeho letošního ad-
ventního pořadu!“

Termín:
19. 12. v 17 hod., Prostějov – 

Husův sbor – Demelova 1
Předprodej:
Ticket-Art: www.ticket-art.

cz, tel. 222 897 552 // prodej 
vstupenek i na místě před akcí

Info:
www.pachman.cz
www.richardpachman.cz
w w w. f a c e b o o k . c o m / 

richardpachman
Hana Jandová, R.P.Music, s.r.o.

tel: 602 318 096,
email: r.p.music@seznam.cz

si Vás dovoluje pozvat na výstavu
v Kavárně GALERIE

Národního domu v Prostějově.
Kurátor výstavy: Miroslav Švancara

RICHARD 
PACHMAN

„HARMONIE“
OLEJOMALBY

22. 10. – 2. 12. 2015

Vernisáž se koná za účasti autora 
ve čtvrtek 22. 10. 2015 v 18.00 hodin.

Úvodní slovo: Miroslav Švancara 
Autor: 

Skladatel, klavírista, spisovatel a malíř 
Richard Pachman 

promluví k srdcím účastníků vernisáže 
prostřednictvím hudby, dobrého slova 

a úžasných obrazů.

VÝSTAVA SE KONÁ ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA

Kavárna Planeta malého prince
vás zve na 

Podzimní dětský bazárek 
do Společenského domu, Komenského 6, Prostějov
Zveme Vás maminky babičky tetičky i celé rodiny.

Kdy: 31.10.2015  9-12.00
Těšíme se na Vaši návštěvu 

PODĚKOVÁNÍ



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

27. října 2015 Strana 33

Prostějovské radniční listy Kaleidoskop

Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v listopadu tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 2. listopadu, od 

16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. 

Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Bylinkové kouzlení
KDY: pátek 6. listopadu, od 

16:00 do 18:00 
KDE: Kovárna Ekocentra 

Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Voňavá bylinková dílna, na 

které si můžete vyzkoušet vyro-
bit různé bylinkové drobnůstky. 
Dozvíte se, které bylinky jsou 
vhodné do šatních skříní na 
odhánění molů, které bylinky 
využijeme v  kuchyni na bylin-
kovou sůl či olej, ochutnáme 
bylinkové čaje a vyrobíme si by-
linkovou pomádu na rty. Cena: 
50 Kč. Základní materiál na 
výrobu bylinkových drobnos-
tí dodáme. S  sebou si doneste 
2 skleničky s  víčky např. od 
přesnídávek.

seminář pro pedagogy
Svět v jednom dni
KDY: čtvrtek 12. listopadu, 

od 13:00 do 16:45
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
S lektory z organizace ARPOK, 

o.p.s. si vyzkoušíme výukové lekce 
z  globálního rozvojového vzdělá-
vání, které je možné dle potřeby 
snadno upravit. Prožijete vybrané 
aktivity spojené s  jednotlivými te-
matickými dny - např. Den stromů 
apod. Získáte inspiraci pro doplně-
ní vašeho školního vzdělávacího 
programu. Zdarma obdržíte meto-
dickou publikaci Svět v jednom dni. 
Účastníci obdrží certifikát o absol-
vování kurzu, akreditovaný MŠMT. 

Na semináři je zajištěno ob-
čerstvení. Účastnický poplatek 
330 Kč. V případě zájmu vyplň-
te přihlášku na: www.arpok.cz 
v sekci pro pedagogy, semináře.

přednáška nejen pro peda-
gogy

Přírodní zajímavosti Prostě-
jovska - ze života plazů

KDY: pátek 13. listopadu, od 
16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra 
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Přednáška a  beseda s  od-
borníkem Ivanem Zwachem 
se zaměří na druhy plazů žijící 
v přírodě nejen na Prostějovsku 
a v České republice, ale i v bez-
prostředním okolí našeho státu. 
Získáme informace o  druzích, 
které na naše území bývají běž-
něji zavlékané a  seznámíme se 
s novými druhy, které se – díky 
probíhajícím klimatickým změ-
nám – u nás mohou usadit na-
trvalo. Beseda bude okořeněna 
zajímavostmi ze života plazů.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 16. listopadu, 

od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. 

Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

akce na pomoc zvířatům
Uspáváme ježky
KDY: pátek 20. listopadu, od 

16:00 do 17:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov  

Benefiční akce – beseda o jež-
cích, jejich životě a zimním spán-
ku. Povídání bude doplněno 
ukázkou živých ježků – dozvíte 
se, jak ježek dělá klubíčko, kolik 
má bodlinek, jestli má ocásek 
a jaký má zrak. Společně zjistíme 
hmotnost ježků, podíváme se do 
ježčího kalendáře a dozvíme se, 
jestli by tito ježci v přírodě přežili 
zimu. Besedou nás bude prová-
zet vedoucí Stanice pro handica-
pované živočichy v  Němčicích 
nad Hanou. 

Vstupné (kočičí masová kon-
zerva, nebo 20 Kč) bude věnová-
no na podporu ježků ve stanici.

Pokud se nemůžete akce zú-
častnit, ale rádi byste na ježky 
přispěli, můžete nadílku donést 
do Ekocentra Iris, a to každé úte-
rý a čtvrtek ve 13-16 hod. až do 
15. prosince. O předání do stani-
ce se postaráme. 

tvořivá dílna
Adventní věnce
KDY: pátek 27. listopadu, od 

16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra 
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Tradiční výtvarná předvánoční 
dílna – výroba adventních věnců. 
Přineste si korpus na věnec, svíčky 
a bodce na svíčky. Základní přírod-
ní materiál na věnce poskytneme. 
Poplatek 50 Kč za vyrobený věnec.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 30. listopadu, 

od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. 

Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Olomoucký kraj,
Ministerstvo životního prostředí 

v rámci projektů: 
„Do přírody v každém věku“ 
a „Obnova ovocných sadů na 

Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grant z Islandu, Lichtenštejnska 

a Norska v rámci EHP fondů 
www.fondnno.cz 

a www.eeagrants.cz.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 

Oblastní odbočka Prostějov
pořádá u příležitosti Dne nevidomých

ve středu 11. listopadu 2015 od 09:00 do 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 08:00 do 12:00 zveme širokou veřejnost, žáky, studenty 

a pedagogy škol, obzvláště Vás, kdo špatně vidíte a nevíte si občas 
rady, jak řešit některé situace, do našich prostor na Svatoplukově 
ulici č.15 v Prostějově (naproti GJW).

Od 13:00 do 17:00 zveme děti i dospělé do Městské knihov-
ny. V půjčovně knih pro dospělé, Skálovo nám.č.6, i na dětském 
oddělení, Vápenice č.9., si můžete vyzkoušet číst knihy i bez kon-
troly zraku, tedy hmatem a sluchem. Zde se představí i dceřina 
organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – regionální pracoviš-
tě Prostějov. 

Školní skupiny prosíme o upřesnění času plánované exkurze.
SONS Prostějov  Tel: 775 438 112

Výstava StART Stření školy designu 
a módy počtvrté odstartována

Na vernisáži výstavy StART 
IV uspořádané 1. 10. 2015 
v galerii Metro70 se ukázalo, že 
studenti Střední školy designu 
a  módy nejsou jen řemeslně 
zdatnými výtvarníky. Z  vysta-
vených prací bylo zřejmé, že za 
jejich vznikem stál složitý pro-
ces, jehož výsledkem není jen 
krásný výtvarný objekt.  

Kurátoři výstavy Magdalena 
Adámková Turzová a Jiří And-
rýsek předvedli návštěvníkům 
ucelenou prezentaci, která po-
měrně přesně ukazuje, co je 
náplní studia na SŠDAM. Pre-
zentace však nebyla v  žádném 
případě věcná a  chladná. Byla 

emotivní. Na diváky silně pů-
sobily malby velkých i  malých 
rozměrů, které svou atmosféru 
přenášely do prostoru galerie. 
Díky tomu je jeden kout výstav-
ního sálu veselý, jiný melancho-
lický, další smutně zasněný.  Po-
dobně silným účinkem vládly 
i  fotografie, jejichž témata jako 
surrealismus a  psychologický 
portrét, rozbouřila v  každém 
z diváků city. 

Díky tomu mají návštěvníci 
výstavy, která v prostorách kina 
Metro 70 stále probíhá, spoustu 
podnětů k přemýšlení.   

 Střední škola designu 
 a módy, Prostějov

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

Evid. č. 946/15 (Karmen) – fena, jorkšírský teriér, 
červený látkový postroj

Evid. č. 943/15 (Julie) – fena, kříženec, řetízkový 
obojek a modré vodítko

Evid.  č.  957/15  (Ferda)  –  pes,  hladkosrstý  je-
zevčík, černý s pálením 

Třídy s doplňkovou 
angličtinou 

a matematikou
Zveme rodiče budoucích prvňáčků ve 

středu 25. 11. od 8:00 na den otevřených 
dveří na ZŠ J. Železného v Prostějově. Mů-
žete navštívit hodiny doplňkové angličtiny 
v 1., 2. i 3. třídě, můžete také nahlédnout 
do matematiky vyučované metodou Prof. 
Hejného, do češtiny, logiky i informatiky. 
Celý koncept spuštěný v roce 2013 dopl-
ňuje běžný studijní program školy o 5 ho-
din týdně, které jsou hrazeny z měsíčních 
příspěvků rodičů. Kompletní přehled zís-
káte na informační schůzce pro rodiče ve 
středu 25. 11. od 18:00 v prostorách školy 
a také na www.tridaprostejov.cz.

 Tomáš Blumenstein
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Sport

Nordic walking v listopadu
Příležitost naučit se a  vyzkoušet si 

nordic walking v rámci projektu Zdra-
vé město Prostějov pokračuje  i  na 
podzim. Chodit se přece dá za každého 
počasí, není nutné čekat na nějaké ide-
ální podmínky. Že je zima, fouká nebo 
dokonce prší? No a co, chůze s holemi 
vás po pár minutách zahřeje tak, že si 
na počasí ani nevzpomenete. Takže 
chcete-li se dozvědět, jak nordic wal-
king  pomáhá při různých zdravotních 
potížích, snižování nadváhy a  zlepšo-
vání kondice, jaká je správná technika 
severské chůze a  jaké vybavení je k ní 
potřeba, přijďte na lekce, které se ko-
nají v  Kolářových sadech u  hvězdár-
ny ve středu 11. listopadu v 15 hodin 
a  v  úterý 24. listopadu rovněž v  15 
hodin. 

Pokud vás nordic walking zaujme, 
můžete se  vydat i na delší výšlapy okolo 
lázní Skalka a Plumlova. Akce ve Skalce 
je naplánována na sobotu 7. listopadu 
ve 14 hodin, sraz je před budovou lázní. 
Akce v Plumlově proběhne  v neděli 22. 
listopadu ve 14 hodin,  sraz je v kempu 
Žralok u Podhradského rybníka. “Lek-
ce v  rámci Zdravého města Prostějov 
jsou zdarma včetně zapůjčení holí, jen 
je třeba, aby se zájemci přihlásili pře-
dem telefonicky nebo SMS na čísle 732 
635 360, případně mailem na adrese 
Sehnalovalenka@seznam.cz. Na akce 
ve Skalce a v Plumlově mohou přijít bez 
přihlášení, holí k zapůjčení budu mít na 
místě dostatek. Kurzovné je 50 korun”,  
upozorňuje cvičitelka nordic walkingu 
Lenka Sehnalová.  -red-

Okresní šachový svaz Prostějov, ČUS Prostějov, 
OR AŠSK Prostějov, Odbor školství, kultury a sportu-odd. 

DUHA Magistrát města Prostějova, 
Olomoucký kraj a oddíl šachů SK Prostějov pořádají

Okresní kolo přeboru družstev 
škol v šachu Prostějov 2015

Termín: 20. listopadu 2015
Místo:   Kinokavárna DUHA, Školní 

ul., 1. poschodí sál
Kategorie:  
A – žáci 1. - 5. tříd ZŠ (datum narození 
2004 -2009)
B – žáci 6. – 9. tříd ZŠ (popř. přísluš-
ných ročníků víceletých gymnázií).
(datum narození 2000 – 2003)
C – studenti středních škol a učilišť (da-
tum narození 1996 – 1999) 

Časový program: 
8:00 - 8:30 hod. prezence
08:40 - 13:00 hod. turnaj
13:30 hod. zakončení   
Ředitel turnaje: 
Ing Karel VIRGLER, 
e-mail: Karel.Virgler@seznam.cz 
Veškeré akce pořádá SK Prostějov za 
finanční podpory Olomouckého kra-
je a statutárního města Prostějova
 Na Vaší účast se těší pořadatelé

Bude zima, bude mráz aneb lampionová 
cesta za panem myslivcem

14. ročník akce pro celou rodinu. Lampiony 
a krmení pro lesní zvěř s sebou! 
V úterý 3. 11. sraz v 16.45-17.00 před MC Ci-
písek, sídl. Svobody 6. 
V případě deště se akce nekoná, kaštany a jiné 
krmení je možné v daný čas přinést k MC.
 

Nebojte se emocí!
Beseda pro rodiče v úterý 24. 11. v 18.00
Jak zvládat emoce dětí? Stydíte se, když se 
vaše dítě vzteká na veřejnosti?  Jakou roli hraje 
vztek, smutek nebo radost ve výchově? Víte, 
že jak se naučíme zacházet s emocemi v ra-
ném dětství, zvládáme (nebo nezvládáme) 
je i v dospělosti?  Přijďte načerpat informace, 
zážitky a podělit se se svými zkušenostmi. Re-
zervace předem.
 

Individuální psychologické poradenství 
Poradenství s  olomouckou psycholožkou 
a  psychoterapeutkou PhDr.P.Tenglerovou, 
dotovaná cena konzultací, termín dle objed-
nání
 

Individuální právní poradenství
s  Mgr. A.Hálkovou dle objednání předem, 
poradenství je zdarma - hrazeno z dotací
 

Pohádkové soboty s Cipískem
7. 11. Hrnečku vař a 28. 11. Čertovská po-

hádka 

Odpoledne s pohádkou a tvořivou dílnou pro 
rodiče s dětmi. Přihlášení předem nutné.
 
Besedy pro maminky s miminky v rámci 

mimiklubu
Spánek a výživa dětí do jednoho roku  2.11.
Prevence nemocí a úrazů miminek a batolat 
30.11.
 

Rodičovská setkání
Rodičovská skupina je určena pro ty, kteří 
přemýšlejí o  svém rodičovství, chtějí sdí-
let své zkušenosti, najít vzájemnou oporu, 
konzultovat s  ostatními rodičovské radosti 
i  starosti. Jednotlivá setkání volně navazují 
na Kurzy efektivního rodičovství a  bese-
dy, absolvování kurzu není podmínkou. 
listopadové setkání - 10. 11. úterý 18.00-
20.00 
 
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v pondělí 15.00-17.00, 
bez společného programu a bez předchozího 
nahlášení
 
Bližší informace o všech pravidelných i jedno-
rázových programech, rezervace míst  v MC 
nebo e-mailem: mcprostejov.cz, www.face-
book.com/cipiseprostejov, www.mcprostejov.
cz, tel: 723 436 339, 602 364 874.
 
Aktivity jsou podpořeny z dotačních progra-
mů MPSV a statutárního města Prostějova.

Mateřské centrum Cipísek
program listopad 2015

15
10

26
31

06
0

Ilustrační foto: wikipedia
INZERCE
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Prostějovské radniční listy Kaleidoskop
Děti bojovaly „O pohár primátora města Prostějova“

Akci pro žáky sedmých, 
osmých a  devátých tříd základ-
ních prostějovských škol připra-
vila Městská policie ve spoluprá-
ci s  ČSOP regionální centrum 
IRIS a Sportcentrum – DDM. 

  Závodu se zúčastnilo celkem 
168 žáků z osmi základních pro-
stějovských škol. Nejpočetnější 
kategorií byli sedmáci. Ti celkem 
vytvořili 17 družstev. V  katego-
rii osmáků soutěžilo 13 družstev 
a  v  kategorii devátých tříd 12 
družstev. Děti vytvořily čtyřčlenné 
skupinky (dvě dívky, dva chlapci) 
a měly za úkol, zdolat trať v délce 
5, 5 km. 

„Na soutěžící čekaly na  trase 
různé disciplíny jako střelba z pra-
ku na  cíl, zdolání úseku na  laně, 

hod granátem, obratnost, test 
z dopravních předpisů a právního 
vědomí, poznávání přírodnin, ori-
entace na mapě a práce s buzolou. 
Prověřili jsme tak nejen vědomos-
ti, ale i fyzickou zdatnost dětí. Za 
nesplnění úkolu jsme udělovali 
trestné body. Za jeden trestný bod 
se přičítalo 30 sekund k běžecké-
mu času. Vítězství získalo  druž-
stvo s nejkratším časem,“ nastínila 
mluvčí Městské policie Prostějov 
Jana Adámková. 

Slavnostního zahájení se ujala 
náměstkyně primátorky Ivana He-
merková a před třináctou hodinou 
už předala vítězům z každé kate-
gorie pohár a společně s ředitelem 
Městské policie Prostějov, Janem 
Nagym, diplomy a věcné ceny. 

„S  prázdnou neodešel nikdo, 
drobný dárek obdrželi všichni 
soutěžící. Završením celé akce bylo 
věnování pizzy každému družstvu. 
Velké poděkování za vstřícnost 
a poskytnutí zázemí v prostorách 
U Abrahámka patří provozovateli 
a v neposlední řadě i studentkám 
Střední zdravotnické školy za po-
skytnutí vzorného zdravotnického 
dozoru,“ dodala Adámková. 

Vítězové poháru 
v jednotlivých 
kategoriích:

Sedmé třídy
ZŠ Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského, třída 7.A 
Lucie Lošťáková, Adéla Přikry-

lová, Martin Milde, Adam Nor

Osmé třídy
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty, 
třída 8.A
  Adéla Smékalová,Vendula 

Kučerová, David Ryšták, Marek 
Hausknecht

Deváté třídy
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty
třída 9.A
Aneta Gottvaldová, Kateřina 

Nováková, Roman Stachura, On-
dřej Očenášek -ja-

Parašutisté Dukly nejlepším 
armádním družstvem světa
Parašutisté DUKLY Pro-

stějov se jako zástupci AČR 
a  ČR zúčastnili ve dnech 30. 
9. -11. 10. 2015 v  jihokorej-
ském Pohangu 6. armádních 
světových her, na které se sjelo 
8 700 sportovců ze 113 armád 
světa bojujících ve 24 spor-
tovních odvětvích. 

V  konkurenci 30 armád-
ních parašutistických týmů 
obsadilo družstvo prostějov-
ské DUKLY ve složení npor. 
Libor Jiroušek, prap. Oldřich 

Šorf, prap. Jakub Pavlíček, 
prap. Petr Směšný, nrtm. Mi-
loslav Kříž a trenér a kamera-
man týmu skupinové akroba-
cie kpt. Jan Wantula 1. místo 
v hodnocení národů (kombi-
naci) a stalo se poprvé v his-
torii nejlepším armádním 
družstvem světa. K  tomuto 
úspěchu připojil ještě prap. 
Oldřich Šorf dvě stříbrné 
medaile a  to v  individuální 
akrobacii a  v  celkovém hod-
nocení jednotlivců. -jš-

INZERCE

Zveme vás

11. 11. 2015
na Svatomartinské 

husí hody
a nezapomeňte přesně
 v 11 hod. 11 min.

otevíráme
 Svatomartinské víno

Rezervace na tel.: 
582 329 611 

E-mail: 
narodnidum.pv@volny.cz

Otevírací doba po-so 9:00 - 22:00 hodin
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První přípravný závod 
na Mistrovství Evropy

O  víkendu 26.- 27. 9. 2015 
proběhl v  Německém Cottbu-
su závod ve sportovní gym-
nastice mužských složek. Tento 
závod byl pojatý jako příprava 
na Mistrovství Evropy, které 
se bude konat v  roce 2016. Za 
Českou republiku se, mimo 
jiných závodníků, připravují 
dva prostějovští borci, Daniel 
Ponížil a Jindřich Šafran. Jindru 
bohužel postihla nemoc, a pro-
to se závodu nemohl účastnit, 
a  tak na první závod vyrazil 
z Prostějova jen Daniel Ponížil 
pod vedením trenéra Milosla-
va Musila. Dan odjel na závod, 
i když jej zatím sužují problémy 
se zápěstím, a tak tréninky nej-
sou zatím na 100 %. Daniel se 

v gymnastickém šestiboji umís-
til na 9. místě, které bylo bohu-
žel důsledkem pádu na koni. 
Do nedělního finále se probojo-
val na tři nářadí, zde se umístil 
na krásném 2. místě v přeskoku, 
3. místě na bradlech a 4. místě 
v akrobacii. Trenér Musil dodá-
vá: „Škoda Danova pádu, který 
jej zřejmě připravil o  bednu 
v hlavním závodě. Jedná se však 
o první závod a do nominací na 
Evropu je ještě dost času při-
pravit Dana tak, aby opět mohl 
důstojně reprezentovat Českou 
republiku“. A my držíme Dano-
vi palce, aby mu nominace vyšla 
a tím i propagoval tento krásný 
sport, který v  Prostějově umí-
me. Miroslav Musil

Orli patří dlouhodobě k české basketbalové špičce, i letos myslí na medaili 
Vítězství v  Českém poháru 

a bronzovou medaili v Koopera-
tiva NBL budou v letošní sezoně 
obhajovat basketbalisté Ariete 
Prostějov. Druhý nejlepší tým 
České republiky v poslední deká-
dě prošel během letní přestávky 
celou řadou změn a jeho kabinu 
opustili hned čtyři hráči základní 
rotace. Přestože tentokrát nebu-
dou patřit mezi největší kandi-

dáty na medaile, nechtějí ani tak 
vyklízet své pozice a rádi by opět 
bojovali o medaili.

Tým Orlů vede jeden z  nej-
zkušenějších trenérů v  české lize 
Zbyněk Choleva, který se vyjádřil 
k otázce cílů v letošní sezoně: „Těž-
ko se dá dopředu odhadovat, jak 
bude sezona vypadat. Proměnou 
prošla většina klubů. Ale jistotu 
nejvyšší úrovně bude mít Nym-

burk, který je rozpočtově i výkon-
nostně českým gigantem posled-
ních let. My se budeme snažit hrát 
v základní části co nejlépe a v play 
off se pak může stát cokoliv...“ 

V každém případě se Orli bu-
dou snažit o udržení mezi domácí 
špičkou. Samotným hráčům ne-
chybí sebevědomí a víra ve vlast-
ní schopnosti. „Důležitý je vždy 
vlastní výkon. Musíme dodržovat 

stanovené role, a pokud to bude-
me dělat, hra bude dobrá,“ 
myslí si reprezentační 
křídelník Lukáš Pa-
lyza, jedna z  letních 
posil Ariete, který 
do Prostějova přišel 
z  nejvyšší německé 
Bundesligy.

Kromě amerického 
pivota bílé pleti Bretta 
Roseboro tým také posílil Petr 
Dokoupil, který se vrací do rod-
ného města po několika letech 
v  Opavě. Hlavním důvodem 
návratu byla radostná událost 

v  kruhu rodinném, Petr si vzal 
za manželku známou zubní 

lékařku MUDr. Martinu 
Zlámalovou. Prostějov 
se tak může těšit na 
vynikajícího střelce 
z  dlouhé vzdálenosti, 
který prošel domácí 
juniorskou líhní pod 

vedením trenéra Petera 
Bálinta. Petr, známý pod 

přezdívkou „DOKY“, je mimo 
jiné také absolventem prostějov-
ského Gymnázia Jiřího Wolkera, 
kde poznal svou budoucí nevěstu. 
Petře - vítej doma!

Pozvánka na letošní utkání: 
4. 11. (st) Ariete Prostějov – BK Opava 18.00 
11. 11. (st) Ariete Prostějov – USK Praha  18.00 
18. 11. (st) Ariete Prostějov – NH Ostrava 18.00 
29. 11. (ne) Ariete Prostějov – Sluneta Ústí nad Labem  17.00 
2. 12. (st) Ariete Prostějov – BK Děčín 18.00
7. 12. (po) Ariete Prostějov – BK JIP Pardubice 20.00
19. 12. (so) Ariete Prostějov – BC Kolín 17.00
Všechna domácí utkání se hrají v hale Sportcentra DDM.

Sport

Eva Mičková na MS
ve sportovní gymnastice

16 letá gymnastka TJ Prostějov 
Eva Mičková splnila kvalifikační 
limit a odcestovala společně se svý-
mi dvěma kolegyněmi, Veronikou 
Cenkovou z Ostravy a Romanou 
Majerechovou z Prahy,  na MS do 
anglického města Glasgow. Cílem 
naší trojice je vybojovat postupové 
místo na OH kvalifikaci, které pro-
běhne v březnu v Rio de Janeiru.

„Pro Evu, která je původem 
z Přerova, kde trénovala zhruba do 
jedenácti let, než přestoupila do TJ 
Prostějov, je to první opravdu velký 
mezinárodní závod, a  hned MS. 
Věřím však, že se s nástrahami po-
pere se ctí, závod a jeho atmosféru si 
užije a podá svůj maximální výkon.  

V minulých třech letech se potýka-
la s určitými zdravotními problémy, 
nyní je, zdá se, zdravotně takřka 
v pořádku a snad jí bude přát i štěs-
tí. Zasloužila by si to,“ řekl předseda 
oddílu sportovní gymnastiky TJ 
Prostějov Miloslav Musil.

Eva Mičková je další závodnicí 
prostějovské gymnastické líhně, 
která se v  této pětiletce prosadila 
v  české reprezentaci na tak vý-
znamný závod.  Po Veronice Plus-
kalové  a Danielu Ponížilovi, kteří 
ČR reprezentovali na juniorském 
ME, je Eva první závodnicí mezi 
dospělými v elitní kategorii.

 Vedení odd. gymnastiky 
 TJ Prostějov

Vyhodnocení bradla, zleva: 2. Norik Friedel, GER; 1. Van Vi 
Luong, VIE; 3. Daniel Ponížil, CZE
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Hledáte vhodnou střední školu nebo učiliště?
Myslíte na uplatnitelnost po ukončení školy?

Dne 25. listopadu 2015 
od 14:30 hod. se uskuteční 
v rámci dne otevřených dve-
ří v  prostorách SOŠ prů-
myslové a  SOU strojíren-
ského Prostějov, Lidická č. 
4, ve spolupráci s  Úřadem 
práce ČR, Hospodářskou 
komorou ČR a významnými 
zaměstnavateli, akce s  ná-
zvem: „STROJAŘI JSOU 
STÁLE V KURZU“.

Je určena zejména žá-
kům 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se 
právě rozhodují o  svém bu-
doucím povolání, vybírají 
vhodný obor studia a střed-
ní školu, dále jejich rodi-
čům, výchovným poradcům 
a  případným dalším zájem-
cům o  strojírenství a  další 
technické obory z řad veřej-
nosti.

Představitelé vybraných 
firem např. MUBEA - HZP 
s.r.o., Hanácké železárny 
a  pérovny, a.s. a  Windmöl-
ler & Hölscher Prostějov 
k.s.  seznámí přítomné např. 

s  historií firmy, výrobním 
programem, pracovními 
profesemi, požadavky na 
absolventy škol, možnostmi 
jejich uplatnění a kariérním 
růstem, dále s  nabídkou 
exkurzí pro zájemce, spolu-
prací se školami, sociálním 
programem apod. 

Ředitelka kontaktního 
pracoviště Úřadu práce ČR 
poskytne údaje o  vývo-
ji situace na trhu práce se 
zaměřením na technické 
obory, zejména strojíren-
ství, o  možnostech uplatně-
ní absolventů a požadavcích 
zaměstnavatelů v  Olo-
mouckém kraji.

Zástupce vedení SOŠ 
průmyslové a  SOU strojí-
renského Prostějov bude in-
formovat přítomné o  hlav-
ních učebních a  studijních 
oborech, které škola vyu-
čuje, jejich perspektivou 
v  souvislosti s  uplatnitel-
ností na trhu práce, a  na-
bídne možnost prohlídky 

učeben a dílen po ukončení 
programu.

Ředitelka Okresní hospo-
dářské komory v  Prostějově 
stručně pohovoří o  priorit-
ním významu   technických 
oborů  v našem regionu a se-
známí přítomné s  možnost-
mi získání stipendií u vybra-
ných oborů.

Během přednášek budou 
mít zúčastnění možnost 
pokládat dotazy a  dozvědět 
se další podrobnosti, které 
nebyly v  prezentacích jed-
notlivých vystupujících uve-
deny.  Účast na akci je zcela 
zdarma. 

Půjde o  jedinečnou pří-
ležitost, jak získat dal-
ší informace užitečné při 
rozhodování se o  volbě 
vhodného oboru uplatni-
telného na trhu práce po 
ukončení studia. Správnou 
volbou dalšího směru vzdě-
lávání snížíte riziko budoucí 
nezaměstnanosti.  Strojaři 
jsou stále v kurzu.
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Fotbalisté 1.SK Prostějov v říjnu vévodili MSFL
V  druhé polovině září če-

kaly na naše fotbalisty nabité 
dva týdny, v nichž sehráli cel-
kem čtyři těžké zápasy. Dobře 
si poradili s obtížnými soupe-
ři na venkovních hřištích. Na 
krásném prvoligovém stadio-
ně ve Vítkovicích při nás stálo 
štěstí, díky němuž jsme si od-
vezli vítězství 2:1. „Prohrávali 
jsme a  podruhé otočili zápas 
– to je nejcennější devíza, 

tmelící kolektiv,“ cenil si po 
zápase trenér František Jura.

Tři body jsme si odvezli také 
z Uničova, který se stejně jako 
Vítkovice pohybuje na samé 
špici soutěže. Utkání jsme 
tam jednoznačně dominovali 
a  zvítězili hlavičkou stopera 
Martina Suse. „Těší mě branka 
po rohovém kopu, z této stan-
dardní situace jsme gól dlouho 
nedali, takže jsem rád, že to 

tam spadlo,“ byl spokojen Jura.
Následoval fotbalový svátek, 

kde jsme na vlastním stadioně 
přivítali v  třetím kole domá-
cího poháru prvoligový Zlín. 
Krok s ním jsme drželi necelé 
půlhodinky, a  přestože jsme 
dokázali vyrovnat, dvě bran-
ky okolo přestávky rozhodly 
o  osudu utkání. „Chtěli jsme 
diváky, kteří pravidelně ne-
chodí a přišli pouze na pohár, 

přilákat do hlediště atraktiv-
ní hrou. Na prvoligové týmy 
prostě zatím nemáme,“ shrnul 
dojmy po zápase kapitán týmu 
Karel Kroupa.

Důležité bylo další domá-
cí utkání s  Kroměříží, v  němž 
jsme po výhře 3:0 brali další 
ligové body. Tehdy náš náskok 
v čele soutěže kulminoval, dal-
ší zápasy se už tak nepovedly. 
První letošní porážku jsme in-

kasovali od nováčka ve Velkém 
Meziříčí, další dva body jsme 
ztratili po domácí remíze 2:2 
s Mohelnicí.

Přijďte se s letošní fotbalovou 
sezónou rozloučit v  sobotu 7. 
listopadu, kdy od 14 hodin hos-
tíme HFK Olomouc. Atraktivní 
derby by mělo být důstojnou 
a  úspěšnou tečkou za vydaře-
ným podzimem. Tomáš Kaláb

 1.SK Prostějov

Richard Sedlák v Dymokurech
O  víkendu 5. -6. 9. 2015 

se v Dymokurech ve Středo-
českém kraji konal poslední 
podnik ze seriálu na přírod-
ních okruzích. 

Pořadatelům se podaři-
lo pro letošní rok zajistit na 
celé délce okruhu nový asfalt 
a trať dokonale zabezpečit. Na 
jezdce čekaly sobotní kvalifi-
kace a  v  neděli hlavní závod. 
Richard Sedlák sem přijížděl 
s cílem bojovat o stupně vítě-
zů. Obě sobotní kvalifikace se 
jely na suchém povrchu a  za 

krásného počasí. Pořadatelé 
se nakonec rozhodli zrušit je-
den z retardérů zpomalujících 
trať a tím se zvýšila průměrná 
rychlost na 177km/hod. Ri-
chardu obě tyto kvalifikace 
přinesly 3. místo, ze kterého 
také z  první řady v  neděli 
startoval. Počasí se v  neděli 
ale otočilo, celou noc pršelo 
a  foukal silnější vítr. Závod 
se jel o půl třetí a byla to lote-
rie jaké pneu zvolit. Nakonec 
déšť ustal, vítr trať vyfoukal 
a jezdci tak měli nelehkou si-

tuaci s výběrem pneu. Někteří 
zvolili mokré pneu, jiní suché 
pneu a někteří kombinaci. Na-
konec se ukázala jako správná 
volba suché obutí, nebo mi-
nimálně zadní pneu suchá. 
V  tomto závodě se nakonec 
Richard umístil na 3. místě 
a  odvážel si domů bronzový 
věnec. „Chci poděkovat statu-
tárnímu městu Prostějovu za 
finanční podporu stejně tak 
jako všem svým sponzorům 
a partnerům. Už nyní se těším 
na sezónu 2016.“ -red-

INZERCE

Tel.: 603 229 954
WWW.ZAPECA.CZ

Svatoplukova 60a
796 01

Prostějov

Prodej, servis 
a montáž

televizní a satelitní 
techniky
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Významné sesterské firmy 
v  prostějovské průmyslové 
zóně v Kralickém Háji otevřely 
koncem září své brány, aby se 
primárně představily potenci-
álním zájemcům o zaměstnání. 
Ti se mohli přesvědčit, že se 
jedná o moderní, čistá, přívěti-
vá a bezpečná pracoviště, která 
poskytují svým zaměstnancům 
veškeré zázemí pro úspěšné pl-
nění pracovních úkolů.

Obě sesterské společnosti, 
které si připomínají desetileté 
výročí příchodu do prostějovské 
průmyslové zóny, podnikají na  
15 000 m2. Ke stávajícím výrobním 
a kancelářským prostorám přibude 
v prosinci 2015 nová montážní hala 
o výměře 2 500 m2 a dalších 800 m2 
administrativních ploch. 

Prostějovské závody WHP 
a BSW produkují celé spektrum 
strojů na výrobu a potisk obalů, 
pytlů a  fólií. Z  místního závodu 
se tak odvážejí obrovské tiskár-
ny na papír, plast i laminát, linky 
vyrábějící pytle z  polypropylenu 
i  stroje na výrobu, natahování 
a usazování fólií.

Základem činnosti obou spo-
lečností je navržení výrobní tech-
nologie šité na míru konkrétnímu 

zákazníkovi, konstrukce výrobní 
linky a  její montáž, odzkoušení, 
prezentace zákazníkovi a posléze 
kompletace a  zaškolení přímo 
v prostorách u zákazníka. 

Při exkurzích do výrobních 
prostor se zájemci mohli napří-

klad dozvědět o technologii pou-
žívané pro většinu zákazníků po-
cházejících z  Latinské Ameriky, 
Afriky i  Blízkého východu, kde 
kvůli vyšší vlhkosti vzduchu ne-
lze používat běžné papírové pytle. 
Základem je tkanina potažená 

polypropylenovou vrstvou zame-
zující pronikání vlhkosti. 

V  reprezentačních prostorách 
přijal jednatel WHP Max Wes-
termann a prokurista společnosti 
BSW Machinery Martin Chu-
dárek představitele Prostějova, 
tehdy ještě první náměstkyni 
primátora Alenu Raškovou a ná-
městka primátora Zdeňka Fišera 
spolu se starostou Kralic na Hané, 
v  jejichž katastru se průmyslová 
zóna nachází, Petra Neorala. Oba 
svým hostům představili krátce 
obě společnosti, které mají v rámci 
programu rozvoje do roku 2019 
před sebou smělé plány. BSW 
Machinery plánuje postupně na-
výšit počet zaměstnanců o  50% 
proti současnému stavu, úměrně 
s  růstem obratu. Sesterská spo-
lečnost Windmöller & Hölscher 
Prostějov dnes funguje s obratem 
50 milionů Euro a do roku 2019 
plánuje navýšit obrat až na 80 mili-
onů Euro. Také počítá se vznikem 
nových pracovních míst, v  roce 
2019 by měla zaměstnávat zhruba 
450 lidí. V tuto chvíli zde najdou 

uplatnění především strojní zá-
mečníci, inženýři kvality, rekla-
mační, měřící a servisní technici. 
Svým zaměstnancům chtějí obě 
společnosti nadále zlepšovat pra-
covní podmínky, které už tak spl-
ňují vysoké standardy. 

A  proč je horizontem právě 
rok 2019? „V  tomto roce oslaví 
mateřská společnost Windmöl-
ler& Hölscher stopadesáté výročí 
založení,“ vysvětlil jednatel Max 
Westermann. Vedení prostějov-
ského magistrátu zase poděkova-
lo za vzornou spolupráci při řeše-
ní operativních záležitostí, např. 
velkorysou nabídku poskytnutí 
pozemku pro točnu vozidel hro-
madné dopravy.

V  areálu podniku byl pro 
všechny návštěvníky, mezi ni-
miž byli pochopitelně i  stávající 
zaměstnanci se svými rodinami, 
k dispozici i zábavní koutek pro 
děti – skákací hrad, klaun, ko-
loběžková dráha, projížďka na 
vozítkách segway. Nechybělo 
bohaté občerstvení a  možnost 
příjemného posezení.

Windmöller & Hölscher a BSW Machinery 
otevřely své brány Prostějovanům

Jednatel Max Westermann mezi návštěvníky.

Den otevřených dveří navštívili zprava starosta Kralic P. Neoral, z prostějovského magistrátu 
pak A. Rašková a Z. Fišer.

Zástupci firmy provedli návštěvníky provozními prostory.Pro zájemce o zaměstnání byl připraven infostánek.15
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