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Opět zazní
velikonoční
Aleluja
Končí doba postní. Máme před sebou Květnou neděli (29. března), kterou začíná Svatý nebo Pašijový týden.
Velikonoce chápali naši předkové jako oslavu jarního slunovratu. Židé jako svátek Pesachu, tedy oslavu vyvedení
a vysvobození z egyptského otroctví. Křesťanství je chápe
jako památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Český název Velikonoce je odvozen od slova velká noc, tedy noc, ve
které byl Kristus ukřižován a vzkříšen.
Jsou to pohyblivé svátky připadající na neděli následující po prvním jarním úplňku. V užším pojetí se Velikonocemi myslí tzv. velikonoční triduum – období od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Po ní následuje Boží hod
velikonoční, den Zmrtvýchvstání Páně.
Typickými projevy Velikonoc jsou různá procesí, průvody a obřady svěcení oleje, vody, ohně, pokrmů i symboly (beránek, kříž, svíce zvaná paškál). Poselství Velikonoc
spočívá v tom, že láska a život jsou silnější než smrt, což
věřící oslavují zpěvem Aleluja – Chvalte Pána. Ježíš Kristus sám říká: „ Já jsem vzkříšení a život.“
Velikonoční příběh je obsažen nejen v liturgii a eucharistii, ale také v obrazech, sochách a různých uměleckých
artefaktech v našich kostelích. Patří mezi ně například
Křížová cesta Františka Bílka v kostele Povýšení sv. Kříže,
sousoší Poslední večeře Páně Ondřeje Zahnera umístěné
na hlavním oltáři kostela sv. Petra a Pavla, nástěnný obraz Jano Köhlera Zmrtvýchvstání Páně v kostele sv. Cyrila
a Metoděje či obraz Ukřižovaného Krista od F. A. Sebastiniho v kapli sv. Kříže kostela sv. Jana Nepomuckého.
Velikonoční svátky jsou spojené s řadou lidových tradic
a zvyků. Vynášení Smrtky, hrkání, omývání vodou, honění Jidáše, pomlázka, malovaná vajíčka, kraslice. K tomu
patří také různé písně, velikonoční lidové hry a pašijové
hry. Zachycovali je naši písmáci, sběratelé a folkloristé. Patří mezi ně také etnograf, jedinečný znalec Hané a hlavní
autor publikace Lidové umění na Hané Jan Rudolf Bečák,
jehož 100. výročí narození si připomeneme 20. dubna.
„Vzpomínám si na slavnostní božíhodové kázání v kostele prostoupeném světlem a mladou nesmělou čerstvostí jarní vůně. Tenkrát mě snad poprvé hluboce proniklo
vědomí toho, co je jádrem křesťanské zkušenosti, v tomto
pozemském vyhnanství: ono tajemné zasnoubení radosti
a bolesti, nebo spíše bolest, která proniká hmotou stvoření
jako sladké světlo, na jehož paprscích se chvěje cosi jako
krvavá rosa,“ napsal v úvaze o Velikonocích roku 1915
spisovatel Jan Čep.
Hana Bartková

Připomínka 165. výročí narození T. G. Masaryka. Přes ztížené podmínky zapříčiněné stavebními
úpravami centrálního prostějovského náměstí se i v letošním roce sešly k připomínce výročí prezidenta osvoboditele desítky představitelů města, společenských organizací, armády i policie. Letošní
vzpomínku si nenechali ujít ani žáci jedné z prostějovských základních škol.

Náměstkyně primátora Ivana Hemerková navštívila v den zápisu mateřskou školu v Partyzánské
ulici.

Takto bude vypadat revitalizované náměstí T.G.Masaryka. Do příštího vydání Prostějovských radničních listů připravujeme sérii fotografií, které ukáží náměstí nejen v současném „přerodu“, ale také
v chodu dějin.
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Distribuci Radničních listů zajišťuje

Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Radničních listů
je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
Strana 3
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Informace

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek”)
Osvobození a úlevy
na rok 2015
Sazba poplatku na rok 2015
je stanovena ve výši 600 Kč,
splatnost poplatku je 30. 6.
2015. Nově se od poplatku
v roce 2015 osvobozují poplatníci, kteří jsou narozeni
v příslušném kalendářním
roce a zároveň je nově stanovena úleva od poplatku ve
výši 108 Kč pro poplatníka,
který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let
věku (tzn., že tento poplatník
zaplatí v roce 2015 částku 492
Kč - úleva vzniká automaticky,
není podmíněna ohlašovací povinností).
Pro rok 2015 ponechává
správce poplatku stávající
osvobození, a to pro tyto kategorie poplatníků:

a) poplatník po dobu pobytu v jiné obci na území České
republiky, za předpokladu, že
v této obci platí poplatek nebo
úhradu podle jiného právního
předpisu (tzn. je vybírán jinak,
než z trvalého pobytu) - důkazem tohoto tvrzení je např. nájemní smlouva, v níž je platba
za odpad za danou osobu obsažena, doklad o úhradě poplatku
od dané obce či potvrzení od
vlastníka nemovitosti apod.
b) poplatník po dobu výkonu
trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě - důkazem tohoto tvrzení je potvrzení
o délce pobytu v daném zařízení.
c) poplatník po dobu pobytu
v kojeneckém ústavu, dětském
domově, ve výchovném ústavu
-důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném
zařízení.

Pozor na uzavírku

V sobotu 25. dubna bude
uzavřen prostor před zámkem
(ze strany, kde je vchod) na
ulici Fügnerova, část Pernštýnského náměstí. Bude zde platit

zákaz vjezdu vozidel v obou
směrech od 8.00 do 13.00 hodin. Důvodem je konání Dne
Země.
Děkujeme za pochopení.

Opakovaná výzva
statutárního města
Prostějova
V souvislosti s plánovanou demolicí objektu Jezdeckých kasáren vyzývá statutární město Prostějov
případné zájemce o využití tohoto objektu, aby se
přihlásili v termínu do 31. 3. 2015 osobně s návrhem
využití kasáren u náměstka primátora Ing. Zdeňka
Fišera, tel. 582 329 141. 
-jg-

Město Prostějov se připojí
k Hodině Země

V tento den – konkrétně 28. 3. 2015 v době od 20:30 do 21:30
hodin bude při příležitosti Hodiny Země zhasnuto v uvedeném
časovém intervalu nasvícení některých městských objektů.

V Prostějově vyroste Rákosníčkovo hřiště!

Díky aktivnímu hlasování
prostějovských občanů, maminek, tatínků, babiček, zkrátka
celých rodin se podařilo zvítězit
v hlasování o vybudování Rákosníčkova hřiště.
Město Prostějov občanům děkuje a průběžně Vás budeme informovat o tom, kde společnost
LIDL toto hřiště vybuduje. -redStrana 4

d) poplatník po dobu pobytu
v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální služby
s celoročním pobytem, v léčebně
dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících
se na území města Prostějova
- důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném
zařízení.
e) poplatník, který je umístěn
ve zdravotnických zařízeních
(zejména v nemocnicích nebo
v jiných prostorách určených pro
poskytování zdravotních služeb)
a to nepřetržitě déle než 3 měsíce
- důkazem tohoto tvrzení je např.
potvrzení o délce pobytu v nemocnici nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních
služeb.
f) poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo

území České republiky- důkazem
tohoto tvrzení je např. průkaz zahraničního zdravotního pojištění
– platný v rámci EU, zahraniční
průkaz totožnosti, povolení k pobytu v dané zemi, potvrzení tamního úřadu o délce pobytu v zahraničí, pracovní smlouva, potvrzení
o odhlášení ze zdravotního pojištění v ČR, vízum, potvrzení o studiu, potvrzení o docházce do školy,
školky, nájemní smlouva, apod.
g) poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci,
nacházející se na území města
Prostějova a současně má i trvalý
pobyt ve městě Prostějově – toto
osvobození vzniká automaticky,
není podmíněno ohlašovací povinností.
h) poplatník, který je třetím
a dalším dítětem ve věku do 16
let (včetně) žijícím ve společné

domácnosti alespoň s jedním
dalším poplatníkem, který má
trvalý pobyt ve městě Prostějově
(nárok na osvobození je podmíněn bezdlužností vůči městu Prostějovu ke dni 30. 6. příslušného
kalendářního roku u osvobozovaného dítěte a jeho zákonného
zástupce).
Oznámení nároku na osvobození dle bodu c) může správci poplatku podat příslušné zařízení,
ve kterém je poplatník umístěn,
případně sociální pracovník Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Prostějova. Oznámení
nároku na osvobození dle bodu
d) může správci poplatku podat
příslušné zařízení, ve kterém je
poplatník ubytován. V ostatních
případech nárok na osvobození
podává poplatník správci poplatku nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
-fo-

Průběžné vyhodnocení „Systému separace bioodpadů
v Prostějově“ za období od roku 2011 až 2014
Na konci roku 2011 byl
zaveden „Systém pro separaci bioodpadů ve městě
Prostějově“. V rámci realizace projektu bylo zakoupeno
600 ks nádob na bioodpad
o objemu 140 l a 700 ks kompostérů o objemu 400 l.
Obyvatelům města Prostějova, bydlícím v lokalitách se
zástavbou rodinných domů,
byly bezplatně zapůjčeny
nádoby na biologicky rozložitelný odpad a kompostéry pro podporu domácího
kompostování. Od listopadu
2011 byl zaveden pravidelný systém svozu biologicky rozložitelného odpadu
od občanů v lokalitách, kde
byly občanům zapůjčeny výše
uvedené nádoby na bioodpad. Takto získaný bioodpad
z domácností je dopravován
svozovou firmou k dalšímu
zpracování ke společnosti
SPRESO s.r.o. v Kralicích na
Hané.
Pro obyvatele sídlišť bylo
městem v r. 2012 zakoupeno
10 ks bionádob-kontejnerů
o objemu 770 l.
V roce 2013 byl realizován
projekt na „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů
ve městě Prostějově“. Realizace projektu zahrnovala pořízení dalších 400 ks bionádob

o objemu 140 l. Současně bylo
pořízeno 40 ks sběrných kontejnerů o objemu 770 l, které
byly rozmístěny v lokalitách
sídlišť a bytové zástavby.
V roce 2014 zapůjčila městu společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. bezplatně dalších
89 ks bionádob o objemu
240 l pro zapůjčení občanům
města a rozšíření stávajícího
systému.
Občané, kteří od města
popelnici neobdrželi, mohou
si ji zakoupit na své náklady
a zapojit se do systému svozu.
V tomto případě občan nahlásí svoji adresu – svozové
místo společnosti .A.S.A.TS
Prostějov, s.r.o. Dosud tak
učinilo asi 75 domácností ve
městě.
Z přehledu vyplývá, že
město Prostějov jednoznačně plní podmínky dotace
z Operačního programu Životního prostředí ve sledovaném parametru svezeného
bioodpadu. Svoz bioodpadu
se u občanů města (majitelů
RD) setkal se zájmem, o čem
svědčí narůstající množství
svezeného bioodpadu.
Poněkud horší je situace se
svozem bioodpadu z kontejnerů o objemu 770 l rozmístěných na sídlištích a u bytových domů. Obyvatelé

sídlišť často nádoby využívají
k ukládání směsného odpadu, který do bionádob nepatří. Tento odpad je potom svážen a ukládán jako směsný
komunální odpad a končí
na skládce nebo ve spalovně
v Brně. Tímto bychom proto
chtěli apelovat na obyvatele
sídlišť, aby do bionádob skutečně ukládali pouze odpad,
který tam patří, tedy biologicky rozložitelný.
Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že dochází
k postupnému snižování
celkového množství svezeného směsného komunálního
odpadu od občanů a zvýšení
množství separovaného odpadu.
V případě svozu bioodpadu se jedná o úsporu nákladů o 589 Kč/t, tj. za rok 2014
333.322 Kč s DPH.

OSÚMM, red

Přehled svezeného
směsného komunálního
odpadu od občanů
za období 2011 – 2014
Rok
Tuny
2011
8179
2012
7759
2013
7624
2014
7382

Přehled množství bioodpadu svezeného od občanů za sledované období:
celkem
r/m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tun
2011
8,7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,5 7,2
2012
195,9
4,6 3,8
9
8,3 16 26,3 17,7 32,2 23,6 21,8 25,2 7,9
2013
248,4
5,5 4,6 8,5 13 32,1 29,2 24,4 31,2 27,4 27,8 29
15
2014 10,9 9,7 28,4 39,6 57,5 44,6 44,9 75,7 58,6 61,9 39,4 20,5
492,1
25. března 2015
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Město podpoří projekt TAXI SENIOR
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města na
rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.000 Kč
Janu Spáčilovi na projekt TAXI
SENIOR.
Záměrem žadatele je zřízení
taxi služby pro seniory z Prostějova a okolí, a to s cílem zabezpečení cenově a časově dostupné
dopravy pro těžce pohyblivé seniory. „Za jízdu bude seniorovi
účtováno dvacet korun za jízdu
po Prostějově a sedm korun
za kilometr v rámci jízd mimo
město. Z důvodu nízkých účtovaných cen seniorům využíva-

jících službu, žádá pan Spáčil
o dofinancování služby z rozpočtu města, a to na položku
pohonné hmoty,“ uvedla Alena
Rašková, první náměstkyně primátora (na snímku).
Pro dopravu bude využíváno vozidlo Volkswagen
Transporter T5. „Služba bude
podpořena z rozpočtu města
na zkušební období čtyř měsíců. Během této doby se ukáže
zájem o službu a její přínos,“
uzavřela Alena Rašková.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města
Prostějova

Město odkoupí pivovarský rybník
Rada města Prostějova doporučila
zastupitelstvu vykoupit vodní plochu
a přilehlé pozemky ve Vrahovicích,
tzv. Pivovarský rybník. Dojednaná
cena činí 100.000 Kč, což při celkové
výměře pozemku 2 593 m2 znamená
cenu 38,60 Kč za m2.
Vedení města se zabývalo neutěšeným stavem vodní plochy na říčce
Hloučela a hledalo řešení nápravy.
„Já jsem třeba hovořil s pamětníky,
kteří se tam dokonce před lety chodili koupit. Jedná se o místo, které si
do budoucna zaslouží naši pozornost
v oblasti rozšiřování veřejné zeleně a vytváření oddechových zón ve

Informace

Všechny děti od tří let umístěny
v mateřských školách

V březnu proběhly zápisy do
mateřských škol, k nimž přišlo 519
dětí v doprovodu svých rodičů.
„Jsem nesmírně ráda, že jsme
v letošním roce mohli vyhovět všem
žádostem rodičů dětí starších tří let.
Musím však dodat, že máme v evidenci ještě 30 dětí, které nemají dva
roky a rodiče se s nimi přesto k zápisu také dostavili. Těm budeme moci
vyhovět v průběhu školního roku
2015/2016. Také čekáme na vyřízení
odkladů školní docházky, takže přesné počty přijatých dětí do mateřské
školy budeme znát až v září 2015,“
informovala náměstkyně primátora
Ivana Hemerková (na snímku s dětmi u zápisu).

V posledních letech je město Prostějov úspěšné v navyšování počtu
míst v mateřských školách.
„Před 10 lety jsme měli 52 tříd
v mateřských školách a v nich 1 276
dětí. V letošním roce se nám podařilo zvýšit počty těchto tříd na
57 a dětí, které navštěvují mateřské
školy, je 1 474. Neustále prověřujeme nové možnosti rozšiřování mateřských škol a stavebních dispozic
těchto zařízení, takže v letošním
roce zrekonstruujeme školku MŠ
Partyzánské ulici, čímž dosáhneme
navýšení kapacity školek na 1 494
dětí. V plánu je i rekonstrukce mateřské školy v Čechovicích,“ uzavřela
Hemerková.
-jg-

INZERCE

městě,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek
primátora (na snímku). Při této příležitosti připomněl, že rada města se na
jedné z minulých schůzí zabývala také
pozemkem u rybníku v Krasicích.
Jednání s majitelem vrahovického
rybníku bylo rychlé. „Oslovili jsme
majitele objektu bývalého pivovaru,
ke kterému rybníček náležel a dosáhli
jsme rychlé dohody za velmi výhodnou
cenu,“ přiblížil Jiří Pospíšil. Rybník je ve
špatném technickém stavu a zabahněný.
Pro řádné fungování bude nutné provést
jeho revitalizaci, aby plnil svoji funkci.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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Schválen plán oprav chodníků v roce 2015
Rada města schválila plán
oprav chodníků v Prostějově
v roce 2015. V rozpočtu města Prostějova byly pro letošní
rok ponechány na kapitole 90
– správa a údržba majetku města 3.000.000 Kč na provedení
celoplošných oprav chodníků.
Dle platné Smlouvy pro správu,
provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně
prospěšných služeb uzavřené se
společností .A.S.A. TS Prostějov,
je na kapitole 90 – správa a údržba majetku města, na položce č.8
– oprava dláždění, rozpočtováno
4.700.000 Kč s DPH.

„Na celoplošnou opravu chodníků připravujeme zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s použitím elektronické
aukce. Použitím elektronické aukce
předpokládáme výraznou úsporu
nákladů jako v minulých letech,
kde se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala
okolo 750 – 850 Kč/m2 s DPH,“
uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
„V roce 2015 se zaměřujeme
na celoplošné opravy velmi frekventovaných chodníků před základními a středními školami, tj.
na ul. Jungmannova (ZŠ a MŠ

plocha předpokládaná
chodníku
cena v Kč
(m2)
s DPH

upřesnění úseku chodníku

ulice, lokalita

Jana Železného), kde současně
dojde k napojení chodníků na investiční akci ORI na vybudované
plochy pro výstup a nástup žáků
(2014) a na plánovanou realizaci
výstavby cyklostezky B. Šmerala
– Anenská (léto 2015).
Dále se jedná o celoplošnou
opravu chodníku na Palackého
tř. (ZŠ Palackého tř. a Obchodní
akademie Prostějov) a na ul. Vl.
Majakovského (ZŠ na ul. Majakovského, Vrahovice), kde opět dojde
k napojení chodníku na investiční
akci ORI z roku 2014, při které byly
vybudovány plochy pro výstup
a nástup žáků,“ dodal Jiří Pospíšil.

Palackého tř. +
Jiráskovo nám.

od Poděbradova nám. po ul. Kravařova
(celá východní strana podél ZŠ a Obchodní
akademie, včetně zábradlí)

1170 m2

1.287.000 Kč

ul. Jungmannova

podél ZŠ, MŠ a Kolářových sadů
(návaznost na parkovací zálivky
a cyklostezku po investiční akci ORI)

1178 m2

1.178.000 Kč

341 m2

409.000 Kč

ul. Krokova 12-24 podél domů č. 12 – 24 (úkol z roku 2014)

Informace

Oprava mostu
v Čechovické ulici

Rada města Prostějova rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení akce Úprava mostu
v ulici Čechovická formou výzvy
jednomu zájemci, společnosti
Designtec Olomouc.
Uvedená projekční kancelář
zvítězila ve výběrovém řízení na
vypracování projektu ve stupni pro

územní rozhodnutí, když v elektronické aukci předložila nejvýhodnější nabídku. Vzhledem ke
spokojenosti s dosavadní kvalitní
prací bylo rozhodnuto zadat společnosti zpracování projektové dokumentace i pro stavební povolení.
Projektant podal nabídku na celkovou částku 78.650 Kč včetně DPH.
Most je ve špatném technickém
stavu. „Bude provedena oprava
mostní konstrukce pod vozovkou, samostatné lávky pro pěší
budou zachovány. Rekonstrukcí
dojde k rozšíření jízdních pruhů,
ke zvýšení normální zatížitelnosti
na přibližně 26 tun. Prodloužení životnosti mostu se odhaduje na 35
až 40 let,“ přiblížil technické údaje
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
(na snímku).
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí
Magistrátu města Prostějova

126.000 Kč

rezerva na neplánované vícepráce


Celkem: 3.000.000 Kč

Finanční prostředky vyplývající ze Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb jsou čerpány postupně v průběhu roku především k lokálním opravám chodníků na území celého města, dále k celoplošným opravám nejhorších úseků chodníků ve městě.
předpokládaná
plocha
ulice, lokalita
upřesnění úseku chodníku
chodníku
cena v Kč
(m2)
s DPH
ul. Vrahovická

u ZŠ okolo zálivek (návaznost na akci ORI)

537 m2

644.000 Kč

ul. Havlíčkova

od ul. Vápenice po ul. Šafaříkova (podél
budovy MP k soudu)

453 m2

544.000 Kč

chodník podél ATRIUM (úkol z roku 2014)

112 m2

135.000 Kč

305 m2

366.000 Kč

227 m2

71.000 Kč

Hlaváčkovo
nám.
ul.
Domamyslická
+ ul. Šeříková

od ul. Jasmínová po ul. Šeříková
(dokončení opravy západní strany ulice
z roku 2014)
podél bytových domů 10,11,12,13 –
přeskládání propadů původní zámkové
dlažby
ostatní opravy a lokální opravy chodníků na
území celého města v průběhu roku 2015
(včetně rezervy na případné havarijní stavy
v průběhu roku)

Vojáčkovo
nám.
celý Prostějov



Informace o stavu
projektu ITI

2.940.000 Kč

Celkem: 4.700.000 Kč
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
2015
Datum

Sběrný dvůr odpadů

Svoz

Den

Anenská

Průmyslová

6.dubna

pondělí

ZAVŘENO

ZAVŘENO

NESVÁŽÍME (*

1.května

pátek

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

8.května

pátek

OTEVŘENO

ZAVŘENO

SVÁŽÍME

5.července

neděle

ZAVŘENO

OTEVŘENO

X

6.července

pondělí

ZAVŘENO

OTEVŘENO

SVÁŽÍME

(* svoz komunálního odpadu o Velikonocích se posouvá o jeden den, tj. úterý 7. 4. - sobota 11. 4. 2015,
bioodpad svoz v sobotu 11. 4. 2015
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Rada města Prostějova
vzala na vědomí informaci
o aktuálních záležitostech
stavu projektu ITI (Integrované Územní Investice) Olomoucké aglomerace.
„Informoval jsem o ustavení a zahájení činnost pracovní
skupiny pro jednotlivé prioritní
oblasti. Z pohledu města Prostějova jsme nejvíce angažováni v Prioritní oblasti 3, řešící
problematiku infrastruktury

a životního prostředí. Podílíme
se také na přípravě Prioritní
oblasti 1, týkající se podpory
souladu nabídky a poptávky na
trhu práce, například využití
brownfieldů,“ uvedl uvolněný radní Jaroslav Šlambor (na
snímku).
Do pracovních skupin
Regionální stálé konference
byli za Prostějov nominováni v oblasti sociální Jaroslav
Svozil, vedoucí Odboru sociálních věcí magistrátu, v oblasti vzdělávání Petr Ivánek,
vedoucí Odboru školství, kultury a sporu magistrátu, v oblasti zaměstnanosti Věra Crhanová, ředitelka prostějovského
Kontaktního pracoviště Úřadu
práce a v oblasti zaměstnanosti a podnikatelského sektoru
Helena Chalánková, ředitelka
Okresní hospodářské komory
v Prostějově.

Mgr. Jana Gáborová,

mluvčí Magistrátu

města Prostějova
25. března 2015
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Harmonogram blokového čištění města Prostějov
ručovo nám., průchod Florián.
nám. – Dykova (Starorežná), CykSídl. svobody – vnitroblok (Blok lostezka Florián.nám. – Dykova
2 – 16), sídl. Svobody – parkoviště (Starorežná), Plumlovská (Polská
(Blok 2 – 15), sídl. Svobody, Anen- – kruh. objezd) pravá , strana směr
ská, U Sv. Anny, Cyklostezka
Krasice

31. 3.

2. 4.
Sídl. svobody – vnitroblok (Blok
17-21), sídl. svobody – parkoviště (Blok 18-21), Plumlovská ul.
(Jungmannova-kruh.objezd),
Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská-Česká),
Cyklostezka
7. 4.
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská,
na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy,
gen. Dudy a gen. Sachera – spojka,
Hloučelní, J. Lady (Plumlovská –
Mathonova), Plumlovská (kruh.
objezd J. Lady-supermarket)

15. 4.
Fanderlíkova (Nerudova – sídl.
Hloučela), Obránců Míru, Kpt. O.
Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela),
J. Švermy, Melantrichova – parkoviště, Fanderlíkova – parkoviště
(u kotelny, u hřiště ZŠ), Nerudova,
K. H. Kepky

16. 4.
Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37), J.B.Pecky, Krapkova, Krapkova vnitroblok a u garáží, Floriánské nám., Hliníky,
J.B.Pecky – vnitroblok, Krapkova
– parkoviště (vpravo k U Stadionu), Fanderlíkova – parkoviště
(Fanderlíkova 17-21), Krapkova
8. 4.
– zálivka (vlevo k U Stadionu),
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Resslova
Špály), K. Svolinského – parko21. 4.
viště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V.
Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského F. Nováka (F. Nováka 3-5), Kos(V. Špály – Billa), Kpt. O. Jaroše (K. telecká 1 – vnitroblok, KosteSvolinského – průchod), A. Slavíč- lecká 1 – parkoviště, Kostelecká
ka, K. Svolinského – parkoviště (V. 2 – vnitroblok, Kostelecká 3
– vnitroblok, Martinákova –
Špály – Billa)
parkoviště, Martinákova, Marti9. 4.
nákova – Kostelecká – chodník,
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – Kostelecká (Přikrylovo nám. – ,
průchod), A. Fišárka, B. Dvorské- Za Velodromem)
ho, C. Boudy, St. Suchardy, Kpt.
22. 4.
O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy
Pernštýnské nám., Kravařo- parkoviště
va, Fügnerova, Skálovo nám.,
14. 04.
Školní, Školní – parkoviště,
Melantrichova (Březinova – Pol- Šerhovní (Vápenice – Školní),
ská), E. Králíka + parkoviště, Kramářská, Blahoslavova, VáPolská, Ruská + nám. Práce, Děl- penice, Smetanovy sady, Jirásnická, Březinova, Dykova, Bez- kovo nám.

23. 4.
Palackého, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště,
Podjezd – cyklostezka, Vodní
parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní, Vodní – cyklostezka,
průchod Vodní – Žeranovská,
Žeranovská parkoviště, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok,
Knihařská, U Spořítelny, Žižkovo
nám., Žižkovo nám.- parkoviště,
Poděbradovo nám.+ parkoviště
před KB

28. 4.
Poděbradovo nám., Wolkerova,
Wolkerova obslužná + parkoviště,
Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. 2
parkoviště, Vnitroblok Vojáčkovo – Husserla, Vojáčkovo nám. +
parkoviště
9. 4.
Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.M., Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám.
Sv. Čecha, Demelova, Hradební,
Kostelní, Úprkova, Koželuhova,
Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní – Dukelská brána)
25. 4.
Mathonova, Mathonova – 1.polovina parkoviště, nemocnice
od aut. zastávky, , Mathonova
– 2.polovina parkoviště, nemocnice
30. 4.
Újezd – komunikace, Újezd – O2
– okruh, nám. E. Husserla – parkoviště, nám. E. Husserla, Sušilova,
Sádky, Sádky cyklostezka

Mobilní sběr – jaro 2015

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společ- vy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně
nosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí dne 04. 04. 2015 obalů.
v níže uvedených okrajových částech města mobilní
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobsběr odpadu:
ních vozidel.
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácČasový harmonogram pro předání odpadů : ností, který je rozměrný a není možno ho umístit do
popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý náČas předání
bytek apod.
Stanoviště ( obec )
odpadu
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektroa elektrozařízení
zařízení používané v domácnostech. Jsou to např. led1. Vrahovice M.
ničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mik10:45 - 10:55
Pujmanové u mostu
rovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky,
výbojky apod.
2. Vrahovice ul. J. Suka
11:00 - 11:10
Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunál3. Vrahovice ul. M. Alše
11:15 - 11:25
ního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto
4. Vrahovice ul. K. Světlé
11:30 - 11:40
druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na :
5. Čechůvky točna
11:45 - 11:55
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
6. D
 omamyslice
Provozní doba na sběrném dvoře:
12:15 - 12:30
u samoobsluhy
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod ,
pondělí a neděle – zavřeno
7. Čechovice u pošty
12:35 - 12:50
sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
8. Žešov u pomníku
13:15 - 13:30
Provozní doba na sběrném dvoře:
a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý,
čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod ,
výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, bar- úterý a středa – zavřeno.
25. března 2015

Informace

JARNÍ ÚKLID 2015

Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu. Bude
zahájen ve středu dne 1. 4. 2015. Počínaje tímto dnem budou po městě
rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit
do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení,
textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do
speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od
15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany
odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným
pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou
určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není
možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není
povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

1. 4.
15. 4.
sídl. Hloučela – C.Boudy , sídl. Nerudova – domov důchodců,
Hloučela – Ant.Slavíčka, sídl. Kostelecká 11-15, nám. Spojenců,
Hloučela – V.Špály, sídl. Hloučela Bezručovo nám.
– J.Zrzavého
16. 4.
2. 4.
Pod Kosířem – Palečkova, Pod
sídl. Svobody – u staré benziny, Kosířem - Atletická, Rejskova,
sídl. Svobody – na okruhu, Šme- Volfova - Příční
ralova – proti teplárně, Šmeralova
17. 4.
– dál k rybníku
Žižkovo nám., Husserleho nám.,
3. 4.
nám. T. G. Masaryka (Prior),
Waitova, Dr. Horáka, Mozartova, Havlíčkova 43
Okružní ul. za hostincem U po20. 4.
sledního haléře, B. Němcové
Žešov – hospoda, Žešov – u ob7. 4.
chodu, Žešov – dětské hřiště, ŽeČeská - Máchova, Riegrova, Droz- šov - hřiště
dovice – u trafiky, Vícovská – V.
21. 4.
Škracha
Domamyslice – u samoobsluhy,
8. 4.
Domamyslice – ul. 5.května, DoFanderlíkova – u Sezaka, Fander- mamyslice – u kapličky
líkova - školka, Kpt. O. Jaroše, Za
22. 4.
veledromem naproti č.8
Čechovice – u pošty, Čechovice
9. 4.
– Luční, Čechovice – u kapličky,
Šárka – Spitznerova, Dolní – Čechovická u ZD
parkoviště u věžáků č. 26, Jez23. 4.
decká – Puškinova, Husovo
Krasice – Západní, Krasice – Monám. – u školy
ravská za obchodem, Krasice – Na
10. 4.
Brachlavě, Kosířská – Na Vyhlídce
Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – za
24. 4.
obchodem, sídl. E. Beneše – Květná
Vrahovice – Trpinky, Vrahovice
–Sportovní, V. Nezvala
– K.Světlé, Vrahovice – Čechův13. 4.
ky točna, Vrahovice – M.Alše - P.
Trávnická – střed, Švabinského, Sva- Jilemnického
toplukova – střed, Joštovo nám.
27. 4.
14. 4.
Vrahovice – u sídl. Svornosti, VraDobrovského - Tylova, Libušínka, hovice – Jano Köhlera, Vrahovice
Dobrovského – parkoviště za ob- – J.Suka, Drážní domy za spol.
chodem, Vodní – Mlýnská
.A.S.A.TS
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat
u společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757
nebo 737 242 185, p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru
správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

ODVOZ TKO Z OBLASTI ZÁHOŘÍ V ROCE 2015
KVĚTEN: 30.4. – 4.5.
14.5. – 18.5.
28.5. – 1.6.
ČERVEN: 11.6. – 15.6.
25.6. – 29.6.
ČERVENEC: 9.7. – 13.7.
23.7. – 27.7.
SRPEN:
6.8. – 10.8.
20.8. – 24.8.
ZÁŘÍ:
3.9. – 7.9.
17.9. – 21.9.
ŘÍJEN:
1.10. – 5.10.
15.10. ……..
Poslední přistavení 15.10. – další vývozy dle naplnění kontejnerů
Volejte prosím na telefon: 582 302 755
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Chceme z minulosti převzít oheň, nikoli popel!
Město Prostějov
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Všichni ji známe, šedá budova hrdě vystupující za vojenským plotem, symbolizující naši nedávnou minulost.
Kdy český národ byl hrdý na
svou armádu. Psal se rok 1911
a původní stará kasárna, která
stála na náměstí T. G. M, uvolnila místo nové, naší současné
radnici a přesunula se do ulice
Jezdecká.
Píše se rok 2015 a z naší
radnice zní: „Zbouráme jezdecká kasárna!“. Dnes jsem
tam byla... a po technické
stránce je budova v naprostém pořádku, suché zdi, suché
krovy a neporušená statika.

A proto se ptám: „Proč město
nejednalo s péčí řádného hospodáře? Proč se z jezdeckých
kasáren stalo doupě bezdomovců? Kdo dopustil jejich devastaci vandaly? Jak je možné, že
jezdecká kasárna byla několik
let kontrolním bodem městské policie a přesto tam došlo
k takovým škodám. Cui bono?
Komu ku prospěchu?“
Nereálný termín pro seriózní
návrhy na využití jezdeckých
kasáren končí 31.3.2015. Radnice požaduje investora a ekonomickou analýzu projektu. Ve
svém návrhu nové multifunkční
haly však radnice ekonomickou
analýzu ani provozní náklady
nezmiňuje.
Proč?
Proč se nikdo nezeptá občanů co tam vlastně chtějí? Dovedu si zde představit domov
pro seniory, vždyť čekajících
zájemců zde máme více než
400 a naše město stárne. Ukažme, že se dokážeme postarat
o generaci, která zde tvořila
hodnoty. Nebo sociální, vzdělávací a rehabilitační centrum
pro děti z Prostějova a okolí, či
startovací byty, místa je zde dost
zároveň i na sportovní halu.



Zdroj: http://www.csla.cz/vojenskasluzba/kasarna/prostejov/index.htm

Proč není vypsána soutěž na
využití atraktivního prostoru
téměř v centru města pro jeho
rozvoj, ale je rozhodnuto o nás
bez nás, že zde bude stát nová
multifunkční hala pochybné
architektonické hodnoty, která
zabírá svou parkovací plochou
velkou část využitelné plochy
téměř v centru města.

31. 3. 2015

Tento jednoduchý nadpis
nemá upozorňovat na blížící
se konec března, ale na zajímavou kulišárnu, kterou předvádí
městská rada. Trocha historie
nikoho nezabije. Prostějov je
město již nějaký čas, cca 625
let. Za tu dobu se ve městě stavělo a město se rozvíjelo. Také
se bouralo, aby se město mohlo
rozvíjet.
Staré a nefunkční stavby musí
ustoupit novým záměrům a myšlenkám. Proti tomu se nedá protestovat. Pokud to nové je lepší
než staré, má to tak být. A tu se
dostávám k datu v nadpisu. Městská rada jej stanovila jako datum,
které mají k dispozici všichni
tvořiví lidé, aby podali návrhy,
co si počít s budovou Jezdeckých
kasáren. Podívejme se na tento
zajímavý počin blíže. Jezdecká
kasárna byla armádou darována
našemu městu. Od té doby to jde
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s nimi z kopce. Pustla a chřadla, až
se z nich stalo kýžené. Ruina. Alespoň tak jsou kasárna nyní radními (zvláště pak některými bývalými) prezentována. Teď již nebude
nikoho bolet, že se zboří. A tak
v závěru minulého volebního
období vznikly čtyři studie, které
měly prostor po tomto objektu
zaplnit. Mantra byla zvolena:
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM.
No jo, jenže, co v tomto MF bude
za F. To se od architektů nikdo
nedozví. Není to jejich práce.
A najednou jsme se dozvěděli, že kasárna budou zbourána.
Vypsala se soutěž na demolice
a demolátoři si mnuli ruce. Jedni
pro, druzí proti. Tak už to chodí.
Jenže hlavní problém trvá dál.
Co tam bude a za kolik? To nikdo z radních neříká. Všichni ale
tvrdí, že to bude levnější. Zbourat
a postavit prý bude levnější, než
zachovat a opravit. Možná ano,
možná ne. Neviděl jsem jediné
seriózní číslo, které by svědčilo
v prospěch toho nebo onoho.
A tak Vám pánové a dámy, co
sedíte v radě, chci připomenout
hodnotu, která je zjevná každému rozumně uvažujícímu tvoru. Tou hodnotou je hodnota
samotného domu jako kamínku
mozaiky historie našeho města,
jako stavby, jako práce, kterou do
ní vložili předkové tak dobře, že
přežívá i Vaši trestuhodnou nepéči a nedbalost o tuto budovu.

Je to hodnota něčeho, co k městu
patří. A ta se vyčíslit nedá, protože
je příliš velká. Nezapomeňte, až
budete mít ona čísla hmoty a práce obou variant, dát tuto hodnotu na misku hodnoty zachování
a rekonstrukce. Podklesnou vám
kolena nad tím, jak přesvědčivě
bude převažovat váha zachování
kasáren nad směšnou vahou jejich zbourání.
Ano, zákon nás zavazuje jednat s péčí řádného hospodáře.
K té patří i zachování hodnot.
Není tedy o čem mluvit. Na stole
je v případě Jezdeckých kasáren
varianta jediná. Rekonstrukce!
Prohlídka ukázala, že objekt je stavebně v pořádku. To jen vy, kteří
jste se o něj měli starat, jste se na
něj vykašlali.
Podávám tedy tímto návrh na
opravu objektu kasáren a jeho
zachování. Než přijde někdo,
kdo bude mít rozumný nápad.
Demolice mezi ně rozhodně nepatří. Do té doby se my všichni
můžeme alespoň těšit pohledem
na opravenou budovu, která má
charakter a k Prostějovu rozhodně patří. Prostor kolem ať je
upraven a zřízen další Prostějovský park, potřebujeme je víc než
sůl. Nemusíte všechno jen zastavět. Pokud Vám chybí myšlenka,
což ukazuje Vaše ultimátum,
nemáte právo Jezdecká kasárna
bourat. 
Aleš Matyášek,
zastupitel TOP09

Obracím se na všechny
Prostějovany, kterým to není
jedno. Připojte se k nám!
A bojujme společně za odkaz
našich hrdých předků. Postavme se diktátu peněz. Kdy
na jedné straně lehce najdeme
250 milionů na stavbu multifunkční haly s diskutabilním
využitím a na straně druhé

nenajdeme peníze na architektonickou soutěž na využití
této plochy.
Odsuňme demolici a dejme
šanci architektům, protože jezdecká kasárna si to zaslouží...
Více na www.anoprostejov.cz,
www.facebook.com/ANO.Prostejov
Ing. Hana Naiclerová, MBA
Zastupitelka ANO2011

Komunální služby - největší
městská zakázka

Zdaleka nejvyšší částku každý
rok zaplatí město Prostějov společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
za komunální služby. Již před volbami jsme v souvislosti s návrhem
na zrušení poplatku za komunální
odpad upozorňovali na to, že pro
město není příliš výhodné veškeré komunální služby nakupovat
najednou. Že když hledáte firmu,
která dokáže současně zpracovávat
odpady, udržovat veřejné osvětlení,
opravovat a zametat chodníky, stříhat trávu, udržovat stromy a keře,
spravovat hřbitovy a provozovat
další činnosti, těžko se jedná o “soutěž”, která by městu měla poskytnout
nejlepší možnou nabídku. Jsme
přesvědčeni, že mnohem efektivnější řešení přinese rozdělení těchto
služeb na dílčí segmenty, o které se
bude moci ucházet i celá řada živnostníků a malých firem. Přinese
to nejen úsporu, ale také podporu
místního podnikání a vstup nových

lidí, kteří si této práce budou vážit.
Jsme připraveni pomoci vedení
města s přípravou nového konceptu
zadání komunálních služeb a navrhli jsme na prosincovém jednání
zastupitelstva vytvoření pracovní
skupiny, která by tento koncept
měla připravit. Oceňujeme, že Rada
města náš návrh realizovala, ale poněkud naši radní zapomněli zařadit
zástupce opozice a velmi nešťastně
jmenovali předsedou této pracovní
skupiny náměstka primátora Jiřího
Pospíšila, který je současně členem
dozorčí rady .A.S.A. TS Prostějov,
což je zjevný střet zájmu. Doufáme,
že Rada města složení pracovní
skupiny přehodnotí a využije naší
nabídky na spolupráci, neboť náš
návrh znamená úsporu mnoha
milionů z městského rozpočtu při
současném zlepšení kvality komunálních služeb.Tomáš Blumenstein
 a Milada Sokolová, Občanská

demokratická strana
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Prostějovské plavecké
poledne seniorů

Hlubokého prožití skutečnosti
Kristovy oběti a radost,
že jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
je hlubokou nadějí a vírou
v naše vzkříšení na konci času
a věčný život
Požehnané prožití
velikonočních svátků
přeje zastupitelka
za KDU-ČSL
MVDr. Zuzana
Bartošová

INZERCE

Milí přátelé, dovolte, abychom vás pozvali
na 1. ročník kondičního plavání seniorů.
Kdy? – čtvrtek 16. 4. 2015 od 12:00 do 13:00
Kde? – Městské lázně Prostějov
Těší se na vás organizátoři – Klub seniorů ČSSD

Veselé svátky jara
s bohatou
pomlázkou
přeje
Ing.Petr Kousal,
KDU-ČSL

KARIÉRA VE FINANCÍCH?
Pro posílení týmu spolupracovníků
hledíme nové

Zastupitelé informují

inz-Floria-JARO-2015-100x142-Radnicni-listy 20.03.15 12:28 Stránka 1

v Prostějově

NADST

PRO KLI
NOVÉ SP

KARIÉRA VE FINANCÍCH?

Vzhledem
rozšiřujem

Pro posílení týmu spolupracovníků v Prostějově hledáme nové

konzultanty, manažery

manaž
a finan

konzultanty, a
manažery
a finanční
specialisty
finanční
specialisty

tel.: 604 8
e-mail: da

Více informací:
Více informací:
Martin Šlajs Martin Šlajs
tel.: 607 158tel.:
055607 158 055
martin.slajs@bcas.cz
martin.slajs@bcas.cz
Kostelecká
417, Prostějov
Kostelecká 417,
Prostějov

www.bcas.cz
www.
bcas.cz

1503243/0299

1503243/0300

1502233/0184

Očekáváme vnitřně motivované osobnosti s výbornými
Očekáváme vnitřně motivované osobnosti s výbornými
komunikačními
schopnostmi,
chutíchutí
a vůlí
k úspěchu.
komunikačními
schopnostmi,
a vůlí
k úspěchu.
Pro zájemce mimo
obormimo
nabízíme
systém
zaškolení.
Pro zájemce
obor nabízíme
systém
zaškolení.

25. března 2015
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Zastupitelé informují

Stanovisko Změny pro Prostějov ke změnám územního plánu
Stávající územní plán schválilo minulé zastupitelstvo dne
10.6.2014, stál 5,5 mil. korun
a už v den schválení územního plánu (ÚP) koalice zároveň
schválila záměr 1. změny ÚP, což
samo o sobě hodně vypovídá.
Neprůhledný systém práce
s územním plánem jako mocenským nástrojem úzké skupiny
osob, který trvá už od roku 2001,
tak nadále pokračuje. Dochází
k vzájemnému propojení soukromých zájmů a veřejného procesu
územního plánování investorů
a jejich spřízněných architektů.
Zastupitelstvu bylo vždy předkládáno ke schválení hotové,
dopředu dohodnuté řešení, které
následně přijala koaliční většina.
Celý proces probíhal bez většího
vlivu zastupitelů a odborné veřejnosti na přípravě. Územní plánování je v Prostějově praktikováno
bez spoluúčasti občanů a prvků
zastupitelské demokracie. Argu-

ment, že rozhodla většina, která
vzešla z demokratických voleb je
fikce. Koalice je spojena lukrativními placenými a vlivnými posty
a členstvím ve správních a dozorčích radách, které by mohli členové koalice v případě neposlušnosti
ztratit.
Budeme se snažit tento systém změnit. V případě 1. změny
územního plánu by se měly řešit
pouze zásadní konkrétní chyby,
o kterých se vědělo již při schvalování územního plánu minulým
zastupitelstvem. Další změny by
měly být prověřeny podstatně
levnějšími územními studiemi, vycházejícími ze znalosti
Prostějova a skutečných potřeb
města místními architekty. Ty
by měly řešit to, co v ÚP chybí
a to co je špatně. Předkládáme
zastupitelstvu materiál „Nedostatky dopravního řešení“,
i s návrhy konkrétních řešení.
Víme ještě o minimálně dalších

čtyřech zásadních okruzích závad územního plánu, které by se
měly napravit. Územní studie lze
řešit ve variantách a projednávat
v komisích a na seminářích zastupitelstva. Výsledná varianta se
může po projednání s dotčenými
orgány zaregistrovat jako součást
územního plánu, což je levnější
a rychlejší.
Jako zásadní změnu, která
nesnese odkladu, požadujeme
do 1. změny územního plánu
zakreslit protažení plánovaného severního obchvatu trasou
kolem supermarketu Tesco až
do Vrahovic. Přicházíme s konkrétním reálným řešením bez
nároků na asanace a bez škodlivého vlivu na životní prostředí.
Napravil by se tím zásadní nedostatek stávajícího územního
plánu, který veškerý provoz od
Bedihoště, Kralic, z průmyslové
zóny a z Vrahovic stahuje pouze ulicemi Dolní a Vrahovická

na vnitřní okruh. Odklonil by
se nadměrný průjezd městem
a snížila doprava na vnitřním
městském okruhu, v ulicích
Vrahovská, Svatoplukova, Olomoucká, a Kostelecká a Plumlovská.
Stávajíci vedení města a odpovědní úředníci se brání otevřít

diskusi o nedostatcích územního
plánu, který dnešní koalice v minulém období silově prosadila.
Například ale nedostatky dopravního řešení územního plánu jsou
natolik průkazné, že by se diskuze
o územním plánu měla otevřít.

Klub zastupitelů

Změna pro Prostĕjov

Redakce Prostějovských radničních listů požádala o stanovisko k systému tvorby
a projednávání územního plánu jak Stavební úřad, tak politika odpovědného za územní plán:
Stanovisko stavebního
úřadu:
Územní plán sídelního
útvaru Prostějov platil od roku
1995, pochopitelně musel reagovat na nové situace, nové
požadavky jak v oblasti bydlení, tak i např. v oblasti rozvoje služeb a výroby. Proto byly
postupně pořizovány změny
územního plánu (ÚP). Pokud
to byly změny ÚP do 50 000,
byly po průzkumu trhu zadávány nejvýhodnější nabídce,
pokud byly dražší (např. IV.
změna ÚP), proběhlo zadávací
řízení a byla vybrána nejnižší
nabídka.
Proces pořizování územního
plánu (ÚP) nebo jeho změn,
nemůže probíhat bez rozhodujícího podílu města a rozhodně nemůže probíhat bez vlivu
zastupitelů. Zastupitelé mohou sami vznášet požadavek
a schvalují pořízení územního
plánu nebo jeho změny. Určený zastupitel podle stavebního zákona (§47, odst. 1), se
podílí na zpracování zadání
územního plánu nebo změny
a vyhodnocuje s pořizovatelem

výsledky projednávání. Zastupitelstvo jako celek potom
schvaluje zadání změny nebo
ÚP a na konci procesu vydává
ÚP nebo změnu.
Konkrétně při tvorbě nového územního plánu Prostějovu byla sestavena nad rámec
zákona „konzultační skupina“ z odborné veřejnosti,
která se scházela a spolupracovala s projektanty až do odevzdání 1. verze návrhu nového
ÚP Prostějov. Potom již následoval postup daný stavebním
zákonem. Pořizování ÚP Prostějov probíhalo od roku 2009,
proběhla dvě projednávání
s dotčenými orgány a dvě veřejná projednávání, proběhly
4 semináře pro zastupitele
právě z důvodů větší informovanosti a zapojení zastupitelů.
Zpracovatelská firma obdržela za zpracování Územního
plánu Prostějov vysoutěženou částku, na kterou byla
řádně podepsaná smlouva –
4 500 000 Kč bez DPH. Město
Prostějov získalo na územní
plán dotaci z Integrovaného
operačního programu ve výši
2 988 000 Kč.

V den vydání Územního
plánu Prostějov schválilo Zastupitelstvo města Prostějova
pořízení I. změny územního
plánu. Pro pořízení II. změny
ÚP se město rozhodlo, aby byl
splněn závazek města k součinnosti a podpoře záměru
společnosti MANTHELLAN,
a.s. zakotvený ve Smlouvě
o smlouvách budoucích, jež
byla uzavřena 16. 7. 2010 mezi
městem Prostějov a společností MANTHELLAN, a.s.
Pořízení této změny schválilo zastupitelstvo 7. 10. 2014.
Vzhledem k rozsahu II. změny
ÚP, která zahrnuje tři plochy
ve středu města, byl proveden
průzkum trhu a vybrán zpracovatel s nejnižší nabídkou.
Zpracovatelem II. změny ÚP
bude Atelier KNESL+KYNČL
s.r.o., Brno, nabídková cena
je 48 000 Kč. Na zpracování
I. změny ÚP, proběhlo regulérní zadávací řízení, které
organizoval Stavební úřad ve
spolupráci s oddělením veřejných zakázek - Odbor kanceláře tajemníka. I. změnu ÚP
Prostějov bude zpracovávat
ATELIER URBI, s.r.o., Brno.

Olomoucký kraj informuje
Od 1. 3. 2015 byla spuštěna na internetových stránkách Olomouckého kraje novou sekci „Informace
pro obce“ (http://www.kr-olomoucky.cz/informace-pro-obce-cl-2787.html). Zde najdou zájemci informace a praktické pokyny, které se týkají každodenní činnosti obecní samosprávy. K dispozici jsou zde také
Podsekce:
Kalendář pro obce – důležité termíny s praktickými informacemi,
Metodika pro obce – jak postupovat při vydávání nařízení,
Příspěvky, granty a dotace – nabízí informace o možnostech financování projektů,
Rozvoj venkova – zájemci získají informace například o Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, o rozvoji a podpoře regionálních značek, apod.
-redStrana 10

V I. změně jde především
o prověření některých námitek, které byly podány při
opakovaném veřejném projednávání, nevztahovaly se
k projednávaným měněným
částem, a proto nemohly být
územním plánem v tu chvíli
akceptovány, nikoli o nějaké
nedodělky.
Další změny nemusí být rozhodně prověřovány územními
studiemi. Princip a režim územní studie řeší opět jednoznačně
stavební zákon. Územní studie
je územně plánovací podklad,
může ji pořídit pouze úřad
územního plánování (v našem
případě Stavební úřad, oddělení územního plánování),
neprojednává se, je možno ji
zaregistrovat, ale v žádném
případě nemůže být zaregistrována jako součást územního
plánu, neboť i po zaregistrování
zůstane pouze územně plánovacím podkladem a nemůže
mít takovou váhu jako vydaná
územně plánovací dokumentace – Územní plán Prostějov.

Ing. Hana Dostálová,
vedoucí oddělení územního
plánování stavebního úřadu

Stanovisko pověřeného
zastupitele,
Ing. Zdeňka Fišera:
Tvrzení zastupitelského klubu
Změna pro Prostějov týkající se
územního plánu pramení z neznalosti problematiky územního
plánování a stavebního zákona.
Pro zdárný výsledek každé lidské činnosti je nutno splňovat tři
základní kritéria:
- musí mít sílu a prostředky
dílo uskutečnit - (město uvolnilo prostředky z vlastního
rozpočtu+dotace státu)
- musí mít vůli dílo realizovat
a být aktivní - (zastupitelstvo rozhodlo o pořízení ÚP a aktivně
spolupracovalo s pořizovatelem
a zpracovatelem)
- musí mít patřičné znalosti
a kvalifikační předpoklady - (pořizovatel vysoutěžil výběrovým
řízením dle zákona zpracovatele
s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi).
Pro osoby, které se aktivně snaží řídit, ovlivňovat či kritizovat
činnosti jiných a nemají potřebné
znalosti, existuje trefný lidový název. Před takovými lidmi ať město
chrání všemocná příroda nebo
Bůh.

Zveřejnění videozáznamu
ze zasedání Zastupitelstva
Vzhledem k některým dotazům na facebooku ohledně
zveřejnění videozáznamu ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Prostějova dne 16. 2. 2015 na webových stránkách
města, omlouváme se za devítidenní absenci záznamu.
Byla nutná dodatečná anonymizace záznamu z důvodu
právní jistoty související s dodržením
Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
25. března 2015
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Zastupitelé informují

Centrum pro nemocné Alzheimerovou chorobou
už nebude v Prostějově jen hudbou budoucnosti         
Dne 7. března se konal v Praze
seminář k palčivému tématu péče
o nemocné s Alzheimerovou chorobou pod názvem Dokážeme se
o ně postarat? Z Prostějova se tohoto semináře účastnilo pět žen.
Nové údaje o této nemoci jsou tak
alarmující, že bychom je chtěli poskytnout i prostějovské veřejnosti.
Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku,
při kterém dochází k postupné demenci. Mění se celá osobnost pacienta a v posledních stádiích nemoci
se nemocný už vůbec není schopen
sám se o sebe postarat.
Dnes touto chorobou trpí minimálně každý třináctý člověk
starší 65 let. Po osmdesátce je to
dokonce až každý pátý. Alzheimerova choroba je označována za
epidemii 21 století, protože v po-

pulaci stále přibývá nemocných
a nemoc se objevuje ve stále mladších věkových kategoriích. Může
postihnout každého, bez ohledu
na zaměstnání a vzdělání.
Odhady mluví i o tom, že by
se měl počet lidí s demencí v roce
2020 zdvojnásobit.
Jsme ale na tuto situaci připraveni a víme, co tito lidé potřebují?
V České republice se problematice péče o osoby s Alzheimerovou
chorobou věnuje Česká Alzheimerovská společnost. Sdružuje odborníky, kteří spolupracují s řadou
státních i nestátních zdravotnických i sociálních zařízení, která
poskytují služby pro osoby postižené syndromem demence a pomáhají také jejich rodinám. Jedná
se o lůžková zařízení, denní a týdenní stacionáře atd.

Se zvyšováním výskytu různých
typů demence včetně Alzheimerovy choroby v populaci roste zájem
o pobytové i ambulantní služby
pro tuto cílovou skupinu. V Prostějově se na Lidické ulici, v současné době v areálu Centra sociálních
služeb, příspěvkové organizace

zřizované Olomouckým krajem,
buduje Domov se zvláštním režimem.
O aktuální informace jsem
požádala Mgr. Yvonu Kubjátovou, náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje pro sociální záležitosti.
„Olomoucký kraj vnímá potřebu
navýšení kapacit sociálních služeb
pro osoby s Alzheimerovou chorobou. V rámci plánování rozvoje
sociálních služeb na území kraje
za účasti zadavatelů, kterými jsou
kraj a obce, poskytovatelů a uživatelů hledá možnosti jejich zajištění.
V současné chvíli je na území Olomouckého kraje k dispozici celkem
508 lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou v pobytové službě Domov se zvláštním režimem.
Z toho 318 lůžek je v zařízeních

zřizovaných Olomouckým krajem,
100 lůžek v zařízeních zřizovaných
obcemi a 90 lůžek v zařízeních provozovaných nestátními neziskovými organizacemi. Oproti roku
2013 se kapacita navýšila o 150
lůžek. V Centru sociálních služeb
v Prostějově probíhá nyní investiční akce realizovaná Olomouckým
krajem z finančních prostředků
Regionálního operačního programu. V rámci rekonstrukce jedné
z dosud nevyužívaných budov areálu vznikne Domov se zvláštním
režimem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou s kapacitou 29
lůžek. Předpokládáme, že služba
bude k dispozici novým uživatelům v polovině letošního roku.“

Jana Halvadžievová
členka Zastupitelstva města
Prostějova

Zastupitelský klub ANO 2011 informuje:

Nedostatek bytů pro
seniory má řešení

Soukromý projekt v Čelechovicích na Hané, který nabízí
nízkonákladové byty s budoucí
možností pečovatelské péče,
zaštítila zastupitelka města
Prostějova Marcela Župková.
Nedostatečné kapacity se stále
plnícími se pořadníky v krajských či charitních takzvaných
‚dépéeskách‘ svědčí o správném
zacílení pozornosti a navození
řešení promptních krizových
situací prostřednictvím privátního sektoru.
Aktuálně má v Prostějově požadavek na umístění do domů pro
seniory přes čtyři sta lidí. Čekací
doby jsou v mnoha případech
nekonečné. „Když jsem se s panem Novákem, který investoval
do soukromého projektu bytů pro
seniory Podzim, potkala a on mně
říkal, že chce pomoci právě těmto
lidem, jela jsem se do Čelechovic
podívat. Bylo ihned jasné, že je to
velká výzva,“ říká zastupitelka za
hnutí ANO Marcela Župková,
která se sociální tématice věnuje
delší dobu.
„V tomto případě bylo jasné, že
se vize promění v realitu. Sociálního bydlení je zoufalý nedostatek
a nyní se konečně dělá něco, co

25. března 2015

je hmatatelné,“ říká mladá žena,
která se stala patronkou celé akce.
„Jsem ráda, že se vše podařilo a celá rekonstrukce objektu je
těsně před dokončením. Nadále
osud tohoto objektu sleduji a s panem Novákem jsme v kontaktu,
těším se na další spolupráci a byla
bych ráda, kdyby nezůstalo jen
u Čelechovic, ale podařily se vybudovat další bytové jednotky se
sociálním bydlením. Pokud budu
moci ve své roli zastupitelky města
Prostějova podobným smysluplným projektům jakkoliv pomoci,
bude to právě to, proč jsem se rozhodla jít do politiky,“ dodala členka hnutí ANO Marcela Župková.

Marcela Župková,

zastupitelka ANO 2011
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Na přednášce Pavla Holíka o první pomoci bylo plno

Pavel Holík uspořádal pod
záštitou Zdravého města Prostějova další přednášku z cyklu
zdravotnických témat. „Tentokrát jsem se zaměřil na záchranu lidského života, nejmodernější zásady poskytování první
pomoci, přivolání lékařské

pomoci a představení systému
zdravotnické záchranné služby,“ uvedl Pavel Holík.
Přednáška přilákala ve čtvrtek 5. března do restaurace Národního domu řadu zájemců.
„Byl jsem příjemně překvapen
vysokou účastí. Svědčí o tom,

že ti kdo přišli, nejsou lhostejní
k pomoci bližnímu a zajímají
se o danou problematiku,“ poznamenal Pavel Holík. Přitom
první pomoc je podle nejnovějších doporučených postupů
založena na snadno zapamatovatelných principech. Zcela
zásadní je vyhodnocení stavu
postiženého, co nejrychlejší přivolání odborné pomoci a v případě zástavy srdce poskytnutí
nepřímé srdeční masáže. Lékař
urgentní medicíny a dlouholetý
ředitel prostějovské záchranky na figuríně předvedl, jak
postiženému uvolnit dýchací
cesty a provádět masáž srdce.
„Kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje
čas pro účinnou záchrannou
akci, a to až na dvojnásobek,“
zdůraznil Pavel Holík. Nepřímá
masáž se u dospělého provádí
rytmickým stlačováním dolní
poloviny hrudní kosti napjatýma rukama do hloubky 5 až 6
cm frekvencí nejméně 100x za
minutu. Posluchači se z úst odborníka dozvěděli, jak co nejlépe telefonicky komunikovat
s dispečinkem záchranky a tím
zajistit co nejrychlejší příjezd
zdravotnické pomoci. V závěru

se pak seznámili se systémem
zdravotnické záchranné služby,
jejímiž zřizovateli jsou kraje.
V rozsáhlé diskuzi padaly
nejrůznější zajímavé dotazy
na jednotlivé konkrétní případy, s nimiž se můžeme setkat
v běžném životě. Pavel Holík
vysvětlil například rozdíly mezi
symptomy srdečního infarktu
a mozkové mrtvice, co dělat,
pokud jsme svědky epileptického záchvatu postiženého, nebo

S úsměvem jde všechno líp! Okénko pro ženy Zdravého města Prostějov

Červená je prostě úžasná!

Všechny barvy ve
všech svých odstínech
a sytostech mají důležitý
vliv na vyváženost našeho života. Typickým příkladem je červená barva.
Lidé ji velmi často milují, anebo
nenávidí.
Červená nám může dodat sebedůvěry na jakémkoli pohovoru.
Aby nebyla moc agresivní pro okolí, stačí nám něco malého červeného na sobě. Červená kravata pro
muže je známkou sebedůvěry a jistoty. Červenou volíme, chceme-li

zaujmout a být středem
pozornosti. Je to tak ve chvíli, kdy se na to cítíme nebo
právě naopak potřebujeme, aby si to okolí myslelo
a měli jsme body navíc. Vše
má vždy dvě strany úhlu pohledu
a je potřeba stále vnímat, že barvy
o nás mohou vypovídat.
Červená je barvou kořenové
čakry. Symbolizuje naše pudy
a také je velmi podporuje. Hovoříme tu o pudech jako sex a jídlo.
Jsou to dva nejzákladnější pudy
potřebné k zachování rodu. Proč

fast foodové řetězce rády využívají červená loga a doplňky? Proč
je v den svatého Valentýna všude
samý symbol červeného srdce?
A jak je možné, že si na přeplněném náměstí všimneme červeně
oblečené ženy dřív než čehokoliv
jiného? Málokterá barva oslovuje tak přímo. Odtud pak plynou
naše extrémní postoje.
Věděli jste, že Santa Claus měl
původně zelený kabátek? Víte, že
červená podporuje chuť k jídlu
a pití? Značka Coca-Cola, tvůrce
vánočního dědečka, moc dobře

věděla, že červené logo je prostě
červené logo, chtěla Santu na svoji
vánoční reklamu, proto tuto celebritu neváhala převléknout do
červeného. Co nám dává a co
bere?
Více informací najdete na
www.zivotmodernizeny.cz nebo
kontaktujte koordinátorku Projektu Zdravé město Prostějov
Alenu Dvořákovou na tel. čísle
582 329 128.
PaedDr. Alena Dvořáková,
koordinátorka Projektu
Zdravé město Prostějov

v jakých případech aplikovat
stabilizační polohu. „Nejmodernější zásady první pomoci
jsou jednodušší, než jsme se to
učili dříve. Může ji poskytnout
opravdu každý, není to žádná
věda, stačí si jen zapamatovat
nejdůležitější zásady. Přitom
jde o to nejcennější, záchranu
lidského života,“ uvedl Pavel
Holík, který v závěru poděkoval všem účastníkům za jejich
zájem. 
-red-

POMOCI MŮŽE
KAŽDÝ
– Nadace pro
transplantace
kostní dřeně

Zdravý muž či žena ve věku 18
− 35 let může vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně
a jednou třeba zachránit život těžce
nemocnému tím, že daruje nepatrné
množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci. Chcete
být takovým zachráncem vy? V tom
případě se zaregistrujte. Můžete
využít webové stránky Nadace pro
transplantace kostní dřeně:
http://www.kostnidren.cz/registr2014/1_vstupdoregistru.html

INZERCE

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
s obsluhou
Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t,
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•
•
•

Max. pracovní výška
Max. boční dosah
Max. nosnost

20 m
7m
200 kg

•
•
•

Min. průjezdní výška 2,9 m
Min. průjezdní šířka 1,97 m
Celková hmotnost
3,5t

MOŽNOST PRONÁJMU:

1502233/0181

1501273/0055

Tel.: 582 332 078, 602 792 729
E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz
Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov-Vrahovice
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Stoletá dáma navštívila Brusel
Statutární město Prostějov připravilo k výročí radnice výstavu fotografií, která byla k vidění
v reprezentačních prostorách Zastoupení Olomouckého kraje při EU v Bruselu
Výstava fotografií Stoletá
dáma byla k vidění v závěru
února letošního roku v sídle Zastoupení Olomouckého
kraje při EU v Bruselu. Delegace z Prostějova přivezla
fotografie radnice, které připomněly stoleté výročí od dokončení budovy radnice, letecké snímky města a fotografie
z oslav výročí, které probíhaly
v roce 2014.
Výstava byla připravena ve
spolupráci Olomouckého kraje
a statutárního města Prostějova a záštitu nad ní převzala
poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA. „Pokaždé, když jdu
okolo prostějovské radnice,
přečtu si nápis na její fasádě.
„Svorností malé obce vzkvétají,
nesvorností velké obce hynou.“
To je heslo, které by si měl
připomínat nejen každý regionální politik, častěji bychom si

ho měli opakovat i na evropské
úrovni,“ uvedla při slavnostním
zahájení výstavy MUDr. Olga
Sehnalová, MBA.
Pro příchozí hosty byla vernisáž výstavy příležitostí k poznání regionu i po kulinářské
stránce, byla doprovázena
ochutnávkou specialit z Olomouckého kraje. Návštěvníci
ochutnávali olomoucké tvarůžky, moravské klobásky, domácí
sýr, hanácké koláčky, slivovici
nebo moravské víno.
„Regiony se v zahraničí aktivně představují místnímu publiku a lákají potenciální návštěvníky. V bruselském prostředí
se o pozitivní zviditelnění kraje
stará Zastoupení Olomouckého
kraje, které i tímto způsobem
navazuje nové kontakty se zástupci institucí EU. Jsem rád,
že jsme s paní europoslankyní
Sehnalovou a statutárním městem Prostějov připravili kvalitní

prezentaci Olomouckého kraje,“ uvedl k výstavě náměstek
hejtmana Michael Fischer.
Slavnostní vernisáž v sídle
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu se těšila velkému
zájmu mezinárodního publika,
navštívilo ji na osm desítek zájemců. Mezi návštěvníky byla
např. europoslankyně Kateřina
Konečná, zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu,
Rady EU či evropských regionů.
Delegaci města Prostějova
ve složení Milada Galářová, zastupitelka za ČSSD, Jaroslava
Tatarkovičová, vedoucí Odboru
kancelář primátora, Jana Gáborová, tisková mluvčí a Martina
Váňová, grafička vedl radní Josef
Augustin (KSČM): „Z průběhu
jednání v Bruselu a ze slavnostní
vernisáže mám velmi pozitivní
dojmy. Setkal jsem se s mnoha
zajímavými osobnostmi v rámci struktur EU, v Bruselu jsem

také potkal řadu prostějovských
rodáků, kteří ve městě trvale
žijí. Podle mého názoru výstava
splnila svůj účel a Prostějov má
co nabídnout i s ohledem na
rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Jsem rád, že

naše krásné hanácké město Prostějov se mohlo výstavou prezentovat i na evropské úrovni.“

Michaela Vráželová,

Jana Gáborová
 Fotografie: Štěpán Krajča,

Martina Váňová

Do připravené návštěvní knihy napsali své postřehy děti i dospělí.

Mgr. Milada Galářová (zastupitelka města Prostějova ČSSD), MUDr. Olga
Sehnalová, MBA (europoslankyně, pod jejíž záštitou proběhla výstava),
Výstavní panely v síni bruselské kanceláře zastoupení Olomouckého kraje.
JUDr. Josef Augustin (radní, KSČM).

Návštěvníci vernisáže obdrželi odznáčky s logem 100 let radnice od vedoucí Výstavu si nenechala ujít ani europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) – na
Odboru kancelář primátora RNDr. Jaroslavy Tatarkovičové
snímku s radním JUDr. Josefem Augustinem
25. března 2015
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OZNÁMENÍ
MAGISTRÁTU
MĚSTA
PROSTĚJOVA
OBYVATELŮM
sídliště
Brněnská

Oznamujeme Vám, že od
1. 4. 2015 budou zahájeny
stavební práce na ulici Tylova
v úseku mezi ulicemi Libušinka a Tetín. Jedná se o realizaci
I. etapy v rámci investiční akce
„Regenerace panelového sídliště Brněnská, Prostějov“.
Stavební práce budou probíhat od 1. 4. 2015 do 31. 5.
2015 a bude je provádět firma

FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýn-

ská 388/68, 602 00 Brno, kontaktní osoba Alexander Freml,
tel. 602 741 172.
Za Magistrát města Prostějova bude provádět stavební dozor pracovník Odboru rozvoje
a investic Luděk Svoboda, tel.
582 329 360.
Lze očekávat, že v průběhu
prací bude muset být omezen
jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem.
Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem.
Dále uvádíme, že se budeme
snažit při omezení příjezdu
i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout se se
všemi obyvateli v předstihu tak,
aby nedocházelo ke zbytečným
konfliktním situacím.
Dovolte, abych závěrem tohoto oznámení vyslovil přesvědčení, že při vzájemné
vstřícnosti proběhnou práce
bez větších komplikací.
Děkuji za pochopení a jsem
s pozdravem
Ing. Antonín Zajíček
vedoucí Odboru rozvoje
a investic MMPv
Na akci Prostějov
– Regenerace panelového
sídliště Brněnská,
ulice Tylova, úsek Libušinka
– Tetín jsou naplánovány
následující práce:
• komunikace živičná 1 200 m²
• parkoviště pro 107 stání
z toho 5 pro imobilní občany
• chodníky s možností pojezdu
požárních vozidel 350 m²
• další chodníky 500 m²
• nová výsadba stromů
cca 24 ks
• nová výsadba keřů
cca 1 328 ks
• 12 ks nových stožárů
veřejného osvětlení
• nový trávník cca 1 200 m²
Strana 14

3x vizualizace Tylovy ulice Ing. arch. Lubomír Kipila - Lumina Studio.
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„Den se složkami IZS”
se uskuteční dne 30. dubna 2015 v době od 09.30 do 13.00 hod
na ulici Kostelecká (areál VELODROMU) v Prostějově.

Akci pořádá:
Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba,
Policie ČR, Městská policie Prostějov a Celní správa.

Hasičského záchranného sboru
.00
9:30 -13
Zdravotnické záchranné služby
složek
ti
s
o
n
čin
Ukázky
Policie ČR
Městské policie
Vojenské policie
V době od 09.30 do 13.00 hod bude na akci pro veřejnost připravena ukázka ovlivnění alkoholem nebo drogou
Celní správy pomocí
speciálních brýlí. Akce se zúčastní tým „BESIP” s různými ukázkami a trenažérem převrácení vozidla.
TĚJ

O

PR

OS

V

MĚSTSKÁ
POLICIE

Během akce budou probíhat soutěže pro děti. Nejlepší obdrží drobné ceny. Dále můžete vidět ukázku
techniky, výstroje, výzbroje, laserovou střelnici, ukázky městského
kamerového systému s digitálním záznamem, laserový měřič rychlosti vozidel a kriminalistickou
techniku. Informační středisko prevence vám nabídne poradenskou službu.
INZERCE

MORAVA
Přijďte navštívit nově otevřenou kancelář české realitní
sítě, která je členem Realitní komory ČR.

poskytneme slevu 10% z ceny služeb!

1503243/0298

Home4People MORAVA, Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1

1503243/0309

1503243/0306

Klientům, kteří naši kancelář navštíví a v dubnu uzavřou
smlouvu o prodeji nemovitosti

25. března 2015
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Prostějov 625 let městem - pokračování

Jak vlastně tehdy město
fungovalo? Prostějov měl na
konci 14. století docela rozvinutou samosprávu, kterou
tvořila dvanáctičlenná rada
v čele s purkmistrem.
Členství v této radě bylo
výsadou majetných obyvatel
města, ale částečné zastoupení měli i méně majetní. Pak tu
byl ještě rychtář, který zde byl
nazýván výhradně fojt (je to
označení, které se používalo
na Moravě). Fojt byl správcem
města dosazovaný vrchností.
Byl to často dědičný úřad. Fojt
vykonával také funkci nižšího
soudce – měl v kompetenci
výkon trestního práva a město reprezentoval vůči okolí.
Poté, co Petr z Kravař r. 1406
daroval fojtství městu (fojt už
nebyl dosazován vrchností),
vystoupila do popředí osoba
purkmistra jako představitele města. Z fojta se stal volený
úředník se soudní pravomocí,
který byl zároveň členem dvanáctičlenné rady. Být obyvatelem města skýtalo tehdy mnoho
výhod. Ve městě byl např. lepší
přístup ke vzdělání i k výdělku.
Při označení obyvatel však musíme rozlišovat dva pojmy: byli
to měšťané, což byly majitelé
městských domů a ti měli největší prestiž, a pak tu byla obec,
kterou tvořili ostatní obyvatelé.
V roce 1392 bylo v Prostějově
podle „svatojiřské činže“ 61
domů – 31 na náměstí a po 15
v každé ze dvou ulic (Tkalcovská a Selská). Každý dům na
náměstí měl právo vařit a šenkovat pivo a šenkovat víno.
V obou ulicích bylo takových
domů ještě dalších pět. To, že
pivo se mohlo vařit ve 36 domech, neznamená, že by to dělali všichni současně. Byl na to
přesný rozpis a pivo a víno se
současně mohlo prodávat jen
ve třech domech. Prostějov měl
zřejmě na konci 14. století nějaké, alespoň minimální, opevnění a dvě brány (v r. 1438 nesly
názvy Soukenická a Selská).
Ulice Tkalcovská a Soukenická
brána nám napovídají převažující řemeslo, kterým se obyvatelé Prostějova zabývali. Byli

Gotická pečeť města z 15.
století. 
SOkA Prostějov.
tu samozřejmě i řezníci a pekaři
a jistě i jiní řemeslníci, kteří měli
zajistit každodenní potřeby
obyvatel. Mnoho obyvatel vlastnilo i půdu okolo města. Mezi
„vymoženosti“ města patřila
také šatlava a mučírna, ve které
se podezřelí snadněji přiznávali.
Hrdelní právo ale město Prostějov nemělo – to drželi v rukou
Kravařové. Soudní pravomoc
měl (jak je výše uvedeno) fojt,
jeho výkonným orgánem byl
biřic. Do nejstarší městské
knihy byly zapisovány tzv. proskripce, což byly seznamy lidí,
kteří se provinili nějakým zločinem a měli zakázaný přístup
do města. Ortely za zločiny
však zapisovány nebyly. Ovšem
tresty mohly tehdy být vykoupeny. Ten, kdo spáchal zločin,
byl dopaden, odsouzen a měl
dost peněz na zaplacení pokuty
vrchnosti, trestán nebyl.
Dalo by se říci, že Prostějov
od svého povýšení na město žil
svým poklidným každodenním
životem a pomalu se rozvíjel ku
spokojenosti hlavně majetných
obyvatel. Jenže běh dějin dokáže připravit události poměrně
nevšední. Po smrti Petra z Kravař a Plumlova v roce 1411 se
stal majitelem plumlovského
panství (a tedy i Prostějova)
jeho syn Jindřich. Připomeňme,
že touto dobou již je Jan Hus
v ostrém rozporu s představiteli
katolické církve a národ se začíná ve vztahu k církvi diferencovat. Jindřich Kravař stál po
boku Zikmunda Lucemburského, ovšem reformní náboženské
myšlenky mu rozhodně nebyly
cizí. Vždyť jeho strýc Lacek

z Kravař, který zastával úřad
zemského hejtmana, patřil mezi
představitele tohoto hnutí na
Moravě. Ovšem podpora krále
Zikmunda se mu nakonec stala osudnou. V roce 1419 se stal
zemským hejtmanem. Následujícího roku, když Pražané obléhali Vyšehrad, který byl v rukou
krále, jej spolu s ostatními moravskými pány poslal Zikmund
do nejobtížnějších míst bojiště.
Tam Jindřich zahynul. Pochován byl v rodinné hrobce v Prostějově. Plumlovské panství pak
připadlo bratranci Jindřicha,
Petrovi z Kravař a ze Strážnice.
Byl stoupencem husitů, avšak
pod tlakem křížové výpravy se
r. 1421 poddal králi Zikmundovi a ten mu vrátil úřad zemského hejtmana, který zastával
už v období mezi Lackem a Jindřichem z Kravař. Politický tah
Petra z Kravař znamenal pro
město Prostějov neutralitu a tudíž se nestal terčem ani vojsk
husitských, ani královských.
Tento stav ale trval jen 2 roky.
Na podzim 1423 předal král
Zikmund Moravu svému zeti
Albrechtu Rakouskému. Vůči
němu Petr z Kravař necítil žádné závazky, a proto se vzdal úřadu zemského hejtmana a jednoznačně se přiklonil k husitské
šlechtě. Od té doby se Prostějov
stal jednou z husitských bašt na
Moravě. Nastalo tvrdé pronásledování všech katolíků ve městě.
Augustiniánští řeholníci z kláštera raději uprchli do katolické
Olomouce, stejně jako řada katolických obyvatel. Augustiniáni doufali v návrat do Prostějova. Klášterní klenoty svěřili do
rukou Petra z Kravař. Po jejich
odchodu byl ale klášter zničen,
takže se do Prostějova už nikdy
nevrátili a své klenoty zpět nedostali. Opevnění v této době již
skýtalo větší ochranu města než
na konci 14. století (součástí se
stal i vodní příkop). Prostějov
sehrál významnou roli při blokádě Olomouce. Ovšem tato
skutečnost nezůstala bez odvety. Markrabě Albrecht Rakouský jej při svém tažení v roce
1431 vypálil. Není však jasné,
zda bylo vypleněno i centrum,

neboť jediná dochovaná zpráva
se týká předměstské části Újezdu.
Boje na Moravě skončily
roku 1434 uzavřením landfrýdu a téhož roku zemřel i Petr
z Kravař. Jeho statky zdědil
jeho syn Václav, který také býval husitským hejtmanem. Ten
zemřel brzy po svém otci – už
v roce 1437. Majetek tak přešel do rukou jediného žijícího
mužského příslušníka rodu,
Václavova nejmladšího bratra
Jiřího. Jenže stabilita v zemi byla
po smrti markraběte Albrechta
v roce 1438 silně narušena. Prostějov se někdy v uvedené době
stal obětí nájezdu Smila z Moravan, což byl bývalý husitský
válečník, tedy spojenec. Obsadil
biskupskou Kroměříž a odsud
konal loupeživé nájezdy do
okolí. To podnítilo obyvatele
Prostějova k zesílení opevnění.
Do roku 1453 měl už čtyři brány. Jiří z Kravař zemřel v roce
1466 a jím Kravařové vymřeli
po meči.
Plumlovské panství, tedy
i město Prostějov, zdědila třetí dcera Jiřího – Johanka. Její
manžel Jan Heralt z Kunštátu
nebyl nijak zvlášť angažovaný ve
vysoké politice, a proto se snažil
o rozvoj svého panství. I když
v zemi zase zavládly boje mezi
husitskými stoupenci a katolickou opozicí, Prostějov byl válečných událostí ušetřen. Uherský
král Matyáš Korvín totiž viděl
příležitost zmocnit se české koruny, která byla v rukou jeho
tchána Jiřího z Poděbrad. Bojovalo se v okolí Olomouce a 12.
7. 1470 se vojska střetla dokonce i u Kralic, kde Matyáš porazil
české vojsko. Prostějov, jak už
bylo zmíněno, to však nezasáhlo. Teprve mírovými dohodami
z roku 1479, které byly uzavřeny
v Olomouci, nastal klid zbraní.
Je záhodno zmínit, že zde vstoupil na scénu prostějovský rodák
Jan Filipec, což byl významný
církevní hodnostář a diplomat
ve službách krále Matyáše. Matyáš získal titul českého krále.
Prostějov v těchto dobách
zažíval velký stavební rozvoj.
Domy byly stavěny na všech

nezastavěných parcelách až
k hradbám. Vznikl nový systém
ulic, který se prakticky dochoval až do dneška. Na pozemcích
bývalého kláštera se stavělo
také. Vznikl zde základ nového židovského ghetta, neboť do
Prostějova začali přicházet Židé
(převážně z Olomouce). Jan Heralt z Kunštátu se pustil do podnikání v oboru rybníkářství. Při
tocích Romže a Hloučely vznikaly nové rybníky. Kvůli rybníku zanikla celá osada Rakousky,
která sousedila s městem směrem na Bedihošť. Obyvatele
této osady Jan Heralt finančně
odškodnil a přesídlil na prostějovské předměstí od kostela sv.
Petra podél cesty k Bedihošti.
Také samo město později (v 16.
stol.) zbudovalo jeden rybník
za Vítkovým (později Dolním)
mlýnem. Vybudování soustavy
rybníků na horním toku Hloučely dokázalo zadržet vodu
a snížit tak rizikovost záplav
na území na sever i na jih od
Prostějova. To znamenalo, že se
právě v těchto místech mohla
rozšiřovat nová předměstská
zástavba. Bohatí měšťané si začali budovat dvory a přicházeli
sem i bohatí sedláci z okolí.
Na závěr si všimněme faktu,
že vzrůstající prosperity města
ve druhé polovině 15. stol. znamenala i nárůst počtu řemesel.
Kromě tradičních potravinářských řemesel a soukeníků se
zde objevuje větší množství ševců, tkalců, krejčích, kožešníků,
blanařů, bednářů, kolářů, kovářů, zámečníků, stolařů, hrnčířů,
provazníků, bradýřů. Najdeme
zde však i specializovaná řemesla – např. konváře, kloboučníky
nebo mečíře. Rozvoj řemesel
dosáhl takové úrovně, že nejpočetnější skupiny řemeslníků
projevily zájem o vytvoření
cechů. První cech v Prostějově
byl oficiálně založen Janem Heraltem z Kunštátu v r. 1471. Byl
to cech řezníků. Majitel města
jim potvrdil cechovní artykule
a odprodal jim 24 jatek na východní straně města.
Mgr. Václav Horák
Muzeum a galerie
v Prostějově, p. o.

Soutěž k 625. výročí povýšení Prostějova na město
Vážení čtenáři Prostějovských radničních listů,
vážení občané města Prostějova, milí příznivci historie,
vzhledem k úspěchu loňské
vědomostní soutěže ke 100.
výročí Nové radnice jsme si
dovolili k nadcházejícímu významnému jubileu – 625. výročí povýšení Prostějova na
Strana 16

město – připravit další soutěž
o ceny. Zatímco minulá soutěž se soustředila na novodobé dějiny města, zejména
v období po postavení Nové
radnice, tentokrát se budou
otázky týkat starších městských dějin od počátků města
do konce 19. století. Otázky
budou opět číslovány a ně-

které z nich budou obsahovat
ještě jednu nebo více podotázek, soutěž bude mít celkem
4 kola. Písemné odpovědi
na otázky jednotlivých kol
zasílejte, prosím, výhradně
v listinné podobě na adresu
Regionálního informačního
střediska (RIC) Magistrátu města Prostějova, nám.

T. G. Masaryka 130/14, 796
Přejeme Vám hodně úspě01, nebo je můžete odevzdat chů a těšíme se na spolupráci
v zalepené obálce osobně pří- s Vámi,
mo v prostorách RIC v příAutoři soutěže
zemí prostějovského zámku,
JUDr. Josef Augustin,
a to vždy nejpozději do konMgr. Daniel Zádrapa
ce měsíce, následujícího po
a Ludmila Vystrčilová
datu vydání Radničních listů.
Obálku vždy čitelně označte
Foto: archiv Jana Kvapila
slovem „SOUTĚŽ“.
– Kostelec na Hané
25. března 2015
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POHLED DO BOTANICKÉ ZAHRADY
Předjaří v botanické zahradě

Ačkoli zima se s námi stále
ještě nerozloučila, Botanická
zahrada Petra Albrechta na Lidické ulici se pomalu probouzí
a první rozkvetlé květiny začínají netrpělivě vyhlížet nadcházející jaro.
Některé z nich se nezalekly ani
nízkých teplot, leckdy i pod bodem mrazu, a kvetly přes celou
zimu až do dnešních dnů. Mezi
tyto otužilce patří bíle kvetoucí
čemeřice černá, tmavě červeně
kvetoucí čemeřice nachová nebo
fialově kvetoucí brambořík Cyclamen coum, z keřů pak jasmín nahokvětý či kalina Carlesiova.
V probouzející se zahradě
aktuálně kvetou i typicky jarní rostliny jako je sněženka
podsněžník a sněženka Elwesova,
bledule jarní, šafrán zlatý, jaterník trojlaločný, omamně vonící

hyacint východní, prvosenka
Primula ´Pruhoniciana´, talovín
zimní i koberce bíle a růžově kvetoucího vřesovce pleťového. Jen
tak pro zajímavost, hlavní rozdíl mezi vřesovci (Erica) a vřesy
(Calluna), které často bývají zaměňovány, je v době květu. Vřesovce totiž rozkvétají časně zjara,
kdežto vřesy až v pozdním létě.
Další zajímavou rostlinou, která
je v těchto dnech v plném květu,
je čemeřice smrdutá, jejíž název je
vskutku přiléhavý – rostlina s nenápadnými bledě zelenými květy
totiž páchne. Nesmíme zapomenout ani na rozkvetlé keře vilínu
měkkého, vilínu prostředního
a vilínu viržinského, jejichž větve
s tisíci sytě žlutých květů přitahují
pozornost už z dálky. A co teprve
zimolez nejvonnější, jehož květy
tak líbezně voní.

Šafrán zlatý.
Tak takové je předjaří v botanické zahradě.
Přijďte se i vy potěšit krásou
prvních kvetoucích poslů jara.
Zahrada je v zimním období
otevřena denně od pondělí do
pátku v době 7.15-15.45.
Těšíme se na vás!
Za Botanickou zahradu
Petra Albrechta
Ing. Eva Hekalová

Čemeřice černá.

Provozní doba:
Období květen - září
pondělí: zavřeno, úterý - pátek: 8.00 - 18.00 hod.
sobota: 10.00 - 16. hod., neděle: zavřeno
Období říjen - duben
pondělí - pátek: 7.15 - 15.45 hod., sobota - neděle: zavřeno
Vstup zdarma.
Kontakt: Anežka Šrámková - vedoucí botanické zahrady,
tel: 582 351 434

Výročí narození Jiřího Wolkera (1900–1924)
Jiří Wolker se narodil 29.
března 1900 v domě č. 22
dnešního náměstí T. G. Masaryka Zdeně a Ferdinandu
Wolkerovým.
O tři roky později do rodiny
přibyl jeho bratr Karel (†1932).
Jiří už od dětství psal básničky,
pohádky, příběhy, roku 1910
vznikl i deník z jeho prázdninové cesty s otcem do lázní Grado nebo o rok později
zápisky z cyklistických výletů
Knížka ujetých kilometrů. Od
roku 1911 studoval na českém
státním gymnáziu v Prostějově. Učil se hře na housle a na
klavír, komponoval, věnoval se
výtvarnému umění, studoval
několik cizích jazyků, sportoval, často recitoval, dirigoval
sborový zpěv. Na gymnáziu
založil studentský časopis Naše
kvarta. Podílel se také na vzniku
přerovského časopisu Sborník
českého studentstva na Moravě
a ve Slezsku. Za svých pobytů
ve skautských táborech na Sázavě u hradu Lipnice u dnešního
Havlíčkova Brodu napsal dva
skautské deníky (1916, 1917).
Své první lásce Mařence Horákové věnoval rozsáhlou epickou
báseň Klytia.
Po maturitě začal studovat
právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ačkoliv
ho více přitahovala literatura,
estetika, filozofie, sociologie
a hudební teorie. Tyto předměty krátce mimořádně studoval
na filozofické fakultě. Publikoval v tehdejších časopisech
(Kmen, Ruch, Cesta, Pramen
aj.), zúčastňoval se setkání s literáty a umělci v Uměleckém
25. března 2015

klubu. Stal se členem Uměleckého sdružení Devětsil, k jehož
členům patřili např. Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav
Vančura, Adolf Hoffmeister,
Antonín Heythum, František Muzika, Jindřich Štýrský,
Toyen, Bedřich Václavek, Konstantin Biebl, František Halas, Jindřich Hořejší, Vítězslav
Nezval, Jindřich Honzl a další.
V kmenovém časopise Devětsilu s názvem Var publikoval
Wolker teoretické stati o umění, polemiky a literární kritiky.
V březnu 1921 složil Jiří
Wolker první státnice a v květnu 1921 vydal v časopise
Červen rozsáhlou básnickou
skladbu Svatý Kopeček inspirovanou jeho prázdninovými
pobyty ve stejnojmenné obci.
V červnu téhož roku vyšla jeho
první básnická sbírka Host do
domu s 31 básněmi, odrážející autorova šťastná léta dětství
a chlapectví, oslavující jistotu
domova a rodiny. Na podzim
1921 se Wolker na rok stal členem brněnské Literární skupiny. Počátkem léta 1922 pobýval
se svým přítelem Konstantinem Bieblem čtyři týdny v Bašce na ostrově Krku u Jadranu.
Na podzim 1922 vyšla Wolkerova druhá básnická sbírka
Těžká hodina s 22 básněmi, zachycující lidské utrpení, sociální protiklady a vnitřní zápas
mezi osobním a společenským.
V prosinci uvedlo pražské divadlo v Nuslích (dnes Divadlo na
Fidlovačce) večer poezie, prózy
a divadelní hru Nejvyšší oběť
za účasti autora Jiřího Wolkera
a jeho matky. Knižně jeho dra-

mata Nemocnice, Hrob a Nejvyšší oběť vyšla v únoru 1923
pod názvem Tři hry.
Na jaře 1923 propukla
u mladého básníka těžká nemoc, tehdy ještě neléčitelná
tuberkulóza. V červnu, kdy
původně zamýšlel ukončit svá
právnická studia druhou státnicí, odjel do Hrebienku nad
Smokovcem, ale záhy se začal
léčit v sanatoriu MUDr. Michaela Guhra v Tatranské Poljance. Přibral na váze, zdánlivě
prospíval, ale teploty neklesaly.
Podzim přinesl další zdravotní komplikace, poté zápal plic
a nakonec na Vánoce tuberkulózní zánět mozkových blan.
Ten byl nakonec příčinou básníkova úmrtí. Po převozu domů
zemřel Jiří Wolker ráno 3. ledna
1924 ve svém rodném domě.
Wolker nepřestává zajímat čtenáře ani dnes. O netradiční uvedení jeho díla se v poslední době
stará především prostějovské divadlo Point díky své nekonvenční hře Nahý Wolker, využívající
méně známou Wolkerovu poezii.
Přestože se nejznámější prostějovský básník nedožil ani
celých 24 let, zanechal za sebou
dílo, které v souborném vydání z let 1930–1931 obsahuje
bezmála tisíc stran (1. svazek
– Mladistvé práce a zlomky: Jinošské verše, Lyrika zrání, Básně
z období Hosta do domu, Básně z konceptů z let 1919–1920,
Básnické překlady; 2. svazek:
Host do domu, Těžká hodina,
Pozůstalost, Povídky, Pohádky,
Objevy, Zápisky z nemoci, Dramata, Literární epigramy; 3. svazek – Práce prozaické: Táborový

deník, Ze školních úloh, První
prózy, Básně v próze 1918–1919,
Vysoké tóny, Povídky z let 1919–
1923, Pohádky, Dramatické skici, Proslovy a eseje, Aforismy).
Síla jeho idejí a přesvědčení
obsažených jak v jeho díle, tak
zachycených např. i v dochované
korespondenci udivuje dodnes.
Přestože se dožil tak nízkého
věku, stačil myšlenkově dospět
a vyzrát. Dokázal obhájit vlastní názory, nedal se zastrašit ani
autoritami. Obsáhlost jeho díla
stvořeného v tak relativně krátké
době svádí fatalisty k přesvědčení, že ho vytvořil právě v předtuše svého nedlouhého života.
Každopádně mu nebylo přáno dokázat, jak by pokračoval
vývoj jeho tvorby dál. Česká literatura má jistě velikány, kteří
Wolkera předčí. Ale srovnáme-li lehkost jeho tvorby, jeho neotřelé a překvapivé básnické vyjadřování s produkcí většiny jeho
začínajících současníků (Z. Kalista, S. Kadlec, L. Blatný, M. Jirko, A. M. Píša aj.) snáze pochopíme, proč mnozí z nich jsou už
téměř zapomenuti, kdežto Wolker nachází stále nové generace
čtenářů a obdivovatelů.
Na druhé straně jeho životní
osudy ani dílo není tak obecně

Jiří Wolker na podzim 1922
známé, jak by se dalo předpokládat, a neustále překvapuje,
že se najdou lidé, kteří netuší
nic o příčině jeho smrti a neznají ani jednu jeho báseň, z nichž některé celé nebo aspoň jejich části téměř zlidověly např.
i díky filmu (verš z básně Pokora „Stanu se menším a ještě
menším, až budu nejmenším
na celém světě...“). Básník poznamenaný bohužel vlastními
prožitky popisuje tak výstižně
pocity umírajícího, že se jeho
verše staly trvalou součástí
smutečních oznámení:

Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny,
tisíce umřely, tisíce se mnou umrou, tisíce na smrt jsou znavení,
neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný.
Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého,
co strašné je, co zlé je, to umírání je, …
(z básně Umírající)
PhDr. Marie Dokoupilová,
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Text z archivu Prostějovských radničních listů
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Kino Metro 70

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

STŘEDA 1. DUBNA
NEDĚLE 12. DUBNA
17.30 Lovci a oběti 
český akční thriller 17.30 Čarovný les
V hl. rolích: M. Kraus, T. Hanák, aj.
20.00 Cesta naděje
Režie: Marcus Benois Tran, 104 min., premiéra,
PONDĚLÍ 13. DUBNA
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Lovci a oběti
14.00 Pondělní Bijásek - DŮM KOUZEL
Belgie 2013, 85 min., český dabing
ČTVRTEK 2. DUBNA
Režie: Ben Stassen, Jeremy Degruson
17.30 Rychle a zběsile 7  americký akční film Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
V hl. rolích: V. Diesel, P. Walker, M. Rodriguez
17.30 Samba 
francouzská tragikomedie
Režie: James Wan, premiéra, pro mládež do Od režisérů filmu NEDOTKNUTELNÍ!!!
12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
S láskou budete NEDOTKNUTELNÍ!!!
20.00 Rychle a zběsile
V hl. rolích: O. Sy, Ch. Gainsbourg, T. Rahim, I.
Higelin.
PÁTEK 3. DUBNA
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano, 120 min.,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
15.30 Ovečka Shaun ve filmu
francouzská animovaná rodinná komedie nevhodný, vstupné 110 Kč
Režie: Mark Burton, 85 min., český dabing, 20.00 Samba
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 14. DUBNA
17.30 Rychle a zběsile 7
14.00 Úterní Bijásek - DŮM KOUZEL
20.00 Rychle a zběsile 7
Belgie 2013, 85 min., český dabing
SOBOTA 4. DUBNA
Režie: Ben Stassen, Jeremy Degruson
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
15.30 Ovečka Shaun ve filmu
17.30 Samba
17.30 Ovečka Shaun ve filmu
20.00 Ghoul  český temný horrorový thriller
20.00 Rychle a zběsile 7
V hl.rolích J. Armour, J. Isabella, P. S. Tracey, D.
NEDĚLE 5. DUBNA
Garza, A.Golovlyova.
15.30 Ovečka Shaun ve filmu
Režie: Petr Jákl, 86 min., české titulky, repríza,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Rychle a zběsile 7
20.00 Rychle a zběsile 7
STŘEDA 15. DUBNA
PONDĚLÍ 6. DUBNA
17.30 Samba
15.30 Ovečka Shaun ve filmu
20.00 Ghoul
17.30 Druhý báječný hotel Marigold 
ČTVRTEK 16. DUBNA

americká komedie
17.30 Králova zahradnice britský hist. velkofilm
V hl.rolích M.Smith, R. Gere, B. Nighy aj.
Režie: John Madden, 122 min., české titulky, V hl.rolích K. Winslet, A. Rickman, S. Tucci aj.
Režie: Alan Rickman, 116 min., české titulky
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
20.00 Druhý báječný hotel Marigold
vstupné 110 Kč
ÚTERÝ 7. DUBNA
20.00 Noční běžec 
americký akční film
14.00 Úterní Bijásek – Jak jsme hráli čáru
Žádný hřích nezůstane bez trestu!
ČR/SR 2014,102 min
V hl.rolích L. Neeson, E. Harris, J. Kinnaman
Režie: Juraj Nvota
Režie: James Collet- Serra, 114 min., české titulky,
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 100 Kč
17.30 Druhý báječný hotel Marigold
české filmové drama
20.00 Cesta ven 
PÁTEK 17. DUBNA
V hl. roli: K. Dudová režie: Petr Václav, 103 min.,
17.30 Králova zahradnice
repríza, pro mládež do 12 let nevhodný.
20.00 Noční běžec
DÍKY ROZHODNUTÍ DISTRIBUČNÍ
FIRMY JE VSTUPNÉ TOHOTO
SOBOTA 18. DUBNA
OCENĚNÉHO FILMU POUZE 50 Kč Kč!!!
17.30 Králova zahradnice
STŘEDA 8. DUBNA
20.00 Noční běžec
17.30 Druhý báječný hotel Marigold
NEDĚLE 19. DUBNA
20.00 Cesta ven
17.30 Králova zahradnice
ČTVRTEK 9. DUBNA
20.00 Noční běžec
17.30 Čarovný les 
americký muzikál
PONDĚLÍ 20. DUBNA
V hl.rolích M. Streep, E. Blunt, J. Corden,
17.30 Pořád jsem to já americké filmové drama
A. Kendrick, Ch. Baranski, J.Depp aj.
Režie: Rob Marshall, 125 min., české titulky, Skvělý výkon Julianne Mooreové v hlavní roli!
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
V hl. rolích: J. Moore, A. Baldwin, K. Stewart,
20.00 Cesta naděje austral. výpravný velkofilm K.Bosworth.
V hl. rolích: R. Crowe, O. Kurylenko, J. Courtney Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland,
Režie: Rusell Crowe, 111 min., české titulky, 99 min., české titulky, premiéra, pro mládež do
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
vstupné 110 Kč
20.00 Noční běžec
PÁTEK 10. DUBNA
17.30 Čarovný les
20.00 Cesta naděje
SOBOTA 11. DUBNA
17.30 Čarovný les
20.00 Cesta naděje
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STŘEDA 22. DUBNA
17.30 Pořád jsem to já
20.00 Díra u Hanušovic česká načernalá komedie
V hl. rolích: T. Vilhelmová, I. Trojan, L. Krobotová,
J. Tesařová, H. Čermák, S. Babčáková aj. Režie:
Miroslav Krobot, 98 min., repríza, mládeži do
15 let nepřístupný, vstupné 80 Kč
ČTVRTEK 23. DUBNA
17.30 Díra u Hanušovic
20.00 S tváří anděla koprodukční filmové drama
V hl. rolích: D. Brühl, K. Beckinsale, V.
Mastandrea.
Režie: Michael Winterbottom, 101 min., české
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 110 Kč
PÁTEK 24. DUBNA
17.30 S tváří anděla
americký horror
20.00 Neutečeš 
Prožijte nejděsivější orgasmus!
V hl.rolích Maika Monroe, K. Gilchrist aj
Režie: David Robert Mitchell, 100 min., české
titulky, Premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 110 Kč
SOBOTA 25. DUBNA
17.30 S tváří anděla
20.00 Neutečeš
NEDĚLE 26. DUBNA
17.30 S tváří anděla
20.00 S tváří anděla
PONDĚLÍ 27. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek - Kráska a zvíře
Francie/Německo, 2014, 112 min, český dabing
Režie: Christophe Gans
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Tři bratři 
česká filmová pohádka
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, Z. Piškula, O. Kaiser,
J. Lábus, I.Chýlková, B Polívka aj., režie: Jan
Svěrák, 86 min., repríza, vstupné 90 Kč, mládeži
přístupný
20.00 Táhni do pekel 
franc. filmové drama
V hl. rolích: J. Francois, M. Dauber, F. Forkel, M.
Dorkelj, režie: Jean - Charles Hue, 94 min., české
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 28. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek - Kráska a zvíře
Francie/Německo, 2014, 112 min, český dabing
Režie: Christophe Gans
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Tři bratři
20.00 Diplomacie - Art film
Režie: Volker Schlöndorff, 84 min., české titulky,
premiéra, pro mládež do 15 let nevhodný,
vstupné 100 Kč
STŘEDA 29. DUBNA
17.30 Tři bratři
20.00 Táhni do pekel

Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 4. DUBNA
15.00 Pohádkové tajemství 1
vstupné 20 Kč
pásmo pohádek
17.30 Perný den  britská hudební
komedie z roku 1964
John, Paul, George a Ringo v dobách
své největší slávy!
V hl.rolích J. Lennon, P. McCartney,
G. Harisson, R. Starr, W. Brambell,
Režie: Richard Lester, 87 min., české
titulky, obnovená premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Perný den vstupné 80 Kč
STŘEDA 8. DUBNA
15.00 Bio Senior – Něžné vlny
Režie: Jiří Vejdělek, 96 min., repríza,
mládeži přístupný, vstupné 35 Kč
SOBOTA 11. DUBNA
15.00 Krtek a oslava
vstupné 20 Kč
pásmo pohádek
17.30 Pošťák Pat
 americký animovaný rodinný film
Režie: Mike Disa, 88 min., český
dabing, repríza, mládeži přístupný,
vstupné 40 Kč
20.00 Bony a klid 2
česká krimi komedie
Všichni dobří veksláci…se vracejí….
V hl. rolích: R. Skamene, J. Potměšil,
V. Jeníková, J. Nedorost, F.Švihlík,
J. Prachař a Česká Miss 2013 G.
Kratochvílová
Režie: Vít Olmer, 90 min., repríza,
pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 80 Kč
SOBOTA 18. DUBNA
15.00 Rohatá princezna
vstupné 20 Kč
pásmo pohádek
17.30 Grace of Monaco

americký životopisný film
V hl. rolích: N. Kidmanová, T. Roth,
D. Jacobi, P. Vegaová aj.
Režie: Olivier Dahan, 103 min.,
české titulky, repríza, mládeži
přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Grace of Monaco
vstupné 80 Kč
STŘEDA 22. DUBNA
15.00 Bio Senior – Křídla vánoc
Režie: Karin Babinská, 110 min.,
repríza, mládeži přístupný, vstupné
35 Kč
SOBOTA 25. DUBNA
15.00 Vzpoura hraček
vstupné 20 Kč
pásmo pohádek
17.30 Justin: Jak se stát rytířem

španělský animovaný film
Režie: Manuel Sicilia, 96 minut,
český dabing, repríza mládeži
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 John Wick 

americký akční thriller
V hl. rolích: K. Reeves, W. Dafoe,
A. Palicki, J. Isaacs, I.McShane aj.
Režie: Chad Stahelski, 96 min.,
české titulky, repríza, pro mládež do
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 30. DUBNA
17.00 Avengers: Age of Ultron  americké sci-fi
Další dobrodružství postav známého komiksu
V hl. rolích: Ch. Evans, Ch, Hemsworth,
R. Downey Jr., M. Ruffalo, S. Johansson,
ÚTERÝ 21. DUBNA
Režie: Joss Whedon, 150 min., český dabing,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
17.30 Pořád jsem to já
20.00 Pestrobarvec petrklíčový - Art film vstupné 140 Kč

britské erotické drama 20.00 Avengers: Age of Ultron 
Režie: Petr Strickland, 104 min., české titulky,
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné
100 Kč
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

25. března 2015
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Kultura

INZERCE

zámek boskovice srdečně zve na velkou výstavu
kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu ČT

1503243/0307

aRABELA
zámek
boskovice

1. 5. - 28. 6. 2015
Brněnská 86 (před Fiatem)
796 01 Prostějov

www.zamekboskovice.cz
www.vystava-arabela.cz

Zahájení sezóny v zahradnictví
Těšíme se na vaši návštěvu.
www.kvetinarstvi.com
25. března 2015

Telefon: 777 727 680

MEDIÁLNÍ PARTNER

1503243/0303

1503243/0305

-prodej ovocných a okrasných keřů
-cibuloviny, macešky, primule...

VSTUPNÉ:
99,- / 60,- / 30,TEL.:
+420 732 388 007
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE,
nám. T. G. Masaryka 2
do 3. 5. 2015
Václav Ježek von Thienfeld
MACLA JÁBADBADA
1977 TERRABULLA 2015/NÁDHERNÁ ZEMĚ
PANDOPENNUNLE/JEZERO NADĚJE
PROSTĚJOV 2015/AUSTRÁLIE V OBRAZECH
MUZEJNÍ PODVEČER
O inspiraci uměním Aboriginců, setkání se šamany, sledování mytologie
těchto původních černých
obyvatel Austrálie, nádherných barvách australské přírody, příbězích
a poučeních skrytých
v obrazech a také o tom,
jak se snadno a levně
dostat do Austrálie se
mohou dovědět všichni
zájemci 16. dubna 2015
v 17 hodin ve výstavních
sálech na komentované
prohlídce a besedě s autorem výstavy „Austrálie v obrazech“
Ing. Václavem Ježkem von Thienfeld

ŠPALÍČEK, Uprkova 18
do 5. 4. 2015
RUDOLF ŠTĚPANČÍK - KRÁSA HOR
Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu...
Jaroslav Seifert
Vystavené fotografie zahrnují období posledních 10 let, kdy
autor přešel na digitální fotografii. Hory a jejich květy fotí už
přes 40 let a za tu dobu pořídil skoro 7000 diapozitivů z celého
světa.
do 5. 4. 2015
INVENTURA
Výstava pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambrose
ku příležitosti 125. výročí založení školy. Představuje práce
současných i bývalých žáků.
od 9. 4. do 8. 6. 2015
...A je to!

MUZEJNÍ NOC

Na výstavě připravené k 50. výročí zahájení vysílání
večerníčků si budou moci návštěvníci prohlédnout rekvizity
postaviček PATA A MATA.
Pro děti a žáky z mateřských a základních škol je připraven
interaktivní program.
Filmové rekvizity zapůjčila společnost
Ateliéry Bonton Zlín a. s.
vernisáž ve čtvrtek 9. 4. v 17 hodin
od 10. 4. do 7. 6. 2015
MARKÉTA HERNYCHOVÁ (výtvarnice)
EVA NOVOTNÁ (fotografka)
TADY A TEĎ!
V pořadí již druhá noc se uskuteční o velikonočních
prázdninách z 2. na 3. dubna 2015. Tentokrát bude zaměřena
na velikonoční tvoření a je určená pro děti do 12 let.
Bližší info na: jsvozilkova@muzeumpv.cz nebo v pokladně
MGP, kde budou k dispozici i přihlášky na akci.
Strana 20
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
Přednáška
23. 4. (čtvrtek) v 18,00 hodin – Raketoplán je mrtev,
ať žije raketoplán!
Ing. Tomáš Přibyl

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

V neděli 26. 4. ve 14,00 hodin soutěž pro děti z cyklu
soutěží „SOUHVĚZDÍ“- LETNÍ TROJÚHELNÍK.
Soutěži bude předcházet povídání o letních
souhvězdích Labuti, Lyře a o Orlu.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři
a invalidé 10 Kč.
Pohádková středa pro děti:

Staré dobré“ raketoplány Space Shuttle přestaly létat v roce
2011 a odebraly se do muzeí. Jenže už v té době měl za sebou
kosmickou premiéru menší a bezpilotní americký raketoplán
X-37B, Evropa chystá premiéru svého prvního prototypu raketoplánu IXV, několik soukromých firem připravuje malé raketoplány pro cesty turistů na práh vesmíru a mnohé další projekty
jsou více či méně rozpracované. Vrací se tedy éra raketoplánů?
Přednáší ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Spolupracuje s
řadou kosmických středisek a muzejních institucí celého světa.
Sběratel podpisů kosmonautů. Osobně se setkal s více než dvěma stovkami kosmonautů. Osobní stránka: www. kosmonaut.
cz, e-mail: tp.pribyl@seznam.cz.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM
HERKULOVI
Pohádku uvádíme každou
dubnovou středu v 15,30 hodin. Pro pyšnou princeznu si
přišel zlý drak. Najde se statečný hrdina, který ji zachrání? Statečný Herkules draka
přemůže, ale kvůli princeznině pýše všichni Herkules,
Cefeus, Hadonoš, Koruna i
Kasiopeja skončí na obloze
jako souhvězdí. Některá jsou
pozorovatelná celý rok, jiná v létě.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
23. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází každou středu od 16,30 hodin. Dubnová setkání budou věnována kosmonautice. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 100 Kč.
44. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15,00 do
16,00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek
od 20,30 do 21,30 hodin.
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 25. 4. a neděle 26. 4.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit
hvězdárnu a zúčastnit se v
sobotu i v neděli pozorování
Slunce od 15,00 do 16,00 hodin a v sobotu též pozorování
večerní hvězdné oblohy ve 20,30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
25. března 2015

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický
klub GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I
navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou
každý pracovní čtvrtek v 16,30 hodin. Jednorázový poplatek na
školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je určen pro studenty
středních škol a starší zájemce o astronomii a schází se každé
pracovní pondělí v 17,30 hodin, není-li stanoveno jinak.
Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné
informace lze získat na telefonu 724 013 039.
VÝSTAVY/EXPOZICE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- OPTIKA
Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč,
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
Strana 21
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INZERCE

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

1503243/0308

aneb všichni byli V ZELENÉM!

angličtina pro děti

„Ještě jsem nezažila tak zelenou angličtinu!“ komentovala Dana Šlézarová
úterní hodiny angličtiny v prostějovském
centru Helen Doron English. Irský svátek
sv. Patricka, který se slaví po celém světě
všude tam, kde se vyskytuje kdokoli s irskými kořeny, které se mohou táhnout
až do daleké minulosti, je svátek na první
pohled zelený.
Slavnostní průvody, barvení řek na zeleno, zelené pivo, trojlístky, parádní zelené klobouky, ale i těla. Samozřejmě v tento svátek
národní identity Irů jsou povoleny další dvě
irské barvy: oranžová a bílá.
Neirové mohou brát tento svátek jako
oslavu jara, které je nezadržitelně tady. Ale
pozor, pokud máte to štěstí a vyskytujete se
mezi Iry nebo těmi, kdo mají o Irech pově-

domí, je potřeba se v tento svátek jakkoli zazelenat, jinak vás nemine „pinch“ - štípnutí.
„Taky už jsem několik pořádných štípnutí
na tento den dostala,“ smála se Eva Šmídová, majitelka HDE centra v Prostějově. Ještě
jedna tradice se pak váže k tomuto svátku:
nejenom děti sní o tom, že v tento den mohou najít na konci duhy hrnec zlata.
Jak dokazuje fotografická dokumentace, kterou najdete na www.vecwernikpv.
cz, prostějovská angličtina štípat své studenty nemusela - byli krásně zelení!
Aktuální
informace
o
Angličtině pro děti hledejte na webu angličtiny
www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov, nebo jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či
-redzavolejte na tel. 604 792 446.

od malička do 19 let

pozvánka na
ukázkovou

hodinu zdarMa

1501273/0052

AngličtinA, která přináší
skutečné výsledky!
z áp
+420 604 792 446

pr á is
vě
te Ď

info@anglictinaprodetiprostejov.cz
HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd
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ECHO ve znamení tvoření a cestování
Nezávislý prostor nejen pro mladé, zve lidi všech věkových kategorií na dubnové akce

Začneme
kreativně.
Jako první je v kalendáři na 2.4. 2015 přichystaný workshop z cyklu „Tvořivé čtvrtky“ - SETKÁNÍ
S DRÁTKEM NA ZELENÝ ČTVRTEK. Jedná se
o kurz kreativního drátkování, který se ponese
v jarním duchu. Můžete si přijít
vytvořit nejen originální velikonoční výzdobu, ale současně dát prostor vaší kreativitě.
V plánu je i výroba drátěných
„domečků“. Vstupné je dobrovolné + příspěvek na materiál
a energie. Začátek je v 16:00.

V sobotu 11.4.
2015 nás čeká v Echu
výjimečná akce. Ze
Slovenska k nám zavítá ing.Adriana Kapitulíková, aby s námi
sdílela svojí zkušenost
s automatickým kreslením.
Její osobní výpověď nese název: „JAK MI AUTOMATICKÁ KRESBA BĚHEM PŮL
ROKU ZMĚNILA ŽIVOT“.
Povídání bude mít tři části: Já a moje nemoci (dnes už
bývalé), Já a moje stromy, Já
a Básník.

Vše bude doprovázeno obrazovou prezentací.
Po skončení akce bude pro
zájemce připraven minikurz automatického kreslení.
Vstupné je dobrovolné a několik kreseb bude připraveno
i k zakoupení.
Přednáška začne v 16:00.
Na další dva Tvořivé čtvrtky 16.4. a o čtrnáct dní později
30.4. 2015 jste si „vydupali“ opět
workshop keramiky.
V první části si své výtvory
nejprve vymodelujeme a v druhé naneseme glazuru.
Nezapomeňte na oděv u kte-

rého nebude vadit případné
ušpinění.
Vstupné je dobrovolné + příspěvek na materiál a energie.
Začátek je pokaždé v 17:00.
V sobotu 25.4. 2015 uvedeme pod názvem „OSTROVY
FIJI – PERLA JIŽNÍHO PACIFIKU“ poutavé vyprávění prostějovského rodáka a příležitostného cestovatele Jirky Krejčího.
Jedná se první část série cestopisných přednášek, které budou
doplněny spoustou obrazové
dokumentace.
Vstupné je jako obvykle dobrovolné a poslouží na úhradu

energií a současně jako podpora
další cestovatelské výpravy.
Začínáme v 16:00

MULTIKULTURNÍ KLUB
RODIČŮ A DĚTÍ

Beseda s profesionálním logopedem uvede rodiče do problematiky
správného rozvoje řeči u dětí, jak tuto
schopnost podporovat a co ji může
komplikovat. Možnost osobní konzultace.
16. 4. Malování na hedvábí – tvořivá dílna s L. Poskočilovou
Přijďte si namalovat originální
hedvábný šátek dle vlastní fantazie.
23. 4. Cesta k sobě, cesta k dětem
I. – interaktivní kurz s rodinným poradcem P. Mečkovským
Čtyřdílný seminář (bude pokračovat v květnu) je určen ustálené
skupině rodičů. Jak se odráží vliv naší
rodiny a prostředí, ve kterém jsme
vyrostli, v přístupu k našim dětem?
Testy typologie jednání ve stresu. Jak
překonat naše případné nevhodné
stereotypy v chování k dětem?

PROGRAM NA DUBEN
30. 4. Cesta k sobě, cesta k dětem
II. – pokračování kurzu s rodinným
poradcem P. Mečkovským
MULTIKULTURNÍ
PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí,
vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.
7. 4. Tři a půl tisíce let oslav Velikonoc - beseda s P. Slepičkou
Velikonoční svátky se slaví déle,
než si možná myslíte. Pokud se chcete dozvědět více, můžete přijít na
interaktivní besedu s obrázky o Velikonocích, kde budete moci poznat
velikonoční zvyky a tradice národů
v průběhu dějin na jedné straně
a hlubší význam velikonočního poselství na straně druhé.
14. 4. Klásek a Kláseček - dětské
hanácké folklorní soubory

Svým vystoupením vás potěší
známý dětský soubor písní a tanců
Klásek a jeho mladší sekce Kláseček
z Kralic na Hané. Můžete se těšit na
několik tanečních i pěveckých vystoupení doprovázených lidovým vypravěčem. Mezi jinými například na pásma s názvy „Na prádle“ a „Kolíbačky“.
21. 4. Menu na nepálský způsob
- kulinářský podvečer s Š. Šorfovou
Již podruhé se budete moci
setkat s Šárkou Šorfovou. Tentokrát své zkušenosti ze dvouletého
pobytu v Nepálu zúročí v rámci
kulinářského podvečera, kdy vám
předvede přípravu typických místních pokrmů: tibetskou Thukpa
a nepálský Dal-bhat. Vše budete
moci samozřejmě i ochutnat.
28. 4. Africké safari – přednáška
D. Žingora

Přednášející Vám svým vyprávěním a mnoha fotografiemi přiblíží
noc mezi lvy v africké buši a další
zážitky ze Safari v národních parcích
v Jihoafrické republice.
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna
– přijďte si posedět, poznat nové lidi,
popovídat si, zahrát stolní hry nebo
zdarma využít PC (Internet, Skype,
levnější telefonování).
Srdečně zveme širokou veřejnost k návštěvě multikulturního
centra Mozaika!
Adresa: Mozaika – multikulturní
centrum, Raisova 1159, Prostějov.
Bližší informace: J. Rozehnalová
776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Pondělky 9.30 – 11.30 – naše
lektorky provedou hravou formou
děti i s rodiči postupně celým světem.
Vstupné 20 Kč.
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program
pro rodiče (přednášky, besedy, tvořivé dílny), děti mají vlastní program.
Vstupné 20 Kč. Navazuje na Kluby
v Centru podpory cizinců ve Vrahovicích.
2. 4. Jarní ozdoba do bytu – tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou
Pod vedením zkušené lektorky
vytvoříme pěknou jarní bytovou dekoraci – závěsnou kouli obsypanou
barevnými papírovými kytičkami.
9. 4. Logopedie I. – beseda s L.
Jeřábkem

KDE se všechny akce uskuteční?
Najdete nás v Prostějově na
Kostelecké ulici č.39
(na konci slepé uličky k panelákům, naproti restaurace
U Chmelů)
Pro více informací, či spojení s námi navštivte níže uvedené stránky:
www.facebook.com/sound.of.echo
plus.google.com/+Nezávislýpr
ostorECHOProstějov

25. března 2015

Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
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Křest knihy Petry Polsen
Překladatelka a začínající
autorka Petra Polsen se narodila v Prostějově, v současné
době žije v Brně. I když studovala chemii a anglický jazyk
a převážnou část svého profesního života věnuje odborným
překladům, prosadila se i jako
autorka literárních textů. Jejími prvními literárními počiny byly povídky. V roce 2013
se zúčastnila soutěže Česko
hledá spisovatelky, ve které se
umístila jako jedna z pěti vítězek vyhlášených z více než 600
soutěžících. Koncem minulé-

ho roku spatřila světlo světa
její prvotina Deník kočičího
intelektuála. Kniha zachycuje postřehy kocoura o životě
„svých lidí“. Jeho údiv nad tím,
proč „Příroda na samotný vrchol postavila tvora, který je ve
tmě slepý jako kotě, spotřebuje hektolitry vody a chemikálií
na to, aby se umyl, a kdyby se
měl živit lovem, brzy by pošel
hlady“ zdaleka není jeho jedinou úvahou, která by nám, lidem, mohla stát za zamyšlení.
Kniha je protkána poutavou
dějovou linkou a je napsána

jemně ironickým a zároveň
laskavým humorem. Deník
kočičího intelektuála je věnován nejen „všem kočičím intelektuálům a jejich lidem.“ Byl
napsán pro ty, kteří se chtějí
pobavit a zároveň se nebojí
pohlédnout na člověka jako
na tvora, který zdaleka není
dokonalý, i když si to mnohdy rád myslí. Křest této knihy,
samozřejmě za osobní účasti
autorky, proběhne ve čtvrtek 9. dubna v 17.00 hodin
v podkrovním sále knihovny.
Jste srdečně zváni.

Setkání s Petrou Braunovou
Petra Braunová vstoupila
do českých literárních vod
v roce 2003 a od té doby dokázala vypravit ke čtenářům
skoro tři desítky knih.
První rukopis napsala až ve
třiceti letech, a to dětskou knížku Rošťák Oliver. Napsala ji, jak
sama říká, z nouze, pro svého
syna prvňáka, kterého chtěla
zaujmout čtením a udržet u pís-

menek. Rukopis přinesla do nakladatelství Albatros, kde se ho
rozhodli zařadit do svého edičního plánu. Od té doby vydala
pro děti a dospívající čtenáře už
téměř dvacet knih. V posledních
letech se začala prosazovat také
jako autorka románů pro dospělé (Pozorovatelka, Kalvárie, Klub
radostí všedního dne) a na jejím
kontě najdeme i biografické kni-

hy o Kamile Moučkové a Nině
Divíškové. S Petrou Braunovou
jsme se v naší knihovně setkali
už několikrát, ale zatím vždy při
besedách pro děti z prostějovských škol. Proto jsme rádi, že
přijala i naše pozvání na setkání s dospělými čtenáři, které se
uskuteční ve čtvrtek 16. dubna
v 17.00 hodin v podkrovním
sále knihovny.

Omán – země sultánova
Omán představuje díky
osvětové vládě sultána Kábúse
překvapivě vyspělou část Arabského poloostrova. Na druhou
stranu je i přes své krásy a tradiční kulturu zemí turisticky
neobjevenou.
Ve středu 22. dubna navštívíme Omán spolu s geografem
a cestovatelem Pavlem Svobodou. Na severu země, kde se
pohoří Hajar tyčí až do výšky
Strana 24

3000 metrů, vystoupáme na nejvyšší horu Ománu - Jabal Shams,
shlédneme do hloubek ománského „Grand kaňonu“. Prohlédneme si zelené oázy palem
v údolích zvaných vádí, ve společnosti starobylých vesnic a pevností, které jsou jako vyobrazené
z pohádek Tisíce a jedné noci.
Společně s přátelskými Ománci
v tradičních pláštích a čepičkách
„kumma“ navštívíme velbloudí

závody poblíž velkých písečných
dun pouště Wahiba. Čekají nás
rybí trhy s tuňáky a plachetníky, koupání v jeskyních, vřelá
muslimská pohostinnost či obří
sultánova mešita a jeho palác
v hlavním městě Muscatu. Tato
bezpečná země mnohé příjemně
překvapí. Výstavu fotografií Pavla
Svobody z jeho cesty do Ománu
budete moci navštívit v naší Galerii Na Půdě až do konce května.
25. března 2015
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Divadlo zve na další rodinné LiStOVáNí:
za oponou budou Pachatelé dobrých skutků

Pachatelé dobrých skutků je název
dalšího rodinného LiStOVáNí, které
na sobotu 25. dubna v 16 hodin připravilo Městské divadlo v Prostějově.
Účinkující Pavel Oubram a Věra Hollá tentokrát v komorním prostoru na
jevišti za oponou představí scénické
zpracování knížky Miloše Kratochvíla.
Pachatelé dobrých skutků Michal
Souček a Filip Fialka spolu zůstali jako
nerozluční kamarádi! Jako Puntíkáři,
Duchaři, Kouzláci, Bouráci i Klofáci zachraňovali spolužáky, psy, rodiče,
skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je
poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, akce psychiatrické doktorky tety
Marcely, maléry i úrazy. Ale je před nimi
zkouška nejtěžší - láska ke stejné spo-

lužačce. Teď se teprve ukáže, jestli jsou
Piskoř s Fildou kamarády na život a na
smrt!
„V únoru jsme LiStOVáNí jako rodinný pořad uvedli poprvé. Bláznivá
teta německé autorky Sylvie Heinlein
se líbila, tak jsme se s duchovním otcem
scénického čtení LiStOVáNí Lukášem
Hejlíkem dohodli, že rodinám s dětmi
kolem deseti let nabídneme další pořad,“
prohlásila ředitelka Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková a doplnila:
„Těší nás, že návštěvníci prvního rodinného LiStOVáNí nás o další představení
sami žádali. Je to ideální příležitost pro
autentický společný literárně divadelní
zážitek, který pobaví generaci dětí i rodičů.“
-eze-

Šporcl se svou romskou
kapelou míří do divadla
Nejnovější program virtuózního
houslisty Pavla Šporcla s jeho romskou
kapelou Gipsy Way Ensemble čeká návštěvníky koncertu, který Městské divadlo v Prostějově uvede ve středu 22.
dubna 2015 v 19 hodin. Projekt Pavla
Šporcla GIPSY FIRE je volným pokračováním jeho předchozího úspěšného
programu Gipsy Way, se kterým odehrál
250 koncertů v nejrůznějších částech
světa. O novém programu houslový
virtuóz řekl: „Do kompozice GIPSY
FIRE jsem vložil vlastní pocity a inspirace, které jsem nasál za oněch šest let
při mnoha koncertech s cikánskými
muzikanty. Program stojí více na mých
bedrech. A tak to má u primáše být.“
Všichni členové Šporclovy osobní kapely GIPSY WAY ENSEMBLE (Nikola Sléz
- housle, Tommi Vontszemü – cimbál,

25. března 2015

Zoltán Sándor - viola, kytara, Ján Rigo
– kontrabas) patří podle jeho slov k nejlepším cikánským hudebníkům a nebojí
se vystupovat před tisícihlavým davem.
„Mám od nich skvělou podporu a mohu
se na ně na pódiu spolehnout. Myslím,
že se společně skvěle inspirujeme a velmi respektujeme,“ prohlásil Pavel Šporcl.
V rámci koncertu Gipsy Fire, který navazuje na úspěšné loňské turné, přiveze
Šporcl hudbu cikánských houslistů minulosti, chytlavé i melancholické filmové
melodie Velký blondýn, Šumař na střeše nebo Once Upon a Time - téma, jež
houslista nahrál pro film režiséra Jana
Hřebejka Musíme si pomáhat, nádhernou Piazzollovu modlitbu Ave Maria,
maďarské čardáše či titulní virtuózní
skladbu Gipsy Fire, kterou si houslový
mág zkomponoval pro sebe.
-eze-
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Divadlo Point získalo ceny
Velikonoční prázdniny
Ve čtvrtek 2. dubna bude mít ICM Prostějov prázdninovou otevírací dobu, tj. od 10.00 do
16.00 hod. V pátek 3. dubna bude ICM Prostějov zavřeno. Případné další změny najdete
vždy na našich webových stránkách www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na duben
Evropská unie v otázkách
Zapojte se do tradiční internetové soutěže pro mládež s názvem „Evropská unie v otázkách“.
Každé dubnové úterý najdete na našem webu 3 soutěžní otázky. Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv. Hlavní cenou bude externí harddisk. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.
Den internetu zdarma – Den informací pro mládež
U příležitosti Dne informací pro mládež (17. dubna) a Mezinárodního dne památek
a sídel (18. března) pro vás ICM Prostějov připravilo na pátek 17. dubna 2015 Den internetu
zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás bude
připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.
Spojené arabské emiráty – beseda
Arabské emiráty nejsou jenom, moře, pláže, hotely a bohatí šejkové, ale také krásná příroda, obyčejní
lidé a dobré jídlo. Chcete se dozvědět víc? Přijďte v úterý 21. dubna v 16.00 hod. na cestopisnou besedu s
Danielou Tobolovou. Beseda s promítáním fotek a čajem s kardamomem proběhne v přízemí CMG,
Komenského 17, Prostějov. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Ray Cooney

Nerušit, prosím
sobota 11. dubna / 19 hodin / přednáškový sál / mimo předplatné
Moje divadlo Prostějov – Režie: Pavel Drmola
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, J. Huška, M. Jančík, H. Kotyzová, K.
Štenclová, Z. Štencl, H. Švédová, P. Švédová
Neuvěřitelně bláznivá současná britská konverzační komedie vypráví zběsilý
příběh o záletném ministrovi vlády, který
místo večerního jednání kabinetu věnuje
svou pozornost nevšední milence v hotelu
Westminster nedaleko Parlamentu. Milostné dostaveníčko se zvrtne v okamžiku,
když dvojice ve svém apartmá objeví bez-redvládné mužské tělo.

Další promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov
zvou na další promenádu, která se uskuteční
v neděli, 19. dubna 2015 ve 14 hodin,
kdy se sejdeme před radnicí a vydáme se k jednomu
z měšťanských domů, o kterých jsme zatím nemluvili
– a dozvíme se něco zajímavého z jeho historie.

O likvidaci židovského
hřbitova v Prostějově

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
Na letošní duben připravil Klub historický a státovědný v Prostějově další zajímavou přednášku k tématu, které se týká našeho města. O historii tzv. druhého
židovského hřbitova v Prostějově a jeho likvidaci v období okupace bude hovořit PhDr. Marie Dokoupilová
z Muzea a galerie v Prostějově. O dochovaných stopách
hřbitova a pietě podobných míst promluví Ing. Tomáš
Jelínek, Ph.D. ze Spolku akademiků Židů z Prahy. Akce
se uskuteční v úterý v 21. dubna v 17.00 hod. ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č.1. Všichni jsou srdečně zváni.
-tcStrana 26

Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího
Wolkera bojovalo mezi patnáctkou
představení z celé republiky na jedné
z nejpopulárnějších krajských postupových přehlídek amatérského divadla
Valašské křoví 2015 ve Slavičíně.
Ve tvrdých podmínkách tohoto divadelního „maratonu“ si soubor Divadla
Point vedl opravdu skvěle. S inscenací
Baskervillská bestie si Poinťáci vybojovali čtyři čestná uznání, a tři ceny
poroty: Čestná uznání za herecké výkony získali Lucie Hejlová (za roli Be-

ryl), Vítězslav Lužný (za roli Doktora
Mortimera) a David Krchňavý (za roli
Henryho Bakervilla); čestné uznání za
inscenaci získalo Divadlo Point. Nevyšší ocenění – cenu poroty za herecký výkon získal Jan Šprynar (za roli Doktora
Watsona); soubor Divadla Point za
scénář k inscenaci Baskervillská bestie;
Aleš Procházka za režii.
Inscenace byla doporučena na celostátní přehlídku amatérských divadel
Divadelní piknik 2015 ve Volyni. Gratulujeme. 
-js-

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
10. SEZÓNA, DUBEN 2015
MĚSÍC OSLAV 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DIVADLA POINT
sledujte také doprovodné akce na webu www.divadlopoint.cz
Sobota 11. dubna v 18 hodin
Kulturní dům MALÉ HRADISKO
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
Baskervillů. Dokáže si doktor Watson
poradit s metodou dedukční a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na
motivy románu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele v poněkud
jiném světle.
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, L. Kameníček, D.
Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí,
M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další
Režie: Aleš Procházka
Čtvrtek 16. dubna v 19 hodin
Host Divadla Point
Divadlo Tramtárie Olomouc:
PSYCHO / HOROR
(Robert Bloch - Hana Mikolášková)
In memoriam A. Hitchcock.
Divadelní thriller o lásce a žárlivosti až za hrob. Pocta všem nesmrtelným
šílencům, kteří milují své matky a chybí jim táta. Vždyť všichni jsme milovali své rodiče a někdy se chováme jako
blázni.
Hrají: Jan Konopčík, Bára Šebestíková, Paulína Labudová, Václav Stojan, Marek Příkazký, j.h. nebo Vojta
Lipina, j.h. a Zdeněk Svobodník, j.h.
Pátek 17. dubna 10 hodin
MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV (pro školy)
BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle,
Aleš Procházka a kol.)
Režie: Aleš Procházka

Pátek 24. dubna v 20 hodin
Kapela VOILA!
KLUB APOLLO 13 Prostějov
Vznikla před čtyřmi lety, když
slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová potkala v Praze akordeonistu
Michala Mihoka. Nejdříve hráli
francouzské chansony v netradičních úpravách, později se začali věnovat vlastní tvorbě a v současném
složení zpěv, akordeon, kytara, kontrabas a bicí, dokončili své první album Décollage, které bylo pokřtěno
25. 10.2014 v pražském Nodu. Baví
je různé hudební styly 20. století
a jejich hudba se dá charakterizovat jako namixované retro složené
z chansonu, swingu, reggae, jazzu,
twistu, hip hopu i popu. V lednu
2014 získali ocenění Český tučňák
za rok 2013.
Složení kapely: Zdenka Trvalcová – zpěv, Michal Mihok - akordeon
a klávesy, Antonín Dlapa – kytara,
Miloš Klápště - kontrabas
Čtvrtek 30. dubna v 19 hodin
E=MC2, LÁSKO MOJE
(Patric Cauvin, Aleš Procházka) –
PREMIÉRA ! ! !
Nejnovější inscenace Divadla Point
vznikla volně na motivy stejnojmenné
knihy francouzského spisovatele Patrica Cauvina.
Komedie o velké lásce pařížského
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/Ondřej Kroupa, Lukáš Kameníček/
David Krchňavý, Monika Nevrlá/Martina Smékalová, Micheala
Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří
Krátký
Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 23. dubna v 19 hodin
10 LET DIVADLA POINT - MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
Slavnostní kabaretní večer u příležitosti oslav prostějovského Divadla Point
určený všem fanouškům. Účinkují současní i bývalí členové souboru.
Určeno všem fanouškům Divadla Point.
25. března 2015
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Pozvánky do
DUHY:

24. 4. 19.00 hodin – NEŘEŽ – koncert skupiny NEŘEŽ, která je volným pokračováním legendárních Nerez, jejími hlavními protagonisty
jsou zakládající členové Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Skupina
Neřež je mimo jiné i doprovodnou kapelou Marie Rottrové a její členové napsali hudbu k filmu Román pro muže a k velice úspěšnému
seriálu Vinaři.
Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek v pokladně kina Metro 70 denně hodinu před začátkem filmových projekcí, nebo v Regionálním informačním centru
(zámek) denně od 9:00 – 17:00 hodin.
26. 4. 19.00 hodin – Divadelní kavárna - IMPROVIZACE ESTER
KOČIČKOVÉ A SIMONY BABČÁKOVÉ - jevištní improvizace může
mít mnoho podob. V pojetí Ester Kočičkové a Simony Babčákové, se
bude vždy jednat o improvizaci tzv. totální.
To znamená, že neexistuje žádný předem daný sujet dění na jevišti a že
herci ani hudebníci opravdu předem netuší, o čem a jak se bude hrát. Ani
Vy jako diváci tedy nemůžete tušit, jestli budete svědky komedie nebo
tragedie. Jedinou jistotou je pro Vás skutečnost, že žádné z těchto představení už se nikdy a nikde nezopakuje..!
Celé představení pak dotváří hudební doprovod dvojice muzikantů
- Marka Doubravy (skupina Hm..) a Antonie Nyass (ze skupiny Yellow
sisters).
Vstupné: 200 Kč
Prodej vstupenek v pokladně kina Metro 70 denně hodinu před začátkem filmových projekcí nebo v Regionálním informačním centru
(zámek) denně od 9:00 – 17:00 hodin.

25. března 2015
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Dobrovolnictví aneb Umění pomáhat
o v.e u

Dobrovolník je člověk, který
bez nároku na finanční odměnu
poskytuje svůj čas, svoji energii,
vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí a společnosti. Také v Prostějově je možné
uplatnit se jako dobrovolník,
a to například v organizaci Člověk v tísni, o. p. s. Co ale vlastně
takové dobrovolnictví obnáší?
Zeptali jsme se těch, pro které je
pomáhání běžnou náplní dne:
na naše otázky nám odpověděly
dobrovolnice Kamila (21), Eliška (18) a Alena (21).
Dobrovolníci v organizaci Člověk v tísni se věnují doučování dětí, které probíhá pravidelně jednou týdně přímo v jejich
domácím prostředí. Práce s dětmi vyžaduje trpělivost, ale přináší
i mnoho radostí. O tom ví své
také Eliška, která doučuje osmiletého Alexe:

„Alex bral dřív učení jako věc,
která mu brání v tom, aby si celé
dny jen hrál. Někdy se mu vyloženě učit nechtělo, jindy se přemohl
a něco jsme zvládli. A pak jsem
jednou po prázdninách přišla na
doučování, Alex se mi vrhl kolem
krku, rychle mě dovedl do pokoje, kde byly nachystány všechny
jeho učebnice, a začal mi ukazovat, co všechno se naučil. Byla
jsem na něj opravdu hrdá. A když
jsem odcházela domů, smála
jsem se na celý svět!“
Dnes už jsou sympatické
studentky dobrovolnicemi několik let. Za tu dobu se mnohé
změnilo. Alex konečně našel
správného „parťáka“ a podařilo
se mu vyzrát nad češtinou, desetiletá Karolínka se naučila, že se
nemusí bát dělat chyby, a zbavila
se také strachu z malé násobilky.
Sourozenci Adélka a Radek už

Bohoslužby
o Velikonocích 2015

2. 4. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně
18.00 hod.
Povýšení sv. Kříže
adorace 20.30 - 21.30 hod.
sv. Petr a Pavel
18.30 hod.
18.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
(po mši adorace do 22.00 hod.)
3. 4. VELKÝ PÁTEK - velkopáteční obřady - den přísného postu
Povýšení sv. Kříže
křížová cesta 14.30 hod.
18.00 hod, pak adorace
sv. Petr a Pavel
18.30hod.
18.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
(8.00Rch+Mč; 15.00 křížová cesta)
4. 4. BÍLÁ SOBOTA - bdění u Kristova hrobu
adorace během celého dne:
Povýšení sv. Kříže
8.00 - 17.00 hod.
8.00 hod. (Rch+Mč;
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Boží hrob do 17.00 hod.)
4. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže
20.00 hod.
sv. Petr a Pavel
20.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
21.00 hod.
5. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE
- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže
7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel
9.00, 18.30hod.
sv. Cyril a Metoděj
9.00 hod.
sv. Jan Nepomucký
10.00 hod.
(u Milosrdných)
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9.00 hod.
sv. Josef (Krasice)
18.00 hod.
6. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže
7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel
9.00, 18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj
9.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9.00 hod.
DD Nerudova
9.30 hod.
Strana 28

ví, že spolu nemusí jenom bojovat. My se ale nyní pokusíme
vrátit v čase do doby, kdy naše
dobrovolnice teprve zvažovaly,
jestli se chtějí stát „doučovatelkami“. Pamatují si ještě, proč se
rozhodly zapojit se do práce organizace Člověk v tísni?
„Odjakživa jsem toužila po tom
pomáhat lidem. Když jsem se dozvěděla o dobrovolném doučování,
říkala jsem si proč to nezkusit.“
(Eliška)
„Zdálo se mi to jako smysluplné využití volného času a vcelku
zábavná činnost. Dobrovolnictví
přináší nové podněty k zamyšlení a radost z toho, že můžu někomu pomoct. Rozhodně to stojí za
to!“ (Kamila)
„S dobrovolničením jsem začala, když se můj život nenacházel
zrovna v tom nejsvětlejším bodě.
Bojovala jsem v tu dobu s něja-

kými problémy, a dobrovolničení
pro mě bylo tak trochu terapií, kdy
jsem mohla „vypnout“ a všechny
tyhle věci na chvíli pustit z hlavy.
Nějak se realizovat a mít z toho
dobrý pocit. Nejen sama pro sebe,
ale i kvůli druhým. Přesně tohle a mnohem víc - mi dobrovolnictví
dává. “ (Alena)
Přestože je dobrovolnictví takzvaně „zadarmo“, Kamila, Eliška
i Alena se shodují, že to není tak
úplně pravda. Ostatně jak praví
slavný citát, radost kterou způsobujeme druhému, se k nám
vrací ještě košatější a zářivější.
Přesto je potřeba si ujasnit, jestli
budete mít na dobrovolnictví
dostatek času a hlavně jestli
Vám bude přinášet radost. Alena má jasno: „Svět jen tak změnit nemůžu, ale rozhodně je lepší
něco dělat než jen sedět doma
a nadávat, nebo vše ignorovat.

A i když to budou malé krůčky,
které ovlivní jen pár lidí a jejich
životy (včetně mého) v omezené míře, vše se počítá. A kdo ví,
možná, že se inspiruje a přidá
i někdo další…“
Služba Podpora vzdělávání
organizace Člověk v tísni o.p.s.
je poskytována v rámci projektu
„Terénní programy“, „Sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi“, „Podpora vzdělávání“
a je realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
CHCETE SE TAKÉ STÁT
DOBROVOLNÍKEM V ORGANIZACI ČLOVĚK V TÍSNI?
Kontaktujte
koordinátorku
dobrovolníků Barboru Trundovou, která Vám ráda zodpoví
Vaše dotazy.
Mob: 739 220 906
Email:
barbora.trundova@clovekvtisni.cz

Přehled Bohoslužeb Církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, Raisova 1159
– za mateřskou školou: bohoslužby v neděli
v 09.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)
Církev adventistů, Šafaříkova 9:
- sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10,30 hodin bohoslužby
Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin
Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin,
ostatní neděle vždy v 10.00 hodin
Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:
-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království,
Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 17.00, od 17.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teokratická
škola probíhá vždy ve čtvrtek od 18.00 hodin.

Pozvánka na:
Památnou slavnost, která se bude konat
3. dubna 2015 v 19.30 hodin v Národním
domě v Prostějově v přednáškovém sále.
Pozvánka na:
12.dubna 2015 v 17 hodin v sále království
- Svědků Jehovových na Husově náměstí 43
v Prostějově. Tam bude probíhat zvláštní biblická přednáška „Budou někdy všechny rodiny
šťastné?“

Moravsko - slezská křesťanská
akademie, region Prostějov

Vás srdečně zve na přednášku,
kterou prosloví doc. ThDr. Petr
CHALUPA, ThD
„Zasvěcení Bohu ve službě
lidem“. Docent Petr Chalupa
je pedagogem na Teologické
fakultě UP v Olomouci, je ře-

ditelem Českého katolického
Setkání se koná za finanční
biblického díla. Přednáška se podpory Statutárního města
uskuteční ve středu 15. dub- Prostějova.
na 2015 v 17.30 hod. na CyriSrdečně zveme Vás i Vaše
lometodějském
gymnáziu přátele.
v Prostějově, Komenského
PaedDr., Karel Kotyza
ul. 17.
předseda regionu
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Hanácké bál v Centru sociálních služeb Prostějov

Vyvrcholením letošní společenské sezóny v CSSP se stal další zde pořádaný ples,
tentokrát nazvaný „Hanácké bál“. A opět
prokázal, že i prostory zařízení sociálních služeb mohou být důstojným prostředím pro takovou společenskou akci.
Ve slavnostně vyzdobeném foyer modré
budovy se na ní ve čtvrtek 19. února 2014
v podvečer sešli ze všech budov uživatelé
služeb, které na začátku pozdravila ředitelka CSSP PhDr. Miluše Lišková a popřála jim dobrou zábavu.
O tu se starala po celou dobu plesu
hudebním doprovodem oblíbená „Zámecká kapela“ z Nezamyslic, jejíž členové
se rádi zapojili i do víru tance. První část
programu vyplnila svým vystoupením
taneční skupina „Křepelky“ z domova
se zvláštním režimem, která předvedla

dva arabské a jeden disko tanec a baletní improvizaci. Poté se rozproudila volná zábava s tancem a zpěvem, přítomné
potěšily známé lidové písničky, ale i moderní hudba. A jak se na „Hanácké bál“
sluší, nemohly zde chybět nádherné národopisné kroje, ve kterých se představila
a všechny přítomné potěšila „Kojetínská
beseda“. Společné fotografie mnohých uživatelů služeb s jejími členy i se „Zámeckou
kapelou“ budou jistě milou vzpomínkou na
tuto zdařilou akci.
„Zámecká kapela“ v CSSP zahrála již několikrát při různých příležitostech a vždycky
se její vystoupení setkalo s velkým ohlasem.
Nejinak tomu bylo tentokrát, a proto právem
všem jejím členům, ale i všem členům „Kojetínské besedy“ patří naše veliké poděkování.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.

Kaleidoskop

Nové služby v Centru sociálních
služeb Prostějov, p. o.
V Centru sociálních služeb Prostějov,
p. o., rozšíříme nabídku poskytovaných
sociálních služeb pro seniory a osoby
s duševním onemocněním. Začátkem druhé poloviny roku 2015 zahájíme poskytování čtyř nových sociálních
služeb – domov se zvláštním režimem
pro osoby s Alzheimerovou chorobou,
denní stacionář, odlehčovací služba
a chráněné bydlení. Všechny služby budou poskytovány v nově rekonstruovaných, moderně vybavených budovách
v areálu bývalé prostějovské nemocnice.
Prostřednictvím sociální služby domov
se zvláštním režimem budeme zajišťovat
celodenní pomoc a péči osobám s Alzheimerovou nemocí, jejichž stav vyžaduje ve
zvýšené míře podporu a péči, kterou není
možné zajistit rodinnými příslušníky ani
jiným typem sociálních služeb. Kapacita
poskytované služby je 29 míst.
Další nově nabízené sociální služby denní stacionář a odlehčovací služba, jsou
určeny pro seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují pravidelnou pomoc
jiné osoby a o které je pečováno v jejich
domácím prostředí. V denním stacionáři
nabídneme ambulantní službu 20 seniorům. Prostřednictvím této služby zajistí-

me seniorům potřebnou péči, včetně nabídky aktivizačních programů, možnosti
setkávat se se svými vrstevníky a příjemně
vyplnit svůj volný čas.
Odlehčovací službu budeme poskytovat formou pobytové sociální služby, která
zajistí seniorům podporu a péči po dobu,
kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a současně tak umožníme jejich pečujícím osobám potřebný
odpočinek a čas pro vyřízení potřebných
záležitostí. Denní kapacita odlehčovací
služby je 6 míst. Přínosem sociálních služeb denní stacionář a odlehčovací služba
je možnost co nejdelšího setrvání seniorů
v domácím prostředí.
Sociální služba chráněné bydlení nabídne osobám s duševním onemocněním bydlení s takovou podporou, která
jim umožní žít co nejvíce samostatně,
životem srovnatelným s běžným životem
jejich vrstevníků. Sociální služba bude
poskytována třem uživatelům ve třech samostatných bytových jednotkách.
V současné době již přijímáme žádosti
o poskytnutí výše zmíněných sociálních
služeb. Žádosti naleznete na našich webových stránkách www.csspv.cz.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

INZERCE

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň

1502243/0191

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží plnit
přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního
obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy 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 smutečních síních a kostelech nejen
například na Městském hřbi-

tově v Prostějově, v Plumlově,
ale také po celé České republice. V Mlýnské ulici již sedmým
rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé smuteční
síni v úzkém rodinném kruhu
pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání a následnou
úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny
k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dag- Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady
mar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- v úzkém rodinném kruhu.
kromá pohřební služba působí také
v Kralicích na Hané, kde má provoDOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
zovnu a obchod. Také zde prodává
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu
pohřební zboží a zhotovuje kytice
bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
k různým příležitostem.
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se
Tato prostějovská tradiční souzesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporukromá pohřební služba disponuje
čení důvěryhodného člověka!
vysoce odborným personálem.
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny
„Naši pracovníci pravidelně propožadavky, které na poslední rozloučení máte!
cházejí různým školením, kde
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její
získají certifikát, například i na kocenu!
pání hrobů. Firma má proškolené
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to
pracovníky na hygienické zaopatvčetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
ření lidských pozůstatků a následně
služeb!
jejich úpravy. Na přání pozůstalých
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda
upravíme zesnulé podle fotografie,
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
v těchto případech jde především
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek,
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
potvrzuje Dagmar Václavková,
Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav- spolumajitelka firmy Václavková
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros- a spol. Soukromá pohřební služba
reklamace!
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.
v Mlýnské ulici v Prostějově.
25. března 2015
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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

KREATIVNÍ PODVEČERY PRO
ŽENY– pondělí od 18.00 hodin
13.4. Jarní dekorace
27.4. Pedig
KŘESŤANSKÉ
MATEŘSKÉ
CENTRUM MATKY MARKÉTY
Zveme k návštěvě všechny maminky
a tatínky, kteří jsou s dětmi doma.
Naše MC nabízí setkávání rodičů
s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí
a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti.
Můžete nás navštívit dopoledne od
9 - 12 hodin a to každé...
pondělí - Program pro rodiče s dětmi – povídání, zpívání a tvoření
středa – program Na cestě – modlitba, četba z Bible, ukazovačky a tvoření pro děti
pátek –nově jsme pro vás připravili
v rámci volné herny od 10 hodin
besedy na zajímavé a aktuální téma
10.4. Jarní bylinky pro děti a maminky
24.4. Radosti a starosti rodinného
života
Nabízíme volná místa v kroužcích:
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU
– kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních
schopností.
Probíhá každou středu od 17 do
18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední
kroužek typu miniškolky, určený
rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.
Usnadňuje přípravu na nástup do
MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky
v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30
do 11.30 hodin.
Dále nabízíme :
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti
rodičovského poradenství. Je nutné
se objednat. Dle potřeby zajistíme
i hlídání dětí.
SLUŽBA NASLOUCHÁNÍ
Nevíte si rady s různými oblastmi
života? Potřebujete získat nezávislý pohled někoho jiného na svou
situaci? Potřebujete ve své situaci
podporu nebo radu? Nabízíme
službu naslouchání s nabídkou
pomoci a zprostředkování další
odborné služby, včetně dalšího
poradenství či terapie. Služba naslouchání je poskytována zdarma,
probíhá po dobu školního roku pravidelně v pátek dopoledne v době
otevřené herny. Na krátké rozhovory se nemusíte objednávat a probíhají obvykle v přítomnosti hrajícího
si dítěte. V případě potřeby delšího
rozhovoru je nutné se objednat,
dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
Kontakt: 731 626 126
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY
Kurz „Manželské večery“ se skládá z osmi setkání a je určen pro
všechny manželské páry, které chtějí
Strana 30

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 rozdělený do
8 večerů. Témata večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění
komunikace, Řešení konfliktů, Síla
odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Manželská sexualita, Láska
v akci, Slavnostní závěrečný večer.
Každý večer začíná večeří, následuje
přednáška k tématu, po které mají
manželé příležitost si spolu popovídat o tématu v soukromí. Skupinová
diskuse není součástí programu. Cílem kurzu je poskytnout manželům
v příjemném prostředí nové informace a podněty ke zlepšování vzájemných vztahů, zapůjčit či objednat
odbornou literaturu či zprostředkovat kontakt na odborníky. Manžele
kurzem provází animátorský manželský pár, přednášky jsou promítány
přes dataprojektor v originální dabované verzi. Kurz bude zahájen dle
zájmu přihlášených.
KURZ
SYMPTOTERMÁLNÍ
METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
V rámci kurzu je ve čtyřech setkání
probírána symptotermální metoda,
fyziologie ženské plodnosti, pozorování a hodnocení příznaků, určování plodných a neplodných období,
pomoc v docílení těhotenství či jeho
předcházení, návrat plodnosti po
porodu, ale i na podporu zdravých
partnerských vztahů. Kurz je určen
především pro snoubence a manžele, mohou se však zúčastnit i jednotlivci i svobodní, kteří předpokládají,
že budou potřebovat tyto znalosti
v budoucnosti.
Zájemci mohou využít poradnu
PPR .
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání zaměřených na řešení vztahu
dítě-rodič v duchu výchovy založené
na principech spolupráce a zodpovědnosti. Kurz je zaměřen především
na praktický nácvik rodičovských
dovedností. Program vychází z adlerovské individuální psychologie,
využívá systematickou terapii a metody sociální práce se skupinou. Důležitým efektem kurzu je poskytnutí
podpory rodičům a posílení jejich
sebedůvěry a schopnosti být vůči
dětem pevní, jednoznační a přitom
laskaví.Cílem programu je prostřednictvím praktického nácviku řešení
nejčastějších problémových situací,
se kterými se rodiče při výchově
svých dětí setkávají, poskytnout rodinám podporu a pomoc.
Informace a přihlášky na tel: 731 626
126, nebo mail: cprpv@seznam.cz
Aktivity projektu „Rodiče a děti
v centru“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV ČR.

Společnost

VZDĚLÁVACÍ AKCE
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195,
e-mail: asociace@reikimorava.cz mob: 608 707 122

Asociace Reiki vás zve na dubnové akce:

Sobota 11. 4. 2015, 10.00 hodin
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. ST. – ART ECON
SŠ, Husovo nám. 91,
2. NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuálním naladěním každého
účastníka na tři symboly druhého stupně. V rámci semináře Vám budou poskytnuty potřebné informace,
metodiky a vyzkoušíte si zajímavé techniky spadající
do druhého stupně.
Mimo to získáte certifikát a manuál. 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. 4. 2015 út 17.00 hod
Členská schůze AREIM r. s. – Národní dům v Prostějově – 1.NP, červený salonek
21. 4. 2015 út 18.00 hod
Klub AREIM – Národní dům v Prostějově – 1.NP,
červený salonek
ROK 2015 Z POHLEDU NUMEROLOGIE –
přednáška o tom, jak tento rok využít a na co si dát pozor. Prostor bude i pro individuální dotazy.

Přednáší: Ing. Zdeněk KOVARŇA, vynikající numerolog. Od r. 2000 je žákem a spolupracovníkem
Ing. Milana Walka, autora knih Numerologie v praxi
a Numerologie magických čtverců devíti hvězd. Je
absolventem řady numerologických a tarotových seminářů a přednášek, zejména Marie Janšové, Davida
Strarzycného, Hannah Nesvatby a Adriany Maslančíkové. Provozuje svoji numerologickou praxi. V letech 2011
- 2014 absolvoval tříletou školu ájurvédy Pavla Hlošky
v Hranicích na Moravě.
O REIKI vás krátce bude informovat Mgr. Rudolf
FRANTIS, mistr/učitel tradičního Usuiho
REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA
r. s./AREIM/www.reikimorava.cz/.
HARMONIZAČNĚ-LÉČEBNOU MEDITACI –
povede psychotronička, malířka a ekoložka
Mgr. Erika BÁBKOVÁ /www.erikababkova.cz/.
Vstupné – členové AREIM r. s. 60 Kč, ostatní 100 Kč.
členové rady ASOCIACE REIKI MORAVA, o. s.
Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním
Usuiho REIKI“ je spolufinancován
Olomouckým krajem

Blahopřejeme

V měsíci únoru 2014 oslavili své životní jubileum
tito občané města a příměstských částí:

70 let
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let
92 let
93 let
95 let

Josef Novák, Milada Novotná, Stanislava Skladaná, Ludmila Ambrožová,
Věra Konšelova, Anna Křížková, Květoslava Mejstříková, Marie Drobilová,
Marie Škodová, Antonín Frelich, Dagmar Přikrylová, Marta Böhmová,
Jiřina Soldánová, Hana Janečková, Petr Kožnárek, Jarmila Součková,
Danuše Lokajíčková, Marta Kadlecová, Štefan Lukáči
Ing. Josef Indra, Milan Mariňák, Milena Vařejková, Květoslava Broschová,
Vladimír Jančík, Vlasta Jurníková, Marie Bezoušková, Irma Hynková, Bohumil
Čechovský, Jiří Slezák, Františka Maturová, Jaroslav Slavík, František Pospíšil
Anežka Kaprálová, Vlastimil Kadlec, Věra Kunčíková, Alenka
Vybíhalová, Marie Laníková
Libuše Klvaňová, Libuše Hrbáčková, Jiřina Hanáková, ak.mal. Radomil Dočkal,
Božena Machalová, Olga Langrová, František Vysloužil, Jaroslav Juřena, Miloslava
Mosslerová, Zdenka Žondrová
Rostislav Mazánek, Františka Bílková
PhDr. Vojtěch Cikryt, Ludmila Kubešová, Svatopluk Gebauer
Marie Albrechtová, Anna Všetičková, Jaroslav Svoboda, Ludmila
Víšková
Marie Hanzlíková, Amálie Kočíbová
Vlasta Dostálová, Libuše Kalabisová

Zároveň se omlouváme jubilantům zveřejněným v minulém vydání Prostějovských radničních listů. V záhlaví bylo chybně uvedeno, že šlo o jubilanty prosincové, správně mělo
být uvedeno, že oslavili svá jubilea v lenu 2015.

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625
25. března 2015
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Kaleidoskop

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris

Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris
pořádá v dubnu tyto akce:
vycházka
Svatá voda Cakov
Kdy: sobota 4. dubna 2015
Kde: sraz v Prostějově ve vestibulu hlavního
nádraží ČD v 7:45 hod., odjezd vlakem v 8:02.
Trasa dlouhá asi 10 km povede z vlakové
zastávky Odrlice přes Seničku a Svatou vodu
v Cakově do Náměště na Hané. V Seničce
si prohlédneme kapličku se smírčím křížem
a technickou památku Ohrady proti povodním. Dále projdeme kolem říčky Blaty část
naučné stezky Elišky z Kunštátu. U Cakova
dojdeme ke kapličce se Svatou vodou a venkovní galerií obrázků Františka Stratila. Od
Svaté vody se vydáme k bývalému Novému
Dvoru nad potokem Baběnec. Přejdeme přes
starý kamenný most a pokračujeme až do Náměště na Hané. Odtud se vrátíme vlakem zpět
do Prostějova, odjezd z Náměště v 15:11.
Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

povídání o památkách, historii a pověstech
míst, kudy budeme procházet. Z Protivanova se vydáme na vrchol Skalky a dojdeme k
meteorologickému radaru. Cestou projdeme 2 chráněná území: Louky pod Skalami
a Skály, uvidíme památnou jedli a navštívíme pramen řeky Luhy (nesprávně uváděný
jako pramen Punkvy). Od radaru se vydáme lesními cestami do Bukové. Dozvíme
se tu zajímavosti z obecní kroniky. Potom
se vydáme zpět do Protivanova, projdeme
kolem zaniklé středověké osady Benátky
a evropsky významné lokality s výskytem
modráska bahenního. Odjezd z Protivanova autobusem v 15.07 nebo v 15.50.
S sebou: vhodné oblečení a obutí, jídlo a pití
na celý den.
Poplatek 30 Kč/osobu. Děti do 15 let zdarma.
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 13. dubna od 16:00 do
18:00
vycházka
Protivanovsko s historikem Jánem Kadlecem
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
Kdy: neděle 12. dubna 2015
nám. 67, Prostějov
Kde: sraz v Protivanově v 9.20 u zastávky
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
autobusu (vhodný autobus odjíždí v 8:25 z za osobu na 2 pracovní hodiny.
aut. st. v Prostějově ze stanoviště č. 11).
Trasa dlouhá asi 13 km povede z Protivycházka pro rodiny s dětmi
vanova do Bukové a zpět. Exkurzi povede
Odemykání studánek a potůčků v okolí
historik Ján Kadlec, který má připravené Nivy

KDY: sobota 18. dubna
KDE: sraz v 9:00 v Nivě před prodejnou
Jednoty; vhodný autobus v sobotu ráno nejede, doprava je nutná vlastními auty!
Vycházka po studánkách, potůčcích a zapomenutých místech okolí Nivy. Vydáme se lesní
cestou do údolí potoka Vysočanky, kolem rybníka Medvěďáku a dále přes několik studánek
a dvě zaniklé středověké vsi.
Děti bude cestou čekat několik úkolů a setkání s pohádkovou bytostí, spjatou se zdejším
krajem. Těm nejpilnějším připadne magický
úkol otvírání studánek a pramenů, aby naplnily potůčky a potoky stékající do tajemné
podzemní říše u nedalekého Holštejna. Trasa
vycházky měří 10 km. Rodiny s menšími dětmi si mohou trasu zkrátit na 6,5 km.
S sebou jídlo a pití na celý den.
osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY: sobota 25. dubna od 8:00 do 13:00
hodin
KDE: Pernštýnské náměstí (u zámku)
v Prostějově
Tradiční osvětová akce u příležitosti oslav
Dne Země spojená s Ekojarmarkem. Nebude
chybět ukázka lidových řemesel, ochutnávka
moštů a pokrmů z biopotravin, aktivity pro
děti i dospělé, ukázka živých zvířat a bohatý
kulturní program.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 27. dubna 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.
zájezd pro seniory
Zájezd pro seniory na Malou Hanou
Kdy: pátek 8. května 2015, odjezd v 8:00
vlastním autobusem z Prostějova z Joštova nám.
Kde: Borotín, Jevíčko, Velké Opatovice
Zájezd pod vedením místního znalce RNDr.
Hynka Skořepy je určen především seniorům.
Navštívíme arboretum Borotín, kde právě probíhá výstava „Jaro v zahradě“. Dále si prohlédneme
expozici Moravského kartografického centra v
zámku ve Velkých Opatovicích, kde nejzajímavějším exponátem je rozlehlá reliéfní mapa Moravy. V
Jevíčku navštívíme náměstí a park u místního sanatoria, kde se natáčely Četnické humoresky. Kratičkou procházkou dojdeme k Napoleonskému
památníku. Je odtud jeden z nejlepších výhledů na
Malou Hanou. Návrat do Prostějova do 18 hodin.
Příspěvek na dopravu: senioři od 60 let 120 Kč,
ostatní dospělí 170 Kč. Vstupné si platí každý sám.
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz nebo na
582 338 278, 739 669 558, a to nejpozději 30. dubna.
Akce finančně podpořilo
Statutární město Prostějov

INZERCE

DŮCHODOVÝ
SERVIS

Nenechte státu peníze,
na které máte nárok!

Téměř každý důchodce má nárok na
státní podporu a příspěvky, které nevyužívá.
Kvůli tomu přichází měsíčně o tisíce korun.

1503243/0301

Kontaktujte ROH důchodový servis
a jednání s úřady nechte na nás.

Tel: 605 34 30 33
Hradební 25, Prostějov

GARÁŽOVÁ VRATA, BRÁNY, PLOTY,
ROLETY, BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Posuvné a křídlové brány
Ploty:  hliníkové  plastové  kované
Drozdovice 34, Prostějov, presto@presto-pv.cz
tel.: 582 331 635, mob. 606 750 998

www.presto-pv.cz

25. března 2015

1503243/0311

1501273/0189

Zakázkové zámečnické práce
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Společnost

MC Cipísek - komunitní

centrum pro rodinu
Program MC Cipísek na duben 2015
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se kapacitních důvodů přihlásit předem.
Cyklus programů duben- červen probíhá od 7.4. čovství a dalších rodičů, kteří záleží na porozuBližší informace o volných místech v progra- mění s dětmi
mech na kontaktních adresách nebo přímo v MC.
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly?
s dětmi do 5 let
Beseda pro rodiče
vždy v pondělí 15.00-17.00. Na tyto herny není
Víte, že posloucháme čtyřma ušima? Proč ne- potřeba se hlásit předem.
používat otázku proč? Jak mluvit, aby nás děti
poslouchaly a jak naslouchat, abychom si poroProbíhá zápis na letní prázdninové příměstzuměli? Základy efektivní komunikace rodičů ské programy
s dětmi a nejen s nimi.
pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
beseda pro rodiče v úterý 21.4. v 18 hodin
13. 7.-17. 7. Letem světem s Cipískem
20. 7.-24. 7. Pohádkový týden s Cipískem
Čarodějnický týden
čarodějnický víceboj plný čarodějnických úkoTermíny, přihlášky a bližší informace v MC.
lů 24.4.- 30.4. ve všech programech MC
Kontakt:
www.mcprostejov.cz,
Rodičovská setkávání pro pokročilé - praviwww.facebook.com/cipisekprostejov
delná setkání absolventů kurzů efektivního rodie-mail: mcprostejov@centrum.cz

Dvě výročí – T. G. Masaryka a tvůrce jeho
prostějovské sochy, Otakara Španiela
Dne 15. února letošního
roku jsme si připomněli již
60. výročí smrti významného
umělce, sochaře a medailéra
Otakara Španiela (13. 5. 1881
– 15. 2. 1955), který také v Prostějově zanechal silnou stopu
tím, že vytvořil pro Prostějov
sochu prvního prezidenta
a osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka v nadživotní
velikosti, která měla být odhalena u příležitosti 20. výročí
vzniku Československa
28. října 1938. Tehdejší události, Mnichovská dohoda, zabrání Sudet a následná okupace
českých zemí Hitlerem tomu
zabránily. Socha, která byla odlita v Praze, byla uschována po
celou dobu války a teprve po jejím skončení došlo k jejímu odhalení 27. 10. 1946. Odhaloval
ji tehdejší místopředseda vlády
Zdeněk Fierlinger.

Pro tuto příležitost vytvořil
Otakar Španiel i stříbrnou medaili s portrétem TGM s uvedením data, ke kterému byla
vydána.
Ze začátku Masaryk tehdejší
komunistické vládě ještě nevadil, později se však začaly ozývat
hlasy proti a nakonec byl prostějovský pomník TGM v dubnu
1953 tajně v noci stržen, rozbit
a odvezen. Kým a kam jsme se
nikdy nedozvěděli i přes pozdější usilovné hledání zbytků
sochy i s použitím armádních
detektorů na hledání kovových
předmětů v zemi.
Následovaly protesty a demonstrace, mnoho lidí bylo
zatčeno a mnozí odsouzeni. Teprve po pádu komunistického
režimu se začaly ozývat znovu
požadavky na obnovu pomníku TGM. Poněvadž nebylo dostatek finančních prostředků,

uvažovalo se také o zhotovení
busty, která by byla umístěna
na podstavci. Město vypsalo
soutěž a z došlých návrhů byly
vybrány tři, které byly vystaveny ve výkladní skříni radnice,
a občané se měli vyjádřit, který z návrhů se jim nejvíce líbí.
Nakonec z toho ale nic nebylo a byla ustanovena za tímto
účelem komise. Ředitel muzea
utvořil Nadaci pro znovuobnovení Masarykova pomníku a po
nalezení sádrových odlitků, které byly použity pro první sochu,
bylo rozhodnuto nechat zhotovit a odlít sochu TGM podle
původního návrhu Otakara
Španiela. Po uskutečnění tohoto
záměru byla nová socha odhalena 27. 10. 1998.
8. března letošního roku jsme
si připomněli 165. výročí Masarykova narození.

Ing. Karel Tabery

Seznam přivítaných dětí
Vítání občánků ze dne 19. 2. 2015:
Marek Mikuš
Marek Knol
Kryštof Homola
Markéta Urbanová
Anna Pekárková
Matěj Vysloužil
Izabela Trnečková
Klára Mikulášková
Mikuláš Kvapil
Daniela Buriánková
Marek Kašpárek
Lukáš Adamík
Alice Pávková
Alexandr Maxmilián Krupa
Karolína Dosedělová

Šárka Vašková
Běla Brůžková
Martin Jahn
Zuzana Vybíhalová
Zdeněk Sedláček
Zita Formánková
Tobiáš Formánek
Michal Machálek
Natálie Oujezdská
Marek Přehnal
Emma Vysloužilová
Max Wild
Nikolas Šustr
Josefína Machalová
Petr Mikula

Vítání dětí 12. 3. 2015:
Nikol Matalová
Lukáš Dohnal
Viktor Kučera
Samuel Kozubský
Barbora Hanáčková
Max Josef Nový
Sára Bořilová
Eva Kopečná
Ellen Doleželová
Lea Hamplová
Sára Doleželová
Adéla Adamcová
Nikol Pospíšilová
Lukáš Malík
Jakub Pinkava
Nela Navrátilová
Viktorie Melková
Stela Navrátilová
Klára Dittmannová
Ondřej Bretschneider
Denisa Chytilová
Radim Bretschneider
Ella Nekvapilová
Adam Josef Zdráhal
Vanesa Podhorcová
Izabela Trnečková
Anna Hálová
Natálie Oujezdská

Galerie Mánes Club, Kostelecká 18, PV

zve na:

Hudební večer
s Markem Soldánem
11. 4. 2015 v 19 hodin
Nutná rezervace míst.
Za Galerii Mánes Club Vysloužilová Jarmila - tel. 777 160 402

Pozvánka na vernisáž

autorské výstavy fotografií
Jana Bureše ml. v GAlerii N7

Jan Bureš ml. - přední představitel moderní reportážní a krajinné fotografie
uvede své ojedinělé snímky z cesty po Dálném východě.
ve středu 15.dubna od 17,00 hodin v Galerii N7
(Náměstí Svat. Čecha č. 3 – přízemí domu U Antoníčka, za obchodním
centrem Zlatá brána).
Galerie N7 a kavárna
Srdečně zve
Náměstí Svat. Čecha 3, Prostějov
Strana 32
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Základní umělecká škola

V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050

Společnost

PROSTĚJOVSKÉ
DNY
HUDBY
2015

Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose
a Městské divadlo
v Prostějově

pořádají
pod záštitou primátora
města Prostějova

DUBEN 2015

23. ročník festivalu

HUDEBNÍ OBOR :
23. ročník festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
19. 4. 2014 v 17.00 hod. v sále Městského divadla
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose
Host: DASHA
22. 4. 2014 v 17.30 hod. v sále ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
27. 4. 2014 v 17.00 hod. v sále ZUŠ
KONCERT
bývalých žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – duben - květen 2015
PLAKÁTOVÁNÍ
Výtvarný obor ZUŠ Vladimíra Ambrose představí v galerii
Linka veřejnosti malou přehlídku plakátů a pozvánek na akce,
které v minulosti pořádal. Součástí výstavy budou také první
pokusy žáků o grafické zpracování plakátů ke Dni otevřených
dveří v ZUŠ v červnu 2015.
Galerie Špalíček – výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ – INVENTURA

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
16. 4. 2015 v 17.00 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8
Roald Dahl – Arnold Prokop
ČARODĚJNICE
Hraje DS PVdramík
HRAJEME SI NA BULLERBYN
Volně na motivy knihy A. Lindgrenové
Hraje DS PVdramíček
Režie: Jana Turčanová

19. dubna
17.00 hod.
sál MD

ZAHAJOVACÍ KONCERT
Dechový orchestr
ZUŠ Vladimíra Ambrose
host: DASHA

11. května
18.00 hod.
sál PS

PETR VACEK
akordeonový recitál

22. dubna
17.30 hod.
sál ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

14. května
18.00 hod.
sál ZUŠ

DAVID KALHOUS
klavírní recitál

27. dubna
17.00 hod.
sál ZUŠ

KONCERT
bývalých žáků ZUŠ
Vladimíra Ambrose

15. května
PROMENÁDNÍ KONCERT
15.00 hod.
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
nádvoří zámku

5. května
19.00 hod.
sál PS

CLARUS KVARTET
koncert klarinetového kvarteta

19. května
19.00 hod.
sál PS

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Vlastimila, Orlice a Exaudi

6. května
10.00 hod.
sál MD

DĚTI DĚTEM
komponovaný pořad žáků ZUŠ
pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

21. května
18.00 hod.
sál ZUŠ

KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Vladimíra Ambrose

CHRÁMOVÉ KONCERTY
28. dubna 2015 v 18.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla

CHRÁMOVÝ KONCERT
hrají žáci ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov a studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
má nejlepší instalatéry v Olomoucké kraji

Krajské kolo již 18. ročníku
soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2015 se
konalo na Švehlově střední
škole polytechnické Prostějov
dne 12 .3. 2015 za podpory
Cechu topenářů a instalatérů
ČR, firmy Ptáček a dalších
partnerů.
Z Olomouckého kraje se
soutěže zúčastnily střední školy
z Prostějova, Olomouce, Přerova, Šumperku a Hranic. Každá
z uvedených škol vyslala do
soutěže jedno dvoučlenné družstvo.
Soutěž byla organizována
podle nových pravidel. Všechna
krajská kola soutěže probíhají
na jednotných panelech, které
zajistil Cech topenářů a instalatérů ČR se spolupracujícími firmami. Tyto cvičné panely jsou
převáženy na jednotlivá krajská
kola a soutěž tak probíhá za zcela stejných podmínek ve všech
krajích ČR. Odborné dovednosti soutěžících jsou prověřovány v rámci šesti praktických
témat.
25. března 2015

Soutěžící pracovali na zadáních samostatně a byli i individuálně hodnoceni. Podle
umístění jednotlivců bylo na
závěr sestaveno pořadí školních
družstev. V rámci maximální objektivity soutěže byli žáci
hodnoceni nezávislou porotou
odborníků z Cechu topenářů
a instalatérů ČR.
Mladí řemeslníci svařovali
plasty, svařovali a ohýbali ocelové
trubky, tvarovali a pájeli měděné
trubky a vše montovali do konečných výrobků podle předložené
dokumentace. Soutěžní úkoly
pokračovaly montáží vodovodní

baterie a kompletací závěsného
WC. Posledním úkolem každého
soutěžícího bylo zvládnout test
z teoretických otázek.
Pouze dvěma žákům se podařilo sestavit a úspěšně odlakovat svařenec, což rozhodlo
o celkovém vítězství. Úkol
splnili Lubomír Jergl a Pavel
Všetička, žáci Švehlovy střední
školy polytechnické Prostějov.
Popřejme oběma žákům
hodně štěstí v celostátním finále
soutěže, které se koná ve dnech
22. – 24. 4. 2015 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu
IBF v Brně.
-hch-

Dvě výstavy, jeden kurátor
V měsíci dubnu realizuje Pavel Gall dvě výstavy
a to v Galerii RIC a Galerii Art kavárny Avatarka.

V Galerii RIC (PV zámek)
představí malířku Markétu Slámovou na výstavě s názvem
„Po stopách mých fantazií“
Jde o průřez autorčinou tvorbou. Díla možná spíše zaujmou
mladší a střední generaci, určitě
však mohou oslovit i dříve narozené. Výstava bude uvedena
vernisáží 31. 3. 2015 v 15.00h.
a končí 26. 4. 2015. Autorku
představí PhDr. Antonín Bůžek
PhD.
Markéta Slámová se věnuje
malbě i kresbě již od studentských let. A myslím, že zhlédnutí vystavovaných obrazů
bude stát za to.
Druhá výstava bude instalována v Art kavárně Avatarka.
Zde budou ke zhlédnutí fotografie člena Svazu českých
fotografů a Spolku prostějovských fotografů Jiřího Peky.
Vernisáž výstavy bude 14. 4.
2015 v 17.00h.
Autora představí Ing. Milada
Sokolová a Josef Franc, přední
prostějovský fotograf. Součástí

vernisáže je i vystoupení skupiny Proměny (v komorním obsazení). Výstava potrvá do 10.
5. 2015.
Jiří Peka, m.j. autor kalendáře z r. 2014 „Prostějov, trochu jinak“, který byl vydán
v limitované sérii 100 ks ke
100. výročí nové prostějovské
radnice. Patří k fotografům,
kteří začali tvořit v poměrně
zralém věku. A to zejména
digitální technika mu stejně,
jako celé řadě autorů, fotografování přiblížila, až učarovala.
Svým, dosud méně užívaným
způsobem (s pomocí SW),
který s nadsázkou jeho kolegové ze Spolku prostějovských
fotografů nazývají Pekaart, zaujal veřejnost již na několika
výstavách.
K vidění budou fotografie
z posledního období, které mají
svou idylu, neprovokují, neurážejí., s perfektní adjustací.
Ale nakonec, nechť to posoudí návštěvníci sami.

Pavel Gall
Strana 33

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Společnost

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE

Výuka řemesel v mateřských školkách
V mateřských školkách na Prostějovsku jsou v současné době realizovány
interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potencionálu řemesel a technického
cítění. Paní učitelky se učí rozličným
řemeslům, např. paličkování, ručnímu
vyšívání, práci se dřevem, pedigem,
slámou, učí se malovat voskem. Získané dovednosti pak následně předávají
dětem ve svých školkách. Do konce
června 2015 se budou také účastnit stáží v zahraničí, kde proběhne vzájemná
výměna zkušeností v oblasti podpory
polytechnického vzdělávání a rozvoje
osobnostního růstu v partnerských organizacích. Tyto stáže budou realizovány v Norsku, Lotyšsku, Litvě, Itálii a na
Slovensku.
Výše uvedené aktivity probíhají v rámci
projektu Technika má zelenou na území
pěti krajů -Olomouckého, Jihomoravského, Jihočeského, Středočeského a Pardubického. Nositelem projektu je Unie
zaměstnavatelských svazů ČR a Okres-

ní hospodářská komora v Prostějově je
Podnikatelské příručka
hlavním partnerem. Projekt je realizován
– pro řemeslníky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurencedozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obschopnost a financován z Evropského sochodní společností
ciálního fondu.
zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podPříručky pro podnikatele – online nikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání
Hospodářská komora ČR připravila struč- ukončit
né průvodce pravidel pro malé, střední podnizískáte přehled o finančních a daňových
katele a pro řemeslníky. Příručky jsou volně ke souvislostech podnikání
Publikaci si můžete stáhnout na:
stažení na http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinjste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled
http://www.ohkpv.cz/obrazky/vyky/clanek/prirucky-pro-podnikatele/
pracovněprávní problematiky včetně vzoru
znamne-firmy-olomouckeho-kraje-cj-aj.pdf
Podnikatelská příručka – obecný základ pracovní smlouvy
dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obpřipravili jsme pro vás vzor a podrobPozvánky na naše semináře
chodní společností
ný komentář ke smlouvě o dílo, což je
18. března - UPLATŇOVÁNÍ DPH
zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní pod- v praxi řemeslníků nejčastěji používaný
V ROCE 2015 - přednáší Ing. Václav Benda
nikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání smluvní typ
16. dubna - AKTUALITY V OBLASTI
ukončit
Publikace Významné firmy
PRACOVNÍHO PRÁVA - přednáší Doc. JUDr.
získáte přehled o finančních a daňových
Olomouckého kraje - online
Petr Hůrka, Ph.D. - spoluautor nového ZP
souvislostech podnikání
Již potřetí vydává Olomoucký kraj spo23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled
pracovněprávní problematiky včetně vzoru lečně s Krajskou hospodářskou komorou PROBLEMATIKA V NĚMECKU – Dr.
pracovní smlouvy a vzor typické rámcové Olomouckého kraje publikaci Významné Marcella Pawelka
4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIfirmy Olomouckého kraje.
kupní smlouvy
Publikace dlouhodobě slouží nejen KA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ
podnikatelům pro využití při setkávání Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert Křepinský
Podrobnosti o akcích a další nové aktise zahraničními partnery, prezentaci na
podnikatelských misích, ale především vity jsou průběžně doplňovány na webové
také školám, obcím a rodičům dětí hle- stránky www.ohkpv.cz
1+1 Zdarma
Dio Jarouplatnění
2015 inzerce Last Prostějov Radniční listy 100 Helena
x 142 mmChalánková
+ 5 mm.pdf 1 24. 3. 2015
dajících svéFokus
budoucí
profesní
Ředitelka OHK v Prostějově
v Olomouckém kraji.
INZERCE

Projekt „Mám kam jít“ dokončen
Ve čtvrtek 23. dubna bude slavnostně
otevřeno nové zařízení sociálních služeb
v Prostějově – Vrahovicích. Náklady přesahující 20 miliónů korun se občanskému
sdružení LIPKA podařilo vybudovat sociální služby chráněné bydlení a sociálně

www.fokusoptik.cz

terapeutickou dílnu v podobě cukrárny
pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Projekt „Mám kam jít“ byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední
Morava, podporu získal i od Magistrátu
města Prostějova.

1+1
akce
1503243/0309

KOMPLETNÍ
DIOPTRICKÉ BRÝLE

Strana 34

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přátele

Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov, tel.: 582 337 199
Otevřeno: po–pá 9–18 a so 9–12 hodin
Zdarma jsou vždy kompletní dioptrické brýle v nižší nebo stejné hodnotě, jako kompletní dioptrické brýle zakoupené.
Nevyčerpanou hodnotu dražší kompletní zakázky nelze směnit za peníze ani další zboží. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla.
Slevy se nesčítají. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik včetně outletů. Akce platí od 9. 3. 2015 do odvolání.

25. března 2015
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Známe vítězku soutěže ŽENA REGIONU!

Vítězkou regionálního kola
soutěže ŽENA REGIONU
2014 se stala paní Jarmila Zelenská, která se věnuje chovu koz
a provozuje kozí farmu ROZINKA v Čelechovicích na Hané. Paní
Zelenské upřímně gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále, které se uskuteční 9.
dubna 2015 v Praze.
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku
2009 a je určena pro všechny ženy,
se kterými se denně setkáváme
a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi,
ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem
zvládají péči o rodinu.
Cílem soutěže ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjimečných

žen, zviditelnit jejich smysluplnou
práci a aktivity. Ukázat, že každý
region má mnoho neobyčejných
žen, které mnohdy nejen pracovní
ale i volný čas obětují pro ostatní.

INZERCE

Tentokrát bude tematický
večer zaměřen na naše tělo. Nepůjde však jen o zaručené diety a chytrá doporučení. Přijďte
s námi podebatovat o vlivu kvalitní stravy na zdraví člověka se
specialistkou na výživu Pavlou
Daněčkovou, DiS, která svou
dospívající touhu o ideálním těle
povýšila na celoživotní poslání,
vášeň porozumět lidskému tělu
a naučit se skrze jídlo cítit se skvěle. Mimo jiné zazní např. i tipy, jak
a kde levně a kvalitně nakoupit,
které potraviny nás povzbudí,
a které nikdy nesmíme vynechat.
A určitě si i teoreticky něco dobrého uvaříme.

Přehled odchycených psů v Prostějově,
které je možné si osvojit

Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58,
Čechy pod Kosířem. Telefon: +420776189235
E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Soutěž se koná pod záštitou
Senátu Parlamentu
České republiky.
Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

POZVÁNÍ NA TÉMATICKÝ VEČER
„VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“

Stává se již pomalu tradicí,
že každou třetí středu v měsíci
organizují ženy z prostějovského Klubu Moudrého podnikání
žen zajímavý tematický večer
v Čajovně pod pokličkou v Prostějově.
Co pro vás připravily tentokrát? Pamatujete si z dětství,
jak vám babička možná maminka či tetička „vtloukala“
do hlavy, že ve zdravém těle je
zdravý duch? Myšlenka nijak
nová, pracovali s ní už staří
Řekové a dnes ji v moderním
pojetí známe mimo jiné pod
pojmem wellness, či zdravý životní styl.

Společnost

Ještě váháte? Nadechněte se,
už cítíte tu vůni celerových hranolek? Rozdíl nepoznáte, to můžeme garantovat! Neseďte doma
a přijďte s námi zkusit cítit se fajn
dlouhodobě.
Kdy a kde? 15. 4. 2015 od 17:30
hodin v Čajovně pod pokličkou
v Prostějově
Své místo si nezapomeňte rezervovat u paní Heleny Volfové,
tel. 605 051 955.
Srdečně zve Klub moudrého
podnikání žen v Prostějově, který organizuje každý měsíc kruhy pro podnikavé ženy. Více na:
www.moudrepodnikanizen.cz/
klub-mpz/prostejov/.
-rg-

Evid. č. 850/15 (Ria) – fena, kříženec, odchycena na ulici
Za drahou.

Evid. č. 854/15 (James) – pes, kříženec, odchycen v Domamyslicích.

JEDEME OPĚT DO BESKYD!
Již tradičně pořádá Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., v měsíci červnu
rekondiční pobyt, kterého se mohou zúčastnit i nečlenové
naší organizace. Ve dnech 21.- 28. června 2015 se sejdeme
na Horní Bečvě v horském hotelu Cherry. Ubytování je ve
dvoulůžkových pokojích nebo dvoulůžkových moderních
bungalovech vybavených vlastním sociálním zařízením, televizí a wifi. V ceně 3.000 Kč je doprava autobusem, plná
penze, každodenní pobyt v solné jeskyni a bohatý program,
ve kterém se nezapomíná ani na osobní volno. Během osmidenního pobytu bude k dispozici lékař, odborná cvičitelka
a vedoucí rekondice. Pobyt je vhodný i pro seniory. Informace a předběžné přihlášky na telefonním čísle 739 513 405,
Mgr. Pařízek.

Pro vaši prezentaci
v Radničních listech

15022430200

volejte či pište na tyto známé kontakty:
Telefon: 774 960 042
E-mail: reklama@vecernikpv.cz

25. března 2015
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Nový tým SKC TUFO
o v.e u

V pátek 3. dubna v 10:00
hodin proběhne představení
týmu SKC TUFO Prostějov
pro sezónu 2015. Místem letošní prezentace bude místo
nadmíru slavnostní, a to rovnou budova Nové radnice,
která vloni oslavila stoleté jubileum od postavení a letošní
rok bude pro změnu jubilejní
pro prostějovskou cyklistku,
neboť právě před 130 lety se
datují počátky organizované
cyklistiky (v roce 1895 byl
v Prostějově založen Český
klub velocipedistů).
Ačkoliv prostějovský tým
již do silniční sezóny vstoupil
závody v Chorvatsku a Slovinsku, prezentace týmu proběhne právě v „předvečer“ závodu
Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš,
tedy prvního závodu Českého poháru, který bude letos
pod hlavičkou značky FORCE

(mimo jiné i jednoho z hlavních partnerů prostějovského
týmu). Představitelům Statutárního města Prostějova,
zástupcům tisku a partnerům
týmu budou představeny nové
tváře v týmu, a to nejen závodníci, ale také realizační tým,
který pro letošní sezónu doznal
výrazného posílení v podobě
příchodu Tomáše Konečného.
Závodníci se předvedou
v nových dresech, které oproti

minulým třem sezónám doznaly změn v designu, nicméně
barvy týmu zůstaly zachovány,
neboť se nejedná jen o tradiční
barvy klubu, ale i barvy našeho
města. Oficiálně předvedeny
budou i nové závodní stroje.
V tomto ohledu letos nastala výrazná změna, neboť tým
mužů bude v letošním roce
sedlat vynikající kola italského výrobce Wilier. V plánu je
„slavnostní kolečko“, kdy celý
tým, včetně týmových automobilů obkrouží okolo náměstí T.
G. Masaryka, takže závodníky
v plné parádě si budou moci
prohlédnout i občané našeho
města. Jelikož na druhý den
startuje „Bíteš“, tak se opravdu
předvedou všichni závodníci týmu, včetně realizačního
týmu, dodává předseda prostějovského klubu Petr Šrámek.

-pš-

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná
a zajímavá setkání v rámci Akademie seniorů
Termín		

Hodina Tematické zaměření setkání



Lektor

7.4.2015
14.00
Prohlídka Národního domu 
Vedení Národního domu
			Sejdeme se u hlavního vchodu do Národního domu a bude nás
čekat komentovaná prohlídka tohoto secesního skvostu.
14.4.2015
14.00
Den zdraví
			Jako již tradičně mezi nás přijdou studenti SZŠ a změří nám tlak,
cukr a tuk v těle. Ale budeme se mít možnost seznámit i s vyšetřením z kapky krve.
21.4.2015
14.00
Od Sputniku po přistání na kometě
Dr. Jiří Prudký
			
Sejdeme se před hvězdárnou a bude nás čekat další zajímavá
			
přednáška. Opět budeme vybírat příspěvek 10 Kč.
28. 4. 2015
14.00
Procházka po Římě
Hana Vybíhalová
			
Projdeme se po jarním Římě a povíme si trošku z jeho historie.
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..

Sport

Prostějovská krasobruslařka
přivezla stříbro z Poháru ČR

Významného
úspěchu
dosáhlo prostějovské krasobruslení v Plzni, kde se konalo MČR juniorů a Přebor ČR
seniorů v sólových kategoriích. Prostějov a Olomoucký
kraj reprezentovala osmnáctiletá Eliška Hubáčková, pro
niž byla účast v seniorské kategorii premiérou.
Po nešťastném zranění na
začátku podzimu, které ji
vyřadilo prakticky ze všech
přípravných závodů a také
ji připravilo o cenné body
do pohárového žebříčku, si
opravdu dobře načasovala formu a vše si vynahradila, když
si v novém osobním rekordu
90,84 bodů „vyjela“ vynikající
2. místo. Závod to byl napínavý a do posledních minut byl
výsledek, kromě suverénně
vedoucí Adély Jelínkové z SK
Praha, zcela otevřený. Eliška
byla po pátečních krátkých
programech na 4. místě s minimálním odstupem jedné
desetiny bodu na třetí místo.
O všem tedy rozhodly sobotní volné jízdy. Eliška jela jako
první v rozjížďce a svou soustředěnou čistou jízdou nenechala nikoho na pochybách,
že to s útokem na medaili
myslí vážně. Podařilo se a cíl,
který si před sezónou dávala,
získat některou z medailí, se
naplnil.
„ Je to pro mě úžasná satisfakce za ten nevydařený podzim. Celé loňské jaro i letní
přípravu jsem dřela, poctivě se
připravovala a pak najednou
je vše pryč a 5 týdnů jsem se
s ortézou na noze mohla na led
jen dívat, protože po počáteční
naději, že jsou pouze natažené kolenní vazy se ukázalo, že
jsou bohužel natržené i vazy
v kotníku, a to znamenalo
sádru, pak ortézu a poměrně

dlouhou rehabilitaci. Nebyl to
dobrý pocit, zvláště když už
mne v minulosti toto zranění
potkalo na druhé noze, věděla
jsem, co to znamená,“ vzpomíná na své zranění Eliška. „Řekla jsem si ale, že to zvládnu a do
přeboru se dám dohromady.
Teď jsem moc šťastná, že se to
podařilo, nedá se ten pocit popsat,“ dodává s úsměvem.
Krasobruslení je krásný, ale
samozřejmě náročný sport
vyžadující pracovitost, odhodlání, smysl pro hudbu, houževnatost, vytrvalost, sebekázeň
a touhu vítězit.
Eliška studuje třetím rokem
ve sportovní třídě Gymnázia a jazykové školy ve Zlíně,
kde také trénuje. Na závodech
však reprezentuje Klub KRASO-bruslení Prostějov a její
přípravu podporuje i společnost TK Plus, město Prostějov
a Olomoucký kraj, kde je ve
své kategorii jedinou reprezentantkou. Na nedávných
krasobruslařských závodech
Cena města Prostějova sice nezávodila, protože to byl závod
mladších kategorií, ale vypomohla mateřskému oddílu
s organizací. 
-jh
foto Tomáš Hanzlík

VÝLETY PRO SENIORY V DUBNU

Martin Dušek
Strana 36

Milí výletníci, věřím, že s probouzejícím se jarem se těšíte na
výlety stejně jako ti, kteří se podílí na jejich organizaci a přípravě.
Přijměte tedy stručné pozvání na dubnové akce. Ve čtvrtek 9. dubna se chystáme do Mladečských jeskyní a do Hanáckých Benátek
– do Litovle. Tentokrát si město projdeme s průvodcem. Na středu 15. dubna je naplánovaná návštěva nedalekých lázní Slatinice.
Pojedeme až odpoledne, prohlédneme si s průvodkyní areál lázní,
absolvujeme minikurz osobního štěstí a večer nás čeká hudební
medailonek Waldemara Matušky. Návrat do Prostějova je plánovaný na 20:30 hod. V úterý 21. dubna navštívíme Františčinu huť
u Adamova a odpoledne se podíváme do muzea v Blansku, které
sídlí ve zdejším zámku. Avizovaná návštěva hradu Bouzov se uskuteční až další měsíc.
Podrobnější informace o akcích získáte na www.filemon-baucis.
cz, na tel. čísle 728 337 983 a na prodejně v Prostějově, nám. T. G.
Masaryka 24. Zde se můžete také přihlásit.
Akce podporuje Zdravé město Prostějov.
Těší se na vás Jana Šmudlová,
provozovatelka obchůdku pro seniory Filemon & Baucis
25. března 2015
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Sport

Antarik – tábor, kde děti baví učit se

Začátkem školního roku
jsme po vzoru speciálních tříd
na ZŠ Železného zajistili rodilého mluvčího do tří dalších tříd
na první stupeň ZŠ Čechovice
a na ZŠ J. Železného v Prostějově. Abychom projekty podpořili
a dětem tak usnadnili studium
angličtiny, rozhodli jsme se ve
spolupráci s Mensou ČR a Tomášem Blumensteinem zorganizovat pro děti tábor plný
her, pohybu a výuky angličtiny
zcela nenásilnou konverzační

formou. Pro pobyt jsme vybrali horskou chatu Antarik, která
leží v srdci Beskyd, je zcela odříznutá od okolního světa a je
dětem dokonale přizpůsobená.
Pro děti byl zajištěný profesionální lyžařský trenér Jirka
Kluch. Úspěchem je určitě to,
že dokonce i děti, které předtím
na lyžích nikdy nestály, sjely na
konci pobytu obří slalom. Lyžovat se naučil za velké podpory a aplausu dětí i náš anglický
lektor Gabriel Charles Aryee

z Ghany. Od rána do večera byly
pro děti připravené veselé hry,
hodiny angličtiny a strečing,
aby je z lyžování nebolely svaly.
Děti byly tak natěšené na nové
zážitky, že vstávaly před budíčkem. Děkujeme moc dětskému
týmu za fantastické úsměvy,
které nám po celou dobu rozdával, a také děkuji všem dospělákům, kteří nám pomohli celou
akci uskutečnit.
Za organizační tým
Daniela Zapletalová

Ženská dračí posádka
NAJÁDY hledá dračice
Hledáte aktivitu, u které byste se mohly hýbat a zároveň
se pobavit?
Chcete si najít nové přátele?
Toužíte zažít spoustu legrace?
Zkuste pádlovat v ženské posádce dračích lodí!!!!
Ženská posádka z Prostějova a okolí hledá ženy do svého týmu.
Jedná se o velmi zábavnou a hlavně týmovou aktivitu, při
které uděláte něco pro své zdraví, stanete se součástí party
bezva lidí a zažijete hromadu legrace.

Nevíte, co je to DRAČÍ LOĎ?
Jedná se o 12,5 m dlouho loď, na které je 20 pádlujících členek posádky plus bubenice. Závodí se na 200 m dlouhé trati
nebo na delších tratích (např. 1 km až 7 km). Důraz je kladen
především na techniku, soulad a tempo celé posádky.
Tato aktivita se hodí pro ženy a dívky všech věkových kategorií (nyní je věkové rozpětí posádky 16 až cca 50 let). Plnoletost
výhodou vzhledem k účastem na vícedenních závodech.
Informace najdete na http://najady.webnode.cz/
Kontakt: p.cehovska@seznam.cz
INZERCE

Brodek u Prostějova:
Exkluzivně nabízíme
prodej prvorepublikové
rodinné vily o dispozici
6+1, která je interierově
i exterierově nadstandardně vybavená, dvě
garáže, rybníček, altány, pozemek 8938 m2.

Cena 12.900.000 Kč

Poděbradovo nám. 11 (budova KB, 2. patro) Prostějov,
E-mail: prostejov@cmreality.cz, tel. 777 619 939, 602 519 098

Němčice nad Hanou:

Exkluzivně nabízíme prodej rodinného domu
o dispozici 4+kk
nadstandadně vybaven, dvojgaráž,
bazén, pozemek
859m2.

Cena
 4.190.000 Kč

1503243/0302

Bedihošť:

Exkluzivně nabízíme prodej
rodinného domu
o dispozici 4+kk
s garáží a zimní zahradou, pozemek
757m2.

Cena
 4.290.000 Kč

Prostějov:

Navštivte obchodní pasáž Anděl na ul. Anenská (vedle prodejny Lidl), otevřeny již tyto prodejny: květinářství, domácí pekárna sladkého pečiva, oblečení litex, lékárna a svět
koberců.
Další prodejny pro
Vás připravujeme.
Poslední volné
plochy k pronájmu.

Čelechovice na Hané:

Výrobní a skladovací areál
s nadstandardním
mezonetovým
bytem, kanceláře,
velký dvůr, pozemek 1142m2.



Cena
4.500.000 Kč

Brodek u Prostějova:

Historický dům
s žudrem
se zavedenou
prodejnou
+ novostavba
4kk ve dvorním
traktu, pozemek
1556m2.
 Cena
 3.990.000 Kč

Labutice:

Prodej dvojgeneračního
rodinného domu
o dispozici 2x 3+1
s lodžiemi, garáží
a velkou zahradou, pozemek
1464m2.
Cena
 1.290.000 Kč

www.cmreality.cz
25. března 2015
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V zimní přípravě kvalitní výkony
proti druholigovým týmům
Druhá polovina zimní přípravy se nesla ve znamení prověrek
se dvěma kvalitními soupeři
– druholigovými celky Opavy
a Zlína. Samotný závěr poznamenala marodka, která postihla především ofenzivu 1.SK Prostějov.
„Určitě jsme nebyli horším týmem. Podle průběhu utkání, kdy
jsme nastřelili dvakrát břevno, jsme
asi měli vyhrát. Jsem spokojen
s odpovědným a organizovaným
výkonem, kterým jsme soupeře
prakticky k ničemu nepustili,“ hodnotil bezgólovou remízu v Opavě
trenér František Jura. To Zlín se
ukázal jako kvalitnější soupeř, jeho
šance, až na jedinou, ale bezpečně
zlikvidoval brankář Bureš. Střelcem
se ukázal záložník Koudelka, který

vyrovnal proti Zlínu na konečných
1:1, dvěma góly ve druhém poločase pomohl udolat divizní Hodonín.
Kromě toho byl Jan Koudelka
nominován na historicky první
světový šampionát v malé kopané. Ten se uskutečnil od 21. do 29.
března v zámoří, proto také chyběl
trenéru Jurovi v prvních dvou jarních kolech MSFL.
Vzhledem k tomu, že naším
cílem je vítězství v soutěži, přijďte v hojném počtu podpořit naše
fotbalisty v dubnových domácích
utkáních: 28. 3. v 15 hod. proti Sigmě
Olomouc „B“ (připravujeme zajímavou tombolu), 11. 4. v 15:30 hod.
proti Hulínu a 25. 4. v 16 hod. proti
silnému Zábřehu. Tomáš Kaláb
1.SK Prostějov

Vítězná jarní premiéra

Nádherné jarní počasí přivítalo
oba týmy na stadionu v olomoucké
Holici. Utkání obou soupeřů
celý maraton jarní části ročníku
2014/2015 otevíralo. Přestože úvod
byl hodně opatrný a nervózní, první šance Prostějova přišly v závěru
prvního poločasu a po přestávce
padl sice jediný, zato veledůležitý
gól. Po centru Sečkáře jej v 72. minutě zaznamenal přízemní střelou
Langer, a byla to trefa vítězná.
„V prvním poločase nám hodně
dlouho trvalo otočení hry ze slabší
na silnější stranu, domácí se mezitím
stačili přesunout a zformovat. Přesto
jsme gól mohli dát, nějaké šance
jsme měli. O poločase jsme si v šatně
říkali, že máme na to tady vyhrát. A
nutno podotknout, že vyhráli nám
to mladí, Sečkář centroval a Langer

dal gól. A byť Holice měla příležitosti
až v závěru utkání, kdy jsme trochu
přestali hrát a dostali se pod tlak,
čisté konto jsme nakonec udrželi. Tří
bodů si nesmírně ceníme, na úvod
sezóny jsou po psychické stránce
velmi důležité. Zvlášť když nás čeká
příští týden doma velmi náročný
soupeř,“ zhodnotil utkání trenér
Prostějova František Jura.

1.HFK Olomouc
1.SK Prostějov
0:1 (0:0)
Branka: 72. Langer
Sestava 1.SK Prostějov: Bureš
– Hirsch, Sus, Zatloukal, Krejčíř –
Pančochář (90+2. Sikora), Fládr,
Langer, Sečkář (89. Rus) – Zelenka
– Kroupa. Trenér: František Jura.

Sport

Mistrovství České republiky Dicso Dance 2015
Šestkrát bedna pro TŠH Prostějov

V měsíci únoru letošního
roku se Městská hala v Jablonci nad Nisou zaplnila příznivci
soutěžního Disco Dance. Konalo se zde Mistrovství České
republiky pro rok 2015. Vyhlašovatelem soutěže je Česká
taneční organizace – CDO
a organizátorem byl jablonecký
taneční klub X-DANCE. Více
než 300 soutěžících nejvyšší výkonnostní třídy nastoupilo ve
čtyřech věkových kategoriích,
aby poměřili své výkony a z jejich klání vzešli noví Mistři
republiky pro letošní rok. Na
stupně vítězů 6x vystoupili
i zástupci Prostějova z Taneční
školy Hubený.
Nedílnou součástí MČR bylo,
tak jako v minulých letech, vyhlášení výsledků Extraligy Disco Dance sezony 2014/2015 .
V seriálu soutěží se sčítají body
získané na základě umístění
a na závěr celé série je vyhlašováno konečné pořadí prvních
tří v každé věkové kategorii.
Ani v této soutěži se naši tanečníci neztratili. V kategorii
děti - chlapci 1. místo vybojoval
se ziskem 900 bodů Dominik
Svoboda a obhájil tak své loňské

prvenství. V téže věkové skupině
dívek obsadila 2. místo Diana
Konečná, která za vítězkou zaostala o 80 bodů a spolu s Dominikem pak získali i druhé místo
v soutěži dvojic. Další 2. místo
tentokrát v juniorské kategorii
dívek obsadila Kateřina Rozkošová, když ji od prvenství dělilo
bodů 60.
Ale zpět k mistrovství republiky. Své kvality v silné konkurenci
potvrdil ziskem titulu Mistr České republiky Dominik Svoboda.
Zazářila i Diana Konečná, které
se podařilo také vybojovat titul
Mistr České republiky a oba společně pak dovršili svůj triumf ziskem mistrovského titulu i v soutěži dvojic! Jako by to Dominik
předvídal, když na otázku moderátora před vyhlášením výsledků
„ vyhrajete spolu i dueta?“ odpověděl „ určitě!“ a jeho předpověď se potvrdila. Dva tituly 1.
vicemistr republiky vytancovala
juniorka Kateřina Rozkošová
a to v disciplínách Disco dance
sólo a Disco Freestyle. V hlavní
věkové kategorii obsadili křeslo
1. vicemistrů Valentýna Stejskalová a Markéta Možná v soutěži
duet žen. To bylo tedy 6 pódio-

DETEKTIVNÍ DOBRODRUŽSTVÍ!
tábor pro děti od 7 do 15 let, 7. - 17. 7. 2015
na Kopretinové louce v Tatenicích u Lanškrouna
Dobrodružná celotáborová hra, spousta her ve dne i v noci, písničky s kytarou u táboráku, sport, pohoda, krásná příroda.
Spaní ve stanech s podsadou. Chutné jídlo i pití 5 x denně.
Přihlášky: jitka.chmelarova@centrum.cz (tel. 737 171 254)
Cena 2700 Kč. Další informace na www.rejsci.cz
Pořádá Český svaz ochránců přírody Prostějov, Husovo nám. 67.

vých umístění, ale i další zástupci
TŠH ve finálových bojích uspěli,
byla to dvě 5. místa – sólo juniorů Tobiáš Stejskal a v duetech juniorů sourozenci Alice a Radek
Flajsarovi. Šesté místo ve finále
Disco Freestyle juniorek si i přes
zdravotní indispozici vybojovala
Tereza Rozkošová a v kategorii
malých skupin juniorů 6. pozici
obsadilo nově složené šestičlenné seskupení „Fame“ v sestavě:
Dominik Svoboda, Diana Konečná, Radek a Alice Flajsarovi, Kateřina Rozkošová a Eva
Hlahůlková. Všem gratulujeme!
Nutno podotknout, že za jejich
úspěchy stojí i práce trenérů
Martiny Vlachové a Ondřeje
Berkyho. Děkujeme! Nezbytné
je i poděkování městu Prostějovu za významnou podporu
a samozřejmě rodičům všech
tanečníků, bez jejich obětavosti
se účast na soutěžích neobejde.
Ještě jednou všem výše uvedeným děkujeme!
Taková tedy byla účast Taneční školy Hubený na MČR Disco
Dance 2015. Před námi je nový
ročník soutěží a po úspěších
v dětských, juniorských a dospěláckých kategoriích bychom se
chtěli v budoucnu zaměřit především na výchovu nové taneční
generace, a to v kategorii MINI.
Proto zveme všechny malé zájemce o streetový tanec, přijďte
mezi nás tančit jen tak pro radost,
nebo pokud bude zájem, pak
i soutěžně. Najdete nás v novém
místě ve Středním odborném
učilišti obchodním, nám. Edmunda Hussrela 1 v Prostějově,
denně od 16 do 17 hod.
Těšíme se na Vás. 
-hu-

1503243/0313
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Vybíráme z aktuální nabídky:

Cena: 7.895.000 Kč

Cena: 1.395.000 Kč

Cena: 8.499.000 Kč

Určice, okr. Prostějov

Seloutky, okr. Prostějov

Prostějov, Kotěrova ul.

Prodej solitérní novostavby
RD 6+1 s dvojgaráží a obyt.
pl. 310 m2. Dům vybaven
moderními technologiemi
(vytápění tepelným čerpadlem, programovatelné žaluzie, zabezp. zařízení). Zast.
pl. 243 m2, zahrada 5.080 m2.

Prodej RD 4+1 s balkonem po částečné opravě
s možností rozšíření do
podkroví, sklep, zastřešené zahradní posezení, veškeré inž. sítě, plynové ÚT.
Zastavěná plocha 141 m2,
zahrádka 36 m2.

Elegantní novostavba rodinné vily 7+kk navržená architektonickým studiem u lesoparku Hloučela, s dvojgaráží,
venkovním bazénem. Obytná pl. 255 m2, zast. pl. 449
m2, zahrada 504 m2, pozemek celkem 1173 m2

Rostislavova 8, 796 01 Prostějov
e-mail: jhreality@jhreality.cz
Tel.: 582 341 705
608 805 659
www.jhreality.cz

Kryoterapie působí velmi pozitivně na lidský organismus, a to po stránce léčebné, rehabilitační i regenerační. Vlivem odezvy centrálního nervového systému,
za pomoci pocitových receptorů a receptorů chladu,
dochází k vylučování hormonů, které mají na lidské
tělo léčebný efekt. Jedná se o kortikoidy, které eliminují všechny zánětlivé procesy v těle. Dále to jsou
endorfiny, které známe jako hormony štěstí a jsou několikanásobně účinnější než morfium. Mají pozitivní
vliv na dobrou náladu a tlumí bolest. Poslední z hormonů je testosteron,
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