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Vybíráme z aktuální nabídky:

Cena: 3.450.000 Kč
Prostějov, Stroupežnického ul.
Prodej řadového RD 5+1. 
V suterénu dvojgaráž s tech-
nickým zázemím, v  přízemí 
kuchyně s  jídelnou, obýva-
cí pokoj s  terasou, v  patře  
4 ložnice, koupelna, balkon. 
Plynové ÚT, krb. Zast. pl. 152 
m2, zahrada 148 m2.

Cena: 1.095.000 Kč
Čunín, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 v  krásném 
prostředí u  lesa a  potoka 
vhodný i  na chalupu. Dům 
z r. 1975, podsklepený, vytá-
pění - kotel na pevná paliva, 
možnost napojení plynu. 
Zastavěná plocha: 248 m2, 
zahrada: 562 m2.

Cena: 3.395.000 Kč
Prostějov, Foerstrova ul.
Prodej novostavby dvoupod-
lažního bytu 3+kk o  ploše 
128 m2 s  terasou, zahradou 
o výměře 160 m2, garáží a bal-
konem. Byt v OV s parametry 
rodinného domu, orientace 
zahrady na jih. Vlastní ÚT, ža-
luzie. Nízké měs. náklady.

Rostislavova 8, 796 01  Prostějov
e-mail: jhreality@jhreality.cz
Tel.:  582 341 705 
 608 805 659
www.jhreality.cz
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Hledáme nové spolupracovníky
tel.: 606 866 115, 607 816 116
iveta.cerna@ceskapojistovna.cz

PO, ST 9.00–12.00 14.00–17.00
ÚT, ČT  9.00–12.00 14.00–16.00
PÁ 9.00–13.00

Kostelecká 16, Prostějov
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Historie psaná 
v kameni

Pomníky, pamětní desky… Často kolem nich prochá-
zíme bezmyšlenkovitě. Přesto nás vybízejí k  zastavení, 
k zamyšlení nad významem našich dějin i zobrazovaných 
osobností.  

Před osmdesáti lety – 16. června 1935 – byl v tehdejších 
Jungmannových sadech v Prostějově slavnostně odhalen 
pomník Bedřicha Smetany od akademického sochaře 
Jana Třísky. Hlavní projev pronesl muzikolog Vladimír 
Helfert. Jungmannovy sady byly potom přejmenovány na 
Smetanovy sady. Pomník byl vybudován zásluhou pros-
tějovské pobočky Odborového sdružení hudebníků čes-
koslovenských. Její členové finančně přispěli v roce 1924 
(100. výročí narození) na Smetanův pomník v Litomyšli.  
Zároveň založili Smetanův fond, z jehož finančních pro-
středků byl pořízen pomník v Prostějově. Osobnost so-
chaře doporučil historik umění Eugen Dostál .  

Tříska inspirovaný Štursovým pomníkem Bedřicha 
Smetany v Litomyšli se zhostil práce velmi dobře. Podle 
jeho slov je zde Smetana pojatý „jako tvůrce české hudby 
i  jako člověk“. Bronzová socha zhotovená v prostějovské 
Vulkanii vyniká uměleckými kvalitami, zvládnutím de-
tailů, civilností i věrným dobovým oblečením.  Od roku 
1958 je zapsána jako nemovitá kulturní památka a po ne-
dávné revitalizaci Smetanových sadů tak vynikla v  plné 
své kráse.

Druhá událost nese datum 29. června 1940. Dobové 
fotografie ji zachycuji přesně. Vidíme na ní skupinu členů 
divadla Hanácké obce dr. Ondřeje Přikryla, kněze P. Jose-
fa Životka, P. Aloise Jaška, členy řádu Milosrdných bratří 
a  ředitele muzea a  archivu v  Prostějově Jana Kűhndela, 
který odhaluje na budově kláštera pamětní desku věno-
vanou herci Františku Krumlovskému.  Pamětní deska 
pocházející z dílny akademického sochaře Jana Třísky má 
nápis: „Zde skončil 30. 7. 1875 svou životní pouť český he-
rec-tragéd František Krumlovský, druh J. K. Tyla.“ 

František Krumlovský (1817–1875) byl vynikajícím 
hercem, členem řady kamenných, ale především kočov-
ných divadel. Například hrál ve Štanderově společnos-
ti, která vystupovala v    různých moravských městech 
i  v  Prostějově. Vytvořil desítky rolí ve hrách Tylových, 
Kolárových a Schillerových. Jeho životní osudy byly také 
poznamenány bídou, nemocí i  nemožností uplatnění. 
Zemřel na zápal plic v klášterní nemocnici a byl pohřben 
v bezejmenném hrobě na tamním hřbitově.  Jeho talent 
a  herecké mistrovství oceňovali spisovatelé Jan Neruda, 
Jakub Arbes, publicista a herec Josef Ladislav Turnovský, 
dramatik František Gőtz a  divadelní historik František 
Černý. František Krumlovský je bezpochyby významnou 
osobností našeho divadla. Hana Bartková

Před 70 lety skončil dosud největší válečný konflikt. Město Prostějov si oběti připomenulo v rámci 
pietního aktu na městském hřbitově.

Připomenuli jsme si 98. výročí hladové demonstrace v Prostějově a její tragické důsledky.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutár-

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

Prostějovské radnièní listy 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.

Na velodromu předvedly široké veřejnosti ukázky své činnosti složky Integrovaného záchranného 
systému.
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Výstava artefaktů 
z makovice radniční věže

Město Prostějov ve spolu-
práci se Státním okresním ar-
chivem zve širokou veřejnost 
na výstavu artefaktů z makovi-
ce radniční věže. Výstava bude 
přístupna zájemcům v týdnu 
od 4. do 11. června (včetně 
soboty 6. června) takto:

Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 16:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 16:00
Pátek  8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00

 -red-

Řidièe motorových vozidel 
zveme na preventivní 

akci pod názvem 
„Na prázdniny bezpeèně“.
Jedná se o kontrolní měření rychlosti pro veřejnost.  Akce pro-

běhne v sobotu 6. června 2015 v době od 9.00 do 12.30 hodin, a to 
na trase Severní obslužná. Stanoviště „START“  umístěno na ulici 
J. Lady. V minulém roce se zúčastnilo 229 řidičů.

2015 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

5.července neděle ZAVŘENO OTEVŘENO X

6.července pondělí ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME

28.září pondělí ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME

28.října středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

17.listopadu úterý OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

24.prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25.prosince pátek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26.prosince sobota ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME

31.prosince středa OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2016   
1.ledna pátek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sběrných dvorů a svoz 
odpadů ve svátky – II. pololetí

Výstava se koná v prostorách Státního okresního
 archivu Prostějov, Třebízského ulice.

POZVÁNKA
Pro velký zájem zařazuje Klub seniorů ČSSD další kon-

diční plavání seniorů, a to ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 12:00 
do 13:00 hodin v bazénu městských lázní. 

Za organizátory se na Vás těší Marie Hájková
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datum počet dní odlet destinace hotel strava cena
2.6.   8 dní Praha Maroko-Saidia 5* Al 13.590,-
3.6. 8 dní Brno Egypt-Hurghada 4* Al 11.890,-
4.6.   11 dní Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 13.490,-
4.6. 12 dní Brno Řecko-Kos 3* PP 12.990,-
5.6. 11 dní Brno Řecko-Rhodos 3* Al 16.990,-
5.6. 12 dní Brno Tunisko-Djerba 4* Al 11.990,-
5.6. 8 dní Praha Kapverdy-Sal 4* Al 19.990,-
6.6. 8 dní Praha Maroko-Agadir 4* Al 14.990,-
7.6. 8 dní Ostrava Řecko-Kréta 4* Al 15.990,-
7.6. 8 dní Brno Turecko 4* Al 12.990,-
9.6. 8 dní Brno Řecko-Zakynthos 3* Al 12.990,-
9.6. 11 dní Brno Tunisko-pevnina 4* Al 11.990,-
10.6. 8 dní Brno Mallorca 3* All 13.790,-
11.6. 12 dní Brno Řecko-Lefkada 3* PP 13.990,-
12.6. 8 dní Brno Tunisko-Djerba 4* Al 10.990,-

Informace

Ceny města Prostějova za rok 2014 uděleny
V  pondělí 11. května 2015 

byly v  obřadní síni prostějov-
ské radnice slavnostně předány 
Ceny města Prostějova za rok 
2014. Zastupitelstvo města Pro-
stějova ceny udělilo:

Ing. Olze Čermákové – za ce-
loživotní demokratické postoje 
a společenskou angažovanost

Václavu Mastnému  - dlouho-
době patří k  předním prostějov-
ským odborníkům v oblasti inves-
tiční výstavby a v tomto roce se stal 
čestným členem České komory 
autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě

PhDr. Jiřině Prekopové - 
prostějovská rodačka, objevila 
léčebnou terapeutickou metodu 
„Pevné objetí“, která se stala jed-
ním z  prostředků obnovy lásky 
v rodině

PhDr. Janu Roubalovi, in me-
moriam - za dlouholetou zásluž-
nou činnost v  divadelní oblasti 
a v oblasti pedagogiky

Miroslavu Švancarovi - za pří-
nos v  oblasti kultury – pořádání 
deseti ročníků Mezinárodního so-
chařského sympozia Hany Wich-
terlové

PhDr. Marii Turkové - za 
dlouholetou činnost v  oblasti 
sociálních služeb, za celoživotní 
práci pro zdravotně postižené děti 
a mládež.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Medailonky oceněných 
budeme od příštího vydání 
přinášet postupně v každém 

čísle Prostějovských radničních 
listů – pozn. red. 

Výsledky hospodaření města za rok 2014 – Prostějov mezi premianty
Rada města vzala na vědo-

mí závěrečný účet statutár-
ního města Prostějova za rok 
2014 a doporučila zastupitel-
stvu jej schválit s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospo-
dařením. 

Rozpočtové hospodaření 
statutárního města Prostějova 
v  roce 2014 skončilo kladným 
saldem příjmů a výdajů ve výši 
87.689.130,08 Kč, zlepšený vý-
sledek rozpočtového hospoda-
ření vykázal oproti upravenému 

rozpočtu k 31. 12. 2014 hodno-
tu plus 164.099.509,71 Kč.

„Celkový výsledek vyplývá ze 
součtu kladného salda a úspo-
ry nečerpaných finančních 
prostředků rozpočtu ve výši 
76.410.379,63 Kč. Rada města 

navrhuje zastupitelstvu schválit 
převod finančních prostředků 
ze základního běžného účtu 
do trvalého peněžního fondu 
– fondu rezerv a rozvoje ve výši 
167.711.398,25 Kč,“ uvedl pri-
mátor města Miroslav Pišťák.

Tento nadmíru pozitivní výsle-
dek hospodaření podtrhuje zjiště-
ní ratingové agentury Moody´s, 
že v rámci hodnocených měst je 
Prostějov nejlepší v České repub-
lice.  Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Blíží se konec splatnosti místního 
poplatku za komunální odpad 
Ještě poslední měsíc zbývá do zaplacení 

místního poplatku za komunální odpad 
(dále jen „poplatek“), který je již třetím 
rokem stejný, a to 600 Kč na osobu a rok. 
Splatnost poplatku je 30. 6. 2015. Občané 
města Prostějova od 65 let mají úlevu ve výši 
108 Kč, platí tedy 492 Kč. V případě, že jste 
ještě nezaplatili tento poplatek, máte mož-
nost si vybrat z těchto způsobů placení:  

1. Hotově na pokladně Finančního od-
boru Magistrátu města Prostějova (mož-
no platit i platební kartou) 

Na pokladně úřadu sdělíte své jméno, 
příjmení, bydliště, popř. datum narození, 
platit můžete sami za sebe nebo i  za jiné 
fyzické osoby, pokud budete znát jejich jmé-
no, příjmení a datum narození. Platit může-
te každý den v těchto pokladních hodinách:

pondělí a středa  8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek    8:00 - 16:00
pátek                  8:00 - 14:00
 2. Bezhotovostním převodem
Platit můžete na účet města Prostějova 

číslo 19-1505517309, kód banky 0800, 
s  uvedením variabilního symbolu, který 
má každý poplatník jedinečný. Pokud jej 
neznáte, lze ho zjistit telefonickým nebo 
písemným dotazem u referentek evidence 
poplatků a  plateb (e-mail: jirina.kubova@
prostejov.eu, tel: 582 329 105 nebo e-mail: 
katerina.soldanova@prostejov.cz, tel: 
582 329 103). Za fyzické osoby tvořící do-
mácnost může poplatek platit jedna osoba, 
ta je však povinna oznámit správci poplat-
ku na předepsaném formuláři „Oznámení 
o hromadné platbě“ jméno, popřípadě jmé-
na, příjmení a data narození, za které popla-
tek platí a další údaje nezbytné pro správné 

zaevidování platby na každého poplatníka.
Formuláře je třeba odevzdat správci po-

platku do 15 dnů od provedení hromadné 
platby, jinak nebude hromadná platba rozú-
čtována na jednotlivé osoby a tyto se stanou 
dlužníky.

3. Poštovní poukázkou
Již pátým rokem nejsou zasílány poštov-

ní poukázky automaticky všem poplatní-
kům. Poštovní poukázka (údaje uvedené 
na poukázce lze použít i pro bezhotovostní 
platbu) je zasílána pouze na základě písem-
ného požadavku a to vyplněním formuláře 
–„Oznámení změny způsobu platby míst-
ního poplatku“. Poštovní poukázku je mož-
nost též získat u správce poplatku osobním 
převzetím.

Potřebné formuláře ke všem způsobům 
platby poplatku jsou k dispozici na Finanč-
ním odboru Magistrátu města Prostějova, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, nebo na in-
ternetových stránkách města Prostějova  
www.prostejov.eu

V souvislosti s blížící se splatností poplat-
ku správce poplatku upozorňuje i na blížící 
se konec možnosti uplatnit zákonným zá-
stupcem nárok na osvobození pro poplat-
níka, kterým je třetí a další dítě ve věku do 
16 let (včetně) žijící ve společné domácnosti 
alespoň s jedním dalším poplatníkem. Ná-
rok na osvobození nevznikne totiž v  pří-
padě, že má poplatník nebo jeho zákonný 
zástupce ke dni 30. 6. příslušného kalen-
dářního roku dluh vůči městu Prostějovu 
a tento dluh řádně nesplácí. Neuhrazením 
poplatku do splatnosti se poplatník totiž 
stává dlužníkem města a tím ztrácí možnost 
nároku na osvobození.  FO

Last Minute <

AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit 
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

Cena je konečná, platí pro 1 osobu ve 
dvoulůžkovém standardním pokoji 
nebo apartmánu dle popisu v katalogu

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz

Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
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Botanická zahrada v barvách jara
Jaro již zeširoka otevřelo svoji 

náruč a jeho čarovná moc na nás 
dýchá doslova ze všech stran. Svě-
že zelené listy, záplava květů snad 
všech barev, jejich sladká vůně…

Nejinak je tomu i  v  Botanické 
zahradě Petra Albrechta v  Pros-
tějově na Lidické ulici. Stačí projít 
vstupní brankou a člověk se rázem 
ocitne jakoby v jiném světě. Něk-
do řekne „oáza klidu“, jiný „ráj na 
zemi“ a další prostě jen „nádhera“. 
Stromy oděné do zelených kabátů, 
květy až neskutečných tvarů a ba-
rev, libé vůně dýchající na nás při 
každém kroku, zpěv ptáků, kteří 
zvesela trylkují v korunách stromů. 

Velkým lákadlem v  těchto 
dnech je kolekce právě kvetoucích 
rododendronů a azalek, jejichž ba-
revná škála květů se pohybuje od 
krémově bílé, přes žlutou, červe-
nou, růžovou až do několika odstí-
nů fialové. A co teprve skalky, kde 
prolínající se koberce rozkvetlých 

skalniček tvoří doslova barevnou 
duhu. Ale to stále není vše. Bota-
nická zahrada se rozhodla obo-
hatit svůj sortiment také o  léčivé 
rostliny tradiční čínské medicíny, 
které lze pěstovat i v našich klima-
tických podmínkách. Vysazeny 
tak byly rostliny jako například 
řepík japonský, hvězdnice tatarská, 
kustovnice čínská nebo rdesno 
mnohokvěté, vyseta byla perila 
křovitá či česnek vonný. 

V  souvislosti s  tematikou lé-
čivých rostlin, našich i  čínských, 
proběhne ve čtvrtek 18. června od 
14.00 hodin bylinková vycházka 

botanickou zahradou s  bylinká-
řem Vláďou Vytáskem, který nás 
s těmito rostlinami blíže seznámí 
a  poutavým vyprávěním o  nich 
sdělí mnoho zajímavostí. Tímto 
tedy zveme všechny zájemce na 
výjimečné bylinkové odpoled-
ne. A  koho bylinky zrovna ne-
lákají? Nevadí, v  naší botanické 
zahradě je totiž tolik unikátních 
a  neobvyklých rostlin, že na své 
si jistě přijde každý. Tak se za 
námi přijďte podívat! Od května 
je zahrada otevřena od úterý do 
pátku v  době 8.00-18.00 hodin, 
v sobotu pak v době 10.00-16.00 
hodin, v  pondělí je zavřeno.   
Těšíme se na vás!

Za Botanickou zahradu Petra 
Albrechta Ing. Eva Hekalová

Harmonogram blokového èištění města Prostějov v èervnu 2015
2. června

Anenská - parkoviště u  sběrného dvora, Anenská - 
parkoviště Aquapark, Cyklostezka za Aquaparkem

3. června
Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Win-

klerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská

4. června
Husovo nám., Husovo nám.rekonstruovaná část, Hu-

sovo nám.rekonstr.část parkoviště, Joštovo nám., Slezská, 
Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), 
Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní

9. června
Družstevní , Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mo-

zartova - vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova 
- Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova)

10. června
Brněnská - obslužná + parkoviště, Brněnská - vnitrob-

lok, Krokova, Krokova - vnitroblok, Brněnská (SSOK)
včetně kruh objezdu

11. června
Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Ur-

čická - Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská - Určická), Na 

Hrázi - vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická), St. 
Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova - vni-
troblok, Drozdovice zastávka (BUS)

16. června
Drozdovice (Určická - Krasická), J. Olivetského, Rai-

sova, B. Šmerala, B. Šmerala - parkoviště+vnitrobloky, 
B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. 
Šmerala - Drozdovice, Spojka mezi Průchozí a Drozdo-
vice, Určická (Na Hrázi-U Boží muky)

17. června
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. 

Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky), V. Nováka, O. Nedba-
la, Čs.Odboje, O. Ostrčila, Vrahovická (Majakovského-
-Rokycany)pravá strana do centra

18. června
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. 

Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešov-
ská, Čechůvky, K.Světlé parkoviště+komunikace Poli-
cie ČR, Spojka Olbrachta (Mik.Alše-Ivana Olbrachta), 
Č.S.armádního sboru, Vrahovická (most Romže-Čs.arm.
sboru)

23. června
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 

(U TŘÍ BŘÍZ ), Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ, Dolní - parko-

viště 2    C-SO 02, Dolní - parkoviště 3    A-SO 04, Dolní 
- parkoviště 4   A-SO  03, Dolní - parkoviště 5   A-SO  
02, Dolní komunikace u parkovišť A-SO01, Dvořákova 
(Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmín-
kova, Ječmínkova-Dvořákova parkovištěB-SO01, Dol-
ní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní 
(SSOK) včetně ostrůvků a přechodů, Dolní vnitroblok 
( 8 - 24)

24. června
Dvořákova (Šárka- dálnice), Jezdecká (Šárka- Okruž-

ní), Okružní (Lidická- Jezdecká), Okružní - vnitroblok 
(Lidická- Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

25. června
Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká 

(Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Li-
dická), Pešinova, Studentská, 30. června, Dobrovského 
(Tylova- Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, 
Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok , 
Brněnská (SSOK)včetně kruh objezdu +parkoviště býv.
Linduška

30. června
Dobrovského (Tylova- Brněnská), Dobrovského 

vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, 
Tylova, Tylova vnitroblok , Brněnská (SSOK)včetně 
kruh objezdu +parkoviště býv.Linduška

Dotace na revitalizaci 
zeleně na Husově náměstí

Rada města Prostějova do-
poručila zastupitelstvu schvá-
lit přijetí podpory v  rám-

ci  Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Re-
generace zeleně vybraných 
lokalit v Prostějově – Husovo 
náměstí.“ Smlouva předlože-
na ke schválení na nejbližší 
zasedání zastupitelstva města.

Dotační podpora nám byla 
poskytnuta v  celkové výši 674 
tisíc korun. Tvoří ji prostředky 
ze Státního fondu životního 
prostředí a  evropského Ope-
račního programu Životní pro-
středí – Podpora urbanizované 
krajiny,“ uvedl uvolněný radní 
Jaroslav Šlambor.

Revitalizaci zeleně na Huso-
vě náměstí provádí firma za-
bývající se realizací a údržbou 
zeleně z  Lipníku nad Bečvou, 
která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výběrovém řízení 
s cenou 1.276.585 korun včetně 
DPH. „Termín dokončení díla 
je stanoven na 30. září tohoto 
roku. Termín dokončení 30. 
září 2015. Součástí ceny i  ná-
sledná pětiletá údržba nové ze-
leně,“ doplnil Jaroslav Šlambor.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova

POHLED DO BOTANICKÉ ZAHRADY

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů 
Domovní správy Prostějov, s. r. o., v roce 2015

(posezónní údržba – přerušena dodávka teplé vody)
Kotelna Termín  
K 1 – A. Slavíčka 1.6. - 5.6. 2015
K 3 - J. Zrzavého 8.6. - 12.6. 2015 
E. Beneše 15.6. - 19.6. 2015
Kostelecká 22.6 - 26.6. 2015
Okružní + Šárka 29.6. - 3.7. 2015
Sídliště Svobody, Šmeralova 13.7. - 17.7. 2015
Melantrichova ZŠ 20.7. - 24.7. 2015
Mozartova 27.7. - 31.7. 2015
Anglická 3.8. - 7.8. 2015
Krasická 10.8. - 14.8. 2015
Tylova + Dolní 17.8. - 21.8. 2015
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Bývalá skládka stavebního materiálu se promění ve veřejnou zeleň
Rada města Prostějova 

vyhlásila záměr  prodeje ne-
potřebného stavebního ma-
teriálu – betonových panelů, 
umístěných na pozemku bý-
valé manipulační plochy mezi 
ulicemi Průmyslová a  Ko-
jetínská u nájezdu na R46.

„Pozemek byl do konce 
ledna letošního roku využí-
ván pro uskladnění převážně 
sypkého stavebního materiálu. 
Provozem docházelo ke zne-
čišťování povrchu okolních 
komunikací a  ke zvyšování 
prašnosti ve městě. V  souvis-
losti s  již řešenou problema-

tikou výsadby zeleně navr-
hujeme plochu zatravnit, po 
obvodu osázet stromy s keřo-
vým porostem pro zlepšení 
vzhledu lokality a k zachycení 
prachových částic, vznika-
jících z  provozu vozidel na 
přilehlých frekventovaných 
komunikacích,“ předeslal Jiří 
Pospíšil, náměstek primátora.

Hlavním problémem prove-
dení tohoto záměru města jsou 
staré betonové panely rozmís-
těné po téměř celém pozem-
ku. Odbor správy a  údržby 
majetku města v březnu 2015 
realizoval poptávku za účelem 

zjištění ceny za odstranění 
a  likvidaci betonových pane-
lů po obvodu plochy o výmě-
ře celkem 896 m2. Nabídku 
podalo pět zájemců, z  nichž 
ekonomicky nejvýhodnější 
předložila stavební firma za 
platbu ve prospěch města ve 
výši 150.000 Kč. 

Na základě dostupných in-
formací ve stavebních baza-
rech bylo zjištěno, že i použité 
betonové panely jsou žádané 
a  jejich cena se pohybuje při-
bližně od 300 Kč do 500 Kč/
m2 bez DPH. „V  této situaci 
jsme se rozhodli poptávkové 

řízení na úpravu manipulační 
plochy zrušit a vyhlásit záměr 
na úplatné pozbytí movité věci 
– nepotřebného stavebního 
materiálu – použitých beto-
nových panelů, a  to s  tím, že 
kupní cena bude stanovena na 
základě nejvyšší předložené 
cenové nabídky a  náklady na 
vytěžení a  odvoz betonových 
panelů uhradí kupující. Oče-
káváme, že se objeví pro měs-
to ještě výhodnější nabídka,“ 
zdůvodnil Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Restaurátorský průzkum odhalil, že do 
radnice zatéká od samého poèátku

Nečekané vícenáklady si 
vyžádá rekonstrukce věže a fa-
sády radnice. Průzkum proká-
zal, že stav obvodových kon-
strukcí a pláště věže radnice je 
v  daleko horším technickém 
stavu, než předpokládal pů-
vodní restaurátorský záměr. 

Po dostavbě lešení byla projek-
tantem, zhotovitelem a zástupcem 
investora provedena podrobná 
prohlídka východní fasády a věže 
radnice. „Byly zjištěny hnilob-
né procesy na nosných prvcích 

střešních konstrukcí, které byly 
zakryty pod oplechováním nebo 
v nosných konstrukcích obvodo-
vých zdí. Do budovy prokazatelně 
vnikala voda po celou dobu její 
existence,“ sdělil Zdeněk Fišer, ná-
městek primátora. 

Tím však neočekávané ná-
sledky nekvalitní práce při stav-
bě radnice nekončí. Průzkum 
odhalil poruchy stavebních kon-
strukcí, které byly způsobeny 
použitím nevhodných materiálů 
a  technickým řešením původ-

ní stavby. „Mimo špatný stav 
čelní fasády byly zjištěny další 
problémy ve střešní konstrukci 
nad zasedací místností ve dvoře 
radnice, ve které není vstupní 
otvor a nebylo tak možné zjistit 
aktuální stav bez rozkrytí střešní 
konstrukce. Dále je nutné pro-
vést odvětrání hřebene, aby bylo 
zamezeno kondenzaci vody ve 
střešních konstrukcích,“ dopl-
nil Zdeněk Fišer. Při dokonče-
ní lešení byly zjištěny aktuální 
stavy soch a kamenných prvků 

na fasádě radnice, které musí 
být staticky zabezpečeny. „Ak-
tuálně byla zjištěna také totální 
degradace cihelného zdiva na 
balkonech v  osmém patře věže 
radnice,“ dodal k výčtu restaurá-
tory odhalených závad náměs-
tek primátora Fišer.

Vícepráce zjištěné na základě 
těchto průzkumů a zjištění si vy-
žádají dalších 2,743 mil. Kč včet-
ně DPH. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu města 

 Prostějova 

Radní navrhují věnovat 
každý rok dva miliony 
korun do Fondu zeleně 
Rada města po projedná-

ní doporučila zastupitelstvu 
schválit s  účinností ke dni 1. 
července 2015 nové znění Sta-
tutu Fondu zeleně. Nejzásad-
nější změnou znění statutu je 
tvorba Fondu zeleně, kde radní 
navrhují roční dotaci Fondu ze-
leně z rozpočtu města Prostějo-
va ve výši 2 mil. Kč.

Fond zeleně byl založen 
usnesením Zastupitelstva měs-
ta Prostějova 18. listopadu 
2003. Doposud byl Fond tvo-
řen příjmy z poplatku za zábor 
veřejné zeleně, příjmy z pokut 
souvisejících s ochranou život-
ního prostředí, jejichž příjem-
cem je město Prostějov, příjmy 
za odvody za zábor zeměděl-
ského půdního fondu, poplatky 
za odnětí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa a finanční-
mi prostředky, přijatými na účet 
města od třetích osob určených 

na rozvoj veřejné zeleně. „Ne-
jednalo se o příjmy pravidelné, 
plnění fondu bylo každý rok 
jiné, za posledních deset let či-
nilo zhruba 780 tisíc korun roč-
ně. Vzhledem k tomu, že dekla-
rujeme dlouhodobou podporu 
zlepšování životního prostředí 
v  Prostějově, navrhujeme sys-
témové opatření k jeho finanč-
nímu posílení,“ zdůvodnila 
doporučení rady o každoroční 
dvoumilionové finanční injekci 
Fondu zeleně Ivana Hemerko-
vá, náměstkyně primátora. 

Fond slouží k zajištění tvor-
by a obnovy veřejné zeleně na 
pozemcích města Prostějova, 
především pro zřizování ploch 
veřejné zeleně, výsadby stro-
mů a keřů, zakládání trávníků 
a  okrasných záhonů letniček 
a  trvalek. „Vzhledem k  tomu, 
že chceme tohle opatření re-
alizovat již v  letošním roce, 

součástí doporučení rady za-
stupitelstvu je i  schválení roz-
počtového opatření ve výši dva 
miliony korun z rezerv města. 
Věřím, že všichni zastupitelé 
tento návrh podpoří,“ uzavřela 
Ivana Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA:  
Dotace z Olomouckého kraje na 

opatření pro zvýšení bezpeènosti
úèastníků silnièního provozu

O  odpověď jsme požá-
dali 1.  náměstka hejtmana  
Olomouckého kraje a  člena 
Rady města Prostějova PhDr. 
Aloise Mačáka, MBA.

Zastupitelstvo Olomoucké-
ho kraje schválilo na svém 
dubnovém zasedání pro  sta-
tutární město Prostějov do-
tace na opatření a stavby pro 
zvýšení bezpečnosti účastní-
ků silničního provozu. Do-
taci ve výši zhruba 2 miliony 
korun na akci „Cyklistická 
stezka Šmeralova – Anen-
ská“, částku přes 230 tisíc 
korun na  vybudování dvou 
autobusových zastávek ve 
Vrahovicíc, a  také dotaci 
zhruba 300 tisíc korun na tři 
přechody pro chodce. Spo-
lečně se zástupci  města jsme 
již  realizovali mnoho inves-
tičních akcí. V  tomto roce 
budeme realizovat například 
okružní křižovatku na Při-
krylově náměstí (U  Zámku) 
nebo parkoviště v nemocnici. 

Jsem rád, že spolupráce Olo-
mouckého kraje s  vedením 
našeho města nejen v doprav-
ní problematice je dlouhodo-
bě na velmi dobré úrovni.

PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje a člen Rady 
města Prostějova
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Dotace z rozpoètu statutárního města 
Prostějova do oblasti kultury na rok 2015

Rada města schválila dne 
20. 1. 2015 ustavení a  jmeno-
vala členy jednotlivých komisí, 
které jsou poradními a inicia-
tivními orgány rady pro voleb-
ní období 2014 - 2018. Jednou 
z  nich je komise pro kulturu 
a  cestovní ruch, kterou tvoří 
13 členů.

První jednání proběhlo 9. 
února t. r. a komise projednala 
mj. plán práce na letošní rok, 
zabývala se návrhy na udělení 
Cen města Prostějova za rok 
2014, tématy kulturních gran-
tů, které byly vyhlášeny radou 
města na rok 2015 a postupem 
při projednávání žádostí o  po-
skytnutí nerozdělené veřejné 
finanční podpory (nově dotací) 
z prostředků přidělených komi-
si z rozpočtu města.

Dne 23. 2. 2015 komise do-
poručila radě města udělit Ceny 
města za rok 2014 šesti význam-
ným osobnostem. Rovněž pro-

jednala žádosti 58 zájemců na 
poskytnutí dotací z  VFP v  jimi 
požadované částce 1 964 486 Kč. 
Komise doporučila radě schválit 
veřejnou finanční podporu (do-
tace) z prostředků komise pro 28 
žadatelů a  dále doporučila po-
skytnout 11 žadatelům finanční 
částky z fondu rezerv a rozvoje. 
Grantová komise na jednání dne 
23. 3. 2015 projednala požadav-
ky na udělení kulturních grantů 
pro schválená témata: Představe-
ní umění prostějovské mládeže 
a studentů, Tisíc not na zámku, 
Oživení kulturního dění v  Pro-
stějově. Žadatelé požadovali na 
kulturní granty celkovou částku 
384 800 Kč. Dne 20. 4. 2015 ko-
mise projednala zbývající návrhy 
žadatelů o  dotace z  prostředků 
komise.

Zastupitelstvo města schváli-
lo dne 16. 2. 2015 z prostředků 
nerozdělené veřejné finanč-
ní podpory částku 100  000 
Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera 
Prostějov na podporu činnosti 
Studentského divadla POINT. 
Rada města schválila dne 31. 3. 
2015 a 20. 4. 2015 dotace z pro-
středků komise v  celkové výši 
530  000 Kč, z  uvedené částky 
byly schváleny kulturní gran-
ty 7 žadatelům v  celkové výši 
125  000 Kč. Rada dále schvá-
lila dotace z prostředků fondu 
rezerv a  rozvoje 9 žadatelům 
v  celkové výši 274  000 Kč. 
S žadateli se uzavírají smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Prostějova 
v souladu s § 159 z. č. 500/2004 
Sb. a v souladu s ustanoveními 
z. č. 250/2000 Sb. Dle noveli-
zovaného zákona č. 250/2000 
Sb. se tedy nejedná již o  ve-
řejnou finanční podporu, ale 
o poskytnutí dotací z rozpočtu 
města. 

Město v letošním roce dosud 
přispělo na kulturu ve formě do-
tací celkovou částkou 904  000 
Kč. Dotaci obdrží např. Moje 
divadlo ve výši 13 000 Kč na re-
alizaci divadelního představení, 
divadelní spolek HISTORIA ve 
výši 35 000 Kč na vydání almana-
chu k 25. výročí založení a uspo-
řádání představení k  tomuto 
výročí, Fotoklubu Prostějov ve 

výši 12 000 Kč na provoz Galerie 
u Hanáka, Muzeu a galerii v Pro-
stějově p. o. ve výši 22  000 Kč 
na pořízení výstavních panelů, 
mužskému Pěveckému soubo-
ru Orlice Prostějov na podporu 
činnosti ve výši 15 000 Kč, Náro-
dopisnému souboru Mánes na 
podporu činnosti ve výši 30 000 
Kč, Mgr. Janě Tobolové ve výši 
10 000 Kč na projekt: Noc koste-
lů v Prostějově 2015, Pěveckému 
sdružení VLASTIMILA ve výši 
15 000 Kč na podporu činnosti, 
Svatolazarské komendě Prostě-
jov ve výši 35 000 Kč na podpo-
ru humanitárního koncertu pro 
zdravotně postižené a  seniory, 
Miroslavu Švancarovi ve výši 
30 000 Kč na prezentaci výtvar-
ného umění v prostorách kavár-

ny Galerie Národního domu, Ji-
římu Andrýskovi ve výši 50 000 
Kč na uspořádání fotografických 
výstav v  Galerii Metro 70, Ha-
náckému folklórnímu sdružení 
ve výši 40  000 Kč na pořádání 
kulturních akcí, Klubu vojenské 
historie – Dukla o. s. na vydání 
knižní publikace, Lence Copko-
vé ve výši 20 000 Kč na činnost 
pěveckého sboru Proměny, 
PhDr. Marcelle Dostálové ve výši 
50 000 Kč na vydání pohádkové 
knihy „Jakub a  copatá Miky“, 
Domovu důchodců Prostějov p. 
o. ve výši 25 000 Kč na realizaci 
kulturních akcí pro klienty do-
mova důchodců.

 JUDr. Josef Augustin
 předseda komise pro kulturu 

 a cestovní ruch rady města

Evropské ceny za podporu podnikání
Evropská komise vyhlásila devátý ročník prestižní mezinárodní soutěže Evropské ceny za 

podporu podnikání 2015. Cílem soutěže je ocenit nejúspěšnější projekty veřejné správy zamě-
řené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě. Koordinátorem této soutěže v Čes-
ké republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Do této soutěže je možné přihlásit projekty realizované v posledních dvou letech na národní, 
regionální a místní úrovni.

Ceny se udělují v šesti kategoriích:
1. Cena za podporu podnikatelského ducha
2. Cena za investice do dovednosti
3. Cena za rozvoj podnikatelského prostředí
4. Cena za internacionalizaci podnikání
5. Cena za podporu rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů
6. Cena za odpovědné a otevřené podnikání
Město Prostějov nominuje v této soutěži společnost MUBEA, a to v kategorii 6 – Cena za 

odpovědné a otevřené podnikání. -red-

Dopravní okénko - chůze v silnièním provozu
Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu

Kdo je to vlastně chodec? 
Je to nejen ten, kdo jde běž-
nou chůzí po komunikaci, 
ale podle platné legislativy 
i  ten, kdo tlačí nebo táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík 
pro invalidy nebo ruční vozík, 
pohybuje se na lyžích nebo 
kolečkových bruslích anebo 
pomocí ručního nebo moto-
rového vozíku pro invalidy, 

vede jízdní kolo, motocykl 
o objemu válců do 50 cm3, psa 
apod.

Pamatujme na to, že i  pro 
chodce platí zákonná pravidla 
pro pohyb na komunikacích!

Řidiči a spolujezdci motoro-
vých vozidel jsou více či méně 
chránění samotným vozidlem, 
cyklisti a motocyklisti jsou ale-
spoň částečně chránění např. 
helmou (pokud ji však mají), 
ale chodci nejsou chránění 
v podstatě vůbec. Chodec je tak 
nejzranitelnějším účastníkem 
silničního provozu.

Jak se správně pohybovat 
po komunikaci?

Na pozemních komunikacích 
by se chodci měli pohybovat, po-
kud nejsou na chodníku, vždy jen 
na správné straně vozovky, jak 
jim to ostatně nařizují předpisy, 
a měli by zajistit, aby byli dosta-
tečně viditelní. Již jenom použití 
reflexního prvku na oblečení 

zvyšuje viditelnost chodce ve tmě 
až na dvě stě metrů. Zodpovědný 
chodec se po komunikaci a chod-
níku pohybuje dle platných i zvy-
kových pravidel, využívá znače-
ných přechodů pro chodce a tam, 
kde nejsou, se pohybuje nejen 
podle předpisů, ale především tak, 
aby neohrozil sebe ani ostatní 
účastníky na komunikaci.

Chodec musí užívat přede-
vším chodníku nebo stezky 
pro chodce. Kde není chodník, 
nebo je‐li neschůdný, chodí 
se po levé krajnici, a kde není 
krajnice, nebo je‐li neschůdná, 
chodí se co nejblíže při levém 
okraji vozovky.

Je‐li blíže než 50 m křižo-
vatka s  řízeným provozem, 
přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod 
nebo podchod vyznačený do-
pravní značkou „Přechod pro 
chodce“, „Podchod nebo nad-
chod“, musí chodec přechá-

zet jen na těchto místech. Na 
přechodu pro chodce se chodí 
vpravo.

Mimo přechod pro chodce je 
dovoleno přecházet vozovku 
jen kolmo k její ose.

Před vstupem na vozovku se 
chodec musí přesvědčit, zdali 
může vozovku přejít, aniž by 
ohrozil sebe i ostatní účastní-
ky provozu na pozemních ko-
munikacích.

Chodec smí přecházet vo-
zovku, jen pokud s  ohledem 
na vzdálenost a  rychlost jízdy 
přijíždějících vozidel nedonu-
tí jejich řidiče k  náhlé změně 
směru nebo rychlosti jízdy.

Jakmile vstoupí chodec na 
přechod pro chodce nebo na vo-
zovku, nesmí se tam bezdůvod-
ně zastavovat nebo zdržovat.

Chodec nesmí vstupovat na 
přechod pro chodce nebo na 
vozovku, přijíždějí‐li vozidla 
s  právem přednostní jízdy; 

nachází‐li se na přechodu pro 
chodce nebo na vozovce, musí 
neprodleně uvolnit prostor pro 
projetí těchto vozidel.

Chodec nemá na přechodu 
pro chodce absolutní před-
nost; žádné takové pravidlo 
neexistuje! Chodec nesmí vstu-
povat na přechod pro chodce 
nebo na vozovku bezprostřed-
ně před blížícím se vozidlem.

Chodec musí dát přednost 
tramvaji.

Chodec nesmí překonávat 
zábradlí nebo jiné zábrany na 
vozovce.

Chodec, který si neuvědomí, 
že mu nestačí pouze vidět přijíž-
dějící vozidlo, ale musí hlavně on 
sám být viděn (v černém oblečení 
v noci opravdu chodec vidět není), 
si zahrává s  vlastním zdravím, 
resp. přímo se svým životem. Vi-
dět a být viděn, je základní pravi-
dlo bezpečnosti na silnicích.

 Zdroj: www.ibesip.cz  

Alena Rašková, 1. náměstky-
ně statutárního města Pro-
stějova
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Květinový den v Prostějově již popatnácté

Podle nejnovějších statistic-
kých údajů se onkologickým 
pacientem stane každý třetí 
občan České republiky a každé 
čtvrté úmrtí je způsobeno ra-
kovinou. 

UICC a ECL-světová a evrop-
ská organizace proti rakovině vy-
hlásily 4. únor Světovým dnem 
boje proti rakovině.

Česká republika se k  akcím 
Světového dne připojuje vždy 
v  květnu, kdy prostřednictvím 
Ligy proti rakovině uspořádává 
tradiční veřejnou sbírku, spoje-
nou s  prodejem žluté květiny-
-měsíčku lékařského. Tato sbírka 
je známá jako Květinový den, 
jejímž symbolem je žlutý kvítek, 
který dobrovolníci v  příslušný 
den nabízí po městech a vesni-

cích, po celé České republice. 
Každoročně se u  žluté kytičky 
mění barva její stužky a příspě-
vek za jednu kytičku je symbolic-
kých 20 korun. 

Tradice květinových sbírko-
vých dnů vychází z irského kon-
ceptu tzv. Narciskové dny, které 
se pořádají již od roku 1988. 

Po dohodě s  irskými organi-
zátory převzala základní myšlen-
ku této sbírkové akce v roce 1997 
Liga proti rakovině v Praze a za-
ložila v  České republice tradici 
květinových sbírkových dnů.

Od té doby je Květinový den 
nejstarší, nejznámější a  velmi 
prestižní sbírková akce probíha-
jící po celé republice.

Cílem sbírky je působit pre-
ventivě na širokou veřejnost 
v  boji proti rakovině. Získané 
prostředky slouží ke zlepšení 
kvality života onkologických pa-
cientů, na výzkum i na vybavení 
onkologických center. Zároveň 
touto sbírkou vedeme mladé 
lidi i ostatní spoluobčany k hod-
notám jako jsou dobročinnost 
a solidarita. 

V Prostějově je Květinový den 
již 15 let v režii Klubu Onko Di-
ana. Jsou v něm sdruženy ženy 
z Prostějova a okolí, které již ra-

kovinou onemocněly. Posláním 
klubu je pomoci těmto ženám 
překonávat těžké životní situace 
vzniklé nádorovým onemocně-
ním, zbavit je strachu z budouc-
nosti a začlenit je zpátky do spo-
lečenského života. A to se daří.

Klub Onko Diana má již 15 
let v Prostějově své skupiny dob-
rovolníků z řad studentů, klubů 
i  jednotlivců, kteří v  onen den 
nabízí po prostějovských ulicích 
žlutý kvítek.

Prostějované na žlutý kvítek 
slyší a  k  této sbírce jsou velmi 
vstřícní.

Po skončení sbírky jsou vaky 
s  vybranými penězi předávány 
na pobočky České pošty, která 
odešle peníze na účet Ligy. 

Také zbylý materiál je třeba 
zaslat zpět i s protokoly s počtem 
prodaných a  vrácených kytiček 
a s potvrzením o výši vkladu.

Letos byl Květinový den je-
dinečný v  tom, že probíhal dva 
dny. Důvodem bylo to, že Liga 
proti rakovině slaví 25.výročí 
svého vzniku.

Všem Prostějovanům, kteří 
sbírku podpořili, upřímně děku-
jeme. Jana Halvadžievová 
 členka Zastupitelstva 

 města Prostějova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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INZERCE

V jarním období roku 2015 
se doposud podařilo vysadit 
328 ks stromů s tím, že se stá-
le dosazují jednotlivé dřeviny. 
„Před Penny marketem a  před 
domem na ul. E. Králíka se vy-
sadilo cekem 20 stromů z toho 6 
magnolií, 1 červený buk, 1 pau-
lovnie, 7 lip a 5 kaštanů. Podél 
Plumlovské ulice u garáží se vy-
sadilo 17 ks lip a sídliště Hlou-
čela se doplnilo o nové stromy 
např. v ploše za obchodem Billa, 
ve vnitrobloku Ant. Slavíčka a J. 
Zrzavého, C. Boudy, B. Dvor-
ského, kpt. Jaroše. U  domu A. 
Fišárka se vysadily 3 magnolie 

a 4 okrasné višně, v létě tu při-
bydou i jehličnany, které oddělí 
dětské hřiště,“ vypočítala novou 
výsadbu náměstkyně primátora 
Ivana Hemerková.

Kolem oválu v  Kolářových 
sadech bylo dále vysazeno 18 
ks stromů, ve Vrahovicích na 
hřbitově 3 magnolie, 1 smuteční 
bříza a 1 okrasná višeň.  V Če-
chovicích před ZŠ správce zeleně 
vysadil 3 šeříky na kmínku.

Tento počet zahrnuje jak pravi-
delnou obměnu zeleně, tak novou 
výsadbu v rámci investičních akcí.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Jarní výsadba stromů
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Zastupitelé informují

Zajímavým souběhem je 
vrcholící mistrovství hokeje 
světového a  vrcholící snahy 
o  podporu hokeje prostějov-
ského. Ptají se mne na můj ná-
zor novináři, zaznamenal jsem 
pochod fanoušků na radnici za 
podporu prostějovského hoke-
je. Myslím, že je škoda, že ten 
pochod se uskutečnil trochu 
v  informační nedostatečnosti. 
Asi je někde nějaký zádrhel. Tu 
totiž prokoukne zpráva o  při-
pravované dotaci 5 mil. Kč, jin-
de o dotaci 3 mil. Kč. 

Jaká jsou však tvrdá fakta? 
V  únoru byla zastupitelstvem 
schválena prostějovskému ho-

keji veřejná finanční podpo-
ra ve výši celkem 4,3 mil Kč. 
Z  toho 2,8 mil. Kč pro LHK 
Jestřábi, občanské sdružení 
a 1,5 mil. Kč LHK Jestřábi, s.r.o. 
Zajímavé na tom tehdy bylo, že 
v původním návrhu Rady byla 
částka 1 mil. Kč. Ten půl milion 
byl jako břitký kord tasen až na 
jednání zastupitelstva. V dubnu 
ten břitký kord zvadl, částka 1,5 
mil. Kč musela být pro LHK Jes-
třábi, s.r.o. snížena na 1,15 mil. 
Kč. Důvodem bylo přešvihnutí 
limitu pro tzv. podporu malého 
rozsahu. Učeně: de minimis. 
Lidsky - podpora, která sice 
někoho zvýhodní, ale jen málo. 
Celkový limit této podpory je 
200 tis. Eur ve třech po sobě 
jdoucích letech. A  právě o  to 
zvýhodnění asi jde. Je obrazem 
nešťastného přístupu k  srdeční 
záležitosti mnoha občanů. Hrá-
čů, fandů, rodičů.

Na druhou stranu je zapotřebí 
se ptát: máme podporovat pros-
tějovský hokej? Odpovídám 
ano, máme. Tím máme také 
jasno v otázce základní. Proč je 
třeba podporovat v našem měs-
tě hokej? Protože k němu patří. 
Protože se při něm prostějovští 

kluci mohou vyblbnout. Proto-
že se hraje a kdo hraje, nezlobí. 
To jsou jasné odpovědi na jasné 
otázky. 

Jenže od svého prvního 
usednutí do zastupitelské lavice 
se neustále setkávám s  hoke-
jovými problémy. Neustále se 
řeší hokej. Mění se lidé a firmy 
kolem něj. Stabilita nic moc. 
Před volbami byl hokej dokon-
ce uchopen jistým politickým 
uskupením. No, chléb a hry!

Vážím si úsilí trenérů i hráčů. 
Vím, jaká je sport dřina. Připa-
dá mi však, že kolem chodíme 
jako kolem horké kaše. Pros-
tějov, byť statutární, není moc 
velké město. A tak si myslím, ba 
jsem o  tom přesvědčen, že ne-
může tříštit síly v  těch sférách, 
kde chce vyniknout. Proto ne-
rozumím roztříštěnosti hokeje 
a  jeho nepřehlednosti. Zdá se 
mi, že ona demonstrace neby-
la demonstrací za hokej, ale za 
hokej S.R.O. a že o tom demon-
stranti ani nevěděli.  Připadá mi, 
že nikdo nevyšel do ulic, aby de-
monstroval za tréninkové a hra-
cí možnosti prostějovských 
kluků. Aby z nich vyrostli dobří 
hráči. Zdá se mi, že pokud by 

tomu tak bylo, nemusí být ko-
lem hokeje dva různé subjekty. 

Je tu jeden důležitý moment. 
V něm jde o množství veřejných 
peněz, které do hokeje dáme. To 
dávání musí být zodpovědné, 
protože peněz je zapotřebí do-
cela dost. Jako zastupitelé totiž 
rozhodujeme nikoli o vlastních 
penězích, ale o penězích cizích. 
O  penězích občanů. Nemohu 
souhlasit s tím, aby byly sypány 
pod jménem hokeje do pod-
nikatelského subjektu. Není to 
pro mne reprezentant hokeje. 
Společnost s.r.o. je reprezen-
tantem pouze svých majitelů. 
Nemusí se nikomu zodpovídat, 
nemá žádná pravidla ani zod-
povědnost vůči těm, v  jejichž 
jménu žádá peníze. Nejde tu jen 
o technické vyúčtování dotací. 

Z  prostějovského hokeje je 
nutné, naléhavě nutné, učinit 
věc veřejnou. Demokraticky 
veřejnou. Na stůl je třeba dát 
pravidla, jak bude prostějovský 
hokej fungovat. Jak se bude sta-
rat o  prostějovské kluky, jak se 
bude starat o talenty i netalenty, 
jaké budou perspektivy. Jak bude 
nakládat s úspěchy a jak se bude 
starat o  rizika, jak se bude prát 

s neúspěchy. To musí být jasné. 
Potom má skutečně smysl hokej 
podporovat a hokej poroste. 

Jasné musí být, kdo a jak ho-
kej ovládá, kdo a  jak řídí, kdo 
je zodpovědný, jak se přijímají 
rozhodnutí, jak se řeší spory 
a jaký je na tom podíl a zodpo-
vědnost členů, příznivců, fandů.

Pokud jako zastupitel nedo-
stanu průzračně čisté informa-
ce, není to pro mne a jistě i pro 
občany zárukou pro dlouhodo-
bý a strategický vzestup našeho 
hokeje. Ty jsem, ač žádal, ne-
dostal. Čeká nás spousta práce. 
Chci vědět, jak to funguje, kdo 
se účastní, kdo rozhoduje, kdo 
kontroluje, jaká práva a povin-
nosti mají všichni účastníci, 
protože nejsou jen tři. Chci vě-
dět, jaké plynou peníze a odkud 
a  kam. Nejen ty městské, ale 
všechny. Pokud tam má jít to-
lik peněz veřejných, nesmí být 
nic tabu. Společnost s ručením 
omezeným není zárukou niče-
ho, je zárukou omezenou. Má-li 
mít náš hokej perspektivu, ne-
může být věcí soukromou, musí 
to být věc veřejná. Res publica!

Aleš Matyášek, 
zastupitel TOP09

Res publica!

PRACUJEME NA TVORBĚ KONCEPCE SPORTU V PROSTĚJOVĚ. NAŠÍM 
CÍLEM JE, ABYCHOM JEŠTĚ V TOMTO ROCE PŘEDSTAVILI NOVÝ NÁVRH

Široká sportovní veřejnost, 
a  to nejen prostějovská, se 
stále důrazněji přiklání k  ná-
zoru, že tak důležitý segment 
lidské činnosti jako je sport, si 
zaslouží mnohem více pozor-
nosti a péče ze strany vlády ČR 
a  také hlavně ze strany krajů 
i  jednotlivých obcí.  V  Pros-
tějově je zanedbáván systém 
udržitelného rozvoje  a nutné 
obnovy sportovišť, nemluvě 
o financování provozu většiny 
zdejších sportovních oddílů, 
které je dlouhodobě podhod-
noceno a  mnohé oddíly fun-
gují v podstatě jen na základě 
dobrovolnosti a na úkor vlast-
ní budoucnosti. Jednoduše 
řečeno všude chybí peníze na 
trenéry, pomůcky, vybavení 
hráčů a  hráček a  to nemluvě 
o obnově a údržbě sportovišť.

Každoroční přidělování 
veřejné finanční podpory ze 
strany města je sice důležité 
a  potřebné, ale pro většinu ža-
datelů je však jen malou, byť ne 
nevýznamnou částí vlastního 
rozpočtu. Na některé žadate-
le se vůbec nedostane.  Navíc 
velká část  těchto prostředků 
se do rozpočtu města vrátí při 
různých úhradách za nájemné 
sportovišť, což se nám jeví jako 
zcela zbytečné a  těžko kontro-
lovatelné přelévání finančních 
prostředků. Tento stávající mo-
del financování sportu v  Pro-

stějově spolu s  rozdělováním 
veřejných podpor neumožňuje  
jednotlivým sportovních oddí-
lům téměř žádný rozvoj a  nutí 
je pouze k přežívání v dávno za-
jetých kolejích. Nedávná kauza 
příspěvku pro  hokejový klub 
zcela nepokrytě odhalila chy-
bějící základní koncepci nejen 
financování sportu v  našem 
městě, ale i  jakéhokoliv jeho 
rozvoje. Navíc odkryla i  to, že 
radnice si neumí v  této oblasti 
poradit s naší  i evropskou plat-
nou legislativou a dochází k její 
zbytečnému porušování. 

Z  programu našeho hnutí 
jasně vyplývá, že chceme tento 
zastaralý systém financování 
sportovních oddílů a  aktivit 
jednotlivých občanů a  skupiny 
změnit tak, aby více respektoval 
jejich skutečné potřeby a umož-
nil jim plánovaný rozvoj v rámci 
celkové koncepce rozvoje spor-
tu v  našem městě. Naše hlavní 
připomínka směřuje k tomu, že 
chceme, aby sport nebyl  závislý 
na  politických reprezentacích. 
Jsme přesvědčeni o tom, že sport 
by měl mít v rozpočtu samostat-
nou kapitolu. Je podle nás dů-
ležité soustředit se na podporu 

sportu u dětí a mládeže, ale také 
stanovit jasnou a srozumitelnou 
podporu pro dospělé kolektivy 
a jednotlivce reprezentující naše 
město. Dále podporujeme ta-
kový systém dělení finančních 
prostředků, který by byl maxi-
málně transparentní, jednodu-
chý a  dosažitelný pro širokou 
sportovní veřejnost. S  tímto zá-
měrem vedeme širokou  diskuzi 
s  jednotlivými oddíly, abychom 
zjistili skutečný stav věcí a jejich 
názory na tuto problematiku. 
Z  dosavadních informací víme, 
že změna ve financování je velice 
nutná a žádaná. V nejbližší době 
představíme vlastní koncepci 
udržitelného rozvoje a  podpo-
ry sportu pro naše město, která 
bude zohledňovat skutečné po-
třeby sportovců.

Kromě inovace systému stá-
vajícího programového dotač-
ního financování bude nezbyt-
né sjednotit a  nově definovat 
jednoznačně měřitelná kritéria 
pro posuzování nároků žadate-
lů v  programech tak, aby bylo 
možné objektivně a spravedlivě 
posoudit pořadí všech žadatelů.

Sportu v Prostějově chybí jas-
ná koncepce a především pravi-
dla pro dlouhodobé a systémo-
vé financování a řízení.  

Proto podporujeme ná-
vrh, aby dělení finančních 
prostředků pro jednotlivé 
sportovní činnosti bylo maxi-

málně transparentní, jedno-
duché a  také předvídatelné. 
Pozitivně vnímáme ochotu sou-
časného vedení města tuto pro-
blematiku konstruktivně řešit 

a  proto jsme přesvědčeni, že 
naše představy a záměry mohou 
být po náležité odborné diskusi 
realizovány. 

 Klub zastupitelů ANO2011

Pro rozvoj sportu a tělovýchovy ve městě Prostějov 
jsme si stanovili tyto strategické priority (oblasti):

1.  Zintenzivnit podporu sportu a  tím posilovat jeho pozici 
jako významného prostředku občanské soudržnosti a sou-
části životního stylu obyvatelstva.

2.  Nadále iniciovat a spolupořádat sportovní akce a programy 
pro občany a jejich specifické věkové, sociální a socio-pro-
fesní skupiny.

3.  Prostředky na podporu vrcholového a  výkonnostního 
sportu zaměřit na pro město a  jeho občany společensky 
a  prestižně významná odvětví s  propojením na přípravu 
sportovních talentů.

4.  Věnovat zvýšenou pozornost tělesné výchově a sportu dětí 
ve školách. Dbát na jejich kvalitu již v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a rozvoje celoži-
votního zájmu o sportování.

5.  Pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat další 
finanční zdroje pro jeho rozvoj.

6.  Dobudovat chybějící kapacity sportovních zařízení a efek-
tivně využívat stávající ve všech lokalitách/místních částech 
města.

7.  Participovat na rozvoji lidských zdrojů nezbytných pro za-
jišťování sportu a tělovýchovy. 

Abychom tyto strategické oblasti byli schopni reálně začít 
plnit, je nezbytné podrobně zpracovat tyto body: 

1. souhrnné informace o stavu sportovních zařízení 
2. finanční zdroje pro oblast sportu 
3. finanční podpora sportu z rozpočtu města
4. rozvoj sportovních zařízení 
5. ohrožená sportovní zařízení 
6. nové plochy pro rozvoj sportu 
7. systém informování veřejnosti o sportovní činnosti 
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DEN DĚTÍ
ODS Prostějov ve spoluprá-

ci s  Mladými konzervativci 
pro vás připravili na neděli 
31. 5. 2015 od 14:00 do areálu 
Pensionu Alberta, Drozdovi-
ce 1066/64 Prostějov „DEN 
DĚTÍ“.

Milé děti, vážení rodiče, při-
jďte se pobavit, odpočinout, za-
soutěžit si či zasportovat. Čekají 

na Vás sladké od-
měny za sportov-

ní výkony a  na 
chuť zdarma vý-

borné špekáčky. 
Připraveny jsou 

pro Vás sou-
těže a  další 
atrakce.

Změna pro Prostějov předkládá reálné 
řešení dopravního problému města 

Doprava ve městě dnes ještě 
relativně funguje. Je to mimo 
jiné, i  díky masivní výstav-
bě okružních křižovatek. Ty 
však mají své limity v kapacitě 
projíždějících vozidel. Pokud 
bude provoz nadále stoupat, 
nastane v  budoucnu ve špič-
kách kolaps.

Prostějov, jako město na ro-
vině bez větších řek a s vhodně 
situovanou železnicí, mělo ide-
ální podmínky pro dopravní 

řešení. Proto i  staré územní 
plány z  doby, kdy se neočeká-
vala dnešní intenzita provozu, 
navrhovaly řešení, které by bylo 
optimální i  dnes. Plánovalo se 
propojení ulic Dolní, Vraho-
vické, Olomoucké, Kostelec-
ké, Plumlovské, Drozdovické 
a Brněnské vnitřním a vnějším 
okruhem. Do východní části 
města (Vrahovic, dnešní prů-
myslové zóny, a na výpadovky 
směr Kralice a  Bedihošť) tak 
měly vést minimálně čtyři ko-
munikace. Výstavba posledních 
let takové řešení znemožnila.

Negativním zásahem do or-
ganismu města byla výstavba 
rychlostní komunikace I/46 
z Olomouce do Brna. Tato ko-
munikace přeťala město a  vy-
tvořila bariéru. Veškerý provoz 
z východní části města je dnes 
veden pouze dvěma ulicemi - 
Dolní a  Vrahovickou, které jej 
svádí na vnitřní okruh a odtud 
na ostatní radiály. Do roku 2030 
se má podle výpočtů firmy 

UDIMO provoz na vnitřním 
okruhu zvýšit z dnešních 14 ti-
síc vozidel až na 20 tisíc vozidel 
za 24 hod.

Nový územní plán z  roku 
2014 tento problém nevyřešil 
a nadále svádí provoz z vnějšího 
okruhu zpět na vnitřní okruh 
a dál na ulici Dolní a Vrahovic-
kou. Do budoucna plánuje nový 
územní plán nereálné a nevhod-
né propojení vnějšího okruhu 
trasou před hlavním nádražím, 
protože bariéru rychlostní ko-
munikace I/46 nedokáže, kromě 
tras ulicemi Dolní a  Vrahovic-
kou, překročit. Řešení dle územ-
ního plánu počítá s asanací pa-
neláků na ulici Okružní !!!

Změna pro Prostějov přišla 
s  řešením tohoto dopravního 
problému. Jedná se o  propo-
jení vnějšího okruhu a připra-
vovaného severního obchvatu, 
prodlouženého pod stávajícím 
mostem I/46 novým přivadě-
čem až do Vrahovic. Jedná se 
o nově nalezenou trasu nezasta-

věným koridorem mezi estaká-
dou a pivovarem, bez rušivého 
vlivu na životní prostředí obyt-
ného území. Toto řešení získává 
stále větší podporu. Ve spolu-
práci se zastupiteli za Ano usi-
lujeme o zařazení této akce do 
státem pořizovaných investic.

Pokud vás zajímá podrob-
nější řešení, které by mělo ve 
svém důsledku snížit dopravu 
na vnitřním okruhu, Plumlov-
ské, Kostelecké, Olomoucké, 
Vrahovické a  Dolní ulici asi 
na polovinu, najdete jej na  
www.zmenaproprostejov.cz. 
Dozvíte se zde i to, co zapříčinilo 
nežádoucí zavlečení dopravy do 
obytného území ulic Tyršova, 
Pod Kosířem a E.Valenty a také 
to, že stejný problém s  největší 
pravděpodobností hrozí obyva-
telům ulic stará Okružní a Šárka. 
Rovněž tyto problémy by měl 
předložený návrh vyřešit.

 Za klub zastupitelů 
Změna pro Prostějov

Ing.arch. František Fröml

Vážení a milí čtenáři,
chtěla bych v  úvodu svého 

článku poděkovat všem, kteří se 
mi ozvali nebo ještě ozývají ve 
věci realizace muzea Oděvnic-
tví. Váš zájem mne opravdu po-
těšil a povzbudil, zvláště setkání 
s  jistou dámou, která po pub-
licitě příliš neprahne, ale má 
materiály i vlastní práci, kterou 
se zabývala řadu let  v takovém 
rozsahu  a na tak vysoké úrov-
ni, že by  muzeum Oděvnictví 
mohlo vzniknout zítra a  mne 
tou prací naprosto „dostala“. 
Ale.  Zatím hledáme vhodný 
prostor, formu, jakou by muze-
um mělo mít  a rovněž i fyzické 
exponáty, pak se nebráním ani 
akčním lidem včetně podnika-
telů v daném oboru ,  kteří  byli 
nejen u zrodu akce. Všem, kteří 
jste se nabídli, se ozvu a děkuji, 
je to akce ne na 14 dní, ale vě-
řím, že společně s pomocí Boží 
ji uskutečníme. Netrvám na 
žádných zásluhách ani politic-
kém zviditelnění, vždyť oděvy 
šili i nosili lidé různých názorů 
či myšlenek.  Ti z Vás, kteří na-
vštívili Pax (akční  společenské 
centrum vedle kostela sv. C+M 
na Brněnské ulici) snad věří, že 
toho budeme společně schopni.

Také bych poděkovala ve-
dení města Prostějova a  všem, 
kteří zajistili pro občany kon-
cert k  70. výročí osvobození 
v podání Moravské filharmonie 

Olomouc. Díky.  Byl to velký 
zážitek a řada lidé opravdu od-
cházela dojata. Účastnila jsem 
se s dcerou Petrou také pietního 
aktu na hřbitově ke vzpomínce 
všech padlých. I  když jsem si 
myslela, že nikdy v této roli ne-
budu, ale fakt je, že byl nádher-
ný den  a já si dala otázku: „ Zda 
by se mi chtělo v tak krásný den 
válčit, natož umírat. Nelze než 
souhlasit se slovy pana primá-
tora, že 70let v míru je opravdu 
velký zázrak a měli bychom  si 
jej vážit.

Krátce k  dnešnímu téma-
tu. Doba dovolených je před 
námi. Samozřejmě, že každý ji 
chce prožít co nejlépe se svými 
milými a  mnohdy i  za cenu, 
že si na dovolenou či jiné věci 
vypůjčí.  Nebojte se, nejsem 
nový kazatel. Půjčky jsou bo-
hužel běžné  a  opravdu někdy 
nezbytné. Pozor ale na bohužel 
zákonem schválené postupy, 
ať již  bankovních ústavů nebo 
spíše jiných podniků, kteří se 
půjčkami zabývají. Nedáv-
nou mne překvapil pojem tzv. 
„revolving“, s  revolverem  to 
nemá nic společného,  i  když 
se to k  němu mílovými kroky 
blíží. Vezmete si malou půjčku 
v  rámci životních trablů a běd 
a ejhle nejen, že úrok u jistých 
organizací je 95,2% , ale pokud 
se vám daří splácet, tak na-
jednou  na účtu vám přistane 

bonus 15  000 Kč (protože jste 
to při podpisu smlouvy pode-
psali též). Pokud tuto částku do 
určité doby nevrátíte,  bere to 
půjčovatel, jako, že čerpáte dál 
a kolo splátek se zběsile točí dál. 
Úrok splátky u  této bonusové 
částky  je  např. 78,98 %. Na 
co chci apelovat. V první řadě 
na naše zákonodárce, kteří jak 
už jsme někde si přečetla, tuto 
situaci chtějí řešit. Ne všem je 
dána ona platební či ekonomic-
ký gramotnost, takže půjčky je 

vytloukány  půjčkami a když se 
vám do toho život zhatí např. ve 
smyslu rozbití rodiny, tak vám 
pří výpočtu alimentů nikdo 
půjčky nezohlední, to mi také 
známo nebylo. Když vám pak 
zůstane cca ani ne 2000 Kč na 
měsíc po zaplacení nájmu a to 
asi jsou na tom mnohdy lidé 
ještě hůř, co dělat?

Dovolená je od slovo “ dovo-
lovat si“, přesto raději si dovolit 
na co mám. Taková noc pod 
stanem či dokonce po širákem 

má své naprosto nenahraditel-
né kouzlo, a pokud jste  na ta-
kové dovolené s dobrou partou 
či blízkou osobou žádný „ All 
Inclusive“ to nenahradí. Nic 
proti pohodlí.

Přeji vám pěkné prázdnino-
vé dny a věřím, že Muzeu oděv-
nictví vznikne a  k  dnešnímu 
tématu, byť se lidem nerozsvítí, 
ale třeba o tom alespoň všichni, 
kterých se to týká, zapřemýšlí. 

MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka za KDU-  ČSL

KDU - ČSL informuje
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Policisté zachránili život mladé ženě 
Vedoucí Územního odboru 

PČR Prostějov, plk. Mgr. Pavel 
Novák ocenil policisty – nad-
strážmistra Martina Jeneše 
a  praporčíka Jana Dobeše za 
záchranu života mladé ženy, 
která havarovala v  neděli 10. 
května ráno mezi obcemi Laš-
kov a  Bohuslavice. Hlídka po-
licistů dopravního inspektorá-
tu Prostějov se tehdy vracela 
z  šetření předchozí dopravní 
nehody společně s  vozidlem 
odtahové služby, když si všim-
la  havarovaného vozu, který 
narazil do stromu a začal silně 
doutnat. Policejní hlídka  i  s  ři-

dičem odtahové služby oka-
mžitě zastavili. Policisté zraně-
né ženě poskytli ihned první 
pomoc a do příjezdu přivolané 
zdravotnické záchranné služby 
zajistili i  nezbytnou péči. Zra-
něnou přesunuli do bezpečné 
vzdálenosti, protože začal hořet 
motorový prostor. Hořící auto, 
v době, kdy policisté poskytova-
li první pomoc, začal hasit řidič 
odtahové služby pan Pavel On-
druš. Následné dohašení pro-
váděli přivolaní hasiči. Policisté 
i řidič odtahového vozidla svým 
rychlým zásahem zachránili 
mladé ženě život.  -red-

Předání pamětních medailí 
k 70. výroèí konce II. světové války

15
05

25
3/

05
32

INZERCE

Zástupci Občanského sdružení Červené barety předali slavnostně v obřadní 
síni prostějovské radnice pamětní medaile k 70. výročí konce II. světové vál-
ky. Medaile a certifikáty převzali jednak pamětníci válečných událostí, jednak 
také příslušníci současných ozbrojených a bezpečnostních složek a sborů 
a zástupci státní správy, samosprávy, představitelé občanských sdružení 
a neziskových organizací. 

Policisté obdrželi kázeňské odměny, Pavel Ondruš z odtahové služby pamětní odznak a cer-
tifikát. Oba policisté byli navrženi policejnímu prezidentovi na medaili Policie České republiky.
Zleva: nadstrážmistr Martin Jeneš, ředitel Krajského ředitelství PČR Olomoucké kraje plk. 
Ing. Libor Krejčiřík, praporčík Jan Dobeš, Pavel Ondruš, vedoucí ÚO PČR Prostějov plk. Mgr. 
Pavel Novák.
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Oceňování strážníků, policistů a pracovníků 
zajišťujících bezpečnost obyvatel

V rámci Dne se složkami Integrova-
ného záchranného systému se ve čtvrtek 
30. dubna uskutečnilo již tradiční pře-
dávání ocenění nejlepším strážníkům, 
policistům a pracovníkům zajišťujících 
bezpečnost obyvatel města. O  ocenění 
rozhoduje zastupitelstvo, které udělilo:

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA ZÁSLUHY

Strážníkovi Davidu Malíkovi 
Za vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co 
nejlepší výsledky při zajišťování veřejného 
pořádku. 
Nadporučíkovi Mgr. Bc. Leo Haluzovi 
vedoucímu oddělení obecné kriminality Služ-
ba kriminální policie a vyšetřování Prostějov. 
Nadporučíkovi Bc. Pavlu Konevičovi 
Zástupci vedoucího Dopravního inspek-
torátu Prostějov. 
Majoru Ing. Marku Sobkovi
příslušníkovi Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje Územního 
odboru Prostějov. 
Miroslavu Leznovi 
veliteli jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Prostějova. 

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST 

II. stupně - za 20 let služby uděluje 
zastupitelstvo města Prostějova:

Strážníkovi Miroslavu Herinkovi 
Strážníkovi Františku Matouškovi
Strážníkovi Karlu Pokornému 

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně 

- za 15 let služby uděluje
Zastupitelstvo města Prostějova:

Strážníkovi Mgr. Janu Nagymu 
 

Čestnou plaketu Městské policie 
Prostějov uděluje zastupitelstvo:

Jiřímu Novákovi
Významně se podílí na logistickém 
zabezpečení činnosti městské policie 

a  vytváření ekonomických podmínek 
pro činnost.  
Mgr. Miladě Galářové
Od roku 2005 pracuje velmi aktivně jako 
předsedkyně osadního výboru Vraho-
vice, úspěšně spolupracuje s okrskovým 
strážníkem i policistou.
Ing. Miroslavu Nakládalovi
vedoucímu odboru dopravy Magistrá-
tu města Prostějova. Zároveň vykonává 
funkci vedoucího aktivu Besip. 
Ing. Martině Cetkovské
vedoucí odboru životního prostředí 
Magistrátu města. Významně se podílí 
na ochraně obyvatelstva jako tajemni-
ce krizového štábu města Prostějova. 
Bc. Jiřímu Novákovi
vedoucímu Dětského dopravního centra 
Sportcentrum Prostějov za přínos v ob-
lasti dopravní výchovy a její populariza-
ce mezi dětmi a mládeží. 

Vedoucí územního odboru Policie ČR 
Prostějov, plk. Mgr. Pavel Novák udělil 

Pamětní odznak Územního odboru 
Prostějov:

strážníkovi Petru Borovičkovi
zástupci velitele 1. směny za velmi dobrou 
spolupráci s Policií České republiky
a strážníkovi Tereze Greplové 
ze skupiny prevence Městské policie Pros-
tějov za aktivní spolupráci a nadstandard-
ní přístup při realizaci preventivních akcí.

Současně plk. Pavel Novák předal 
policejním prezidentem brigádním 

generálem Tomášem Tuhým udělenou 
Čestnou medaili Policie ČR

nprap. Františku Nesvadbíkovi a  pra-
porčíkovi Luďku Panovi
nejenom za dlouhodobé a  iniciativní 
dosahování velmi dobrých služebních 
výsledků, významný a  trvalý přínos 
k budování a prosazování dobrého jmé-
na Policie České republiky, ale zejména 
za profesionální přístup při záchraně lid-
ského života.

Praktické ukázky předvedli v rámci Dne se 
složkami Integrovaného záchranného systé-
mu policisté, vojáci, záchranáři i strážníci. Vy-
hodnocena byla také soutěž vyhlášená hasiči.

Praktické ukázky první pomoci zajišťovaly studentky Střední zdravotnické školy 
Prostějov. Na snímku s MUDr. Pavlem Holíkem, bývalým ředitelem prostějov-
ské záchranky a předsedou Komise sociální a zdravotní Rady města. 
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Zádlažba zpevněných 
povrchů - část před radnicí

Zpevněná plocha podél zástav-
by na západní straně náměstí je 
ohraničena souvislou zástavbou, 
na  východní straně komunikací, 
která je mezi touto plochou a tzv. 
velkou kuželnou. 

Úprava plochy začíná v JZ rohu 
náměstí proti domu č. 12, ukonče-
na je v SZ rohu proti domu č. 17. 
Délka zpevněné plochy je před 
západní zástavbou náměstí cca 88 
m. Šířka plochy je proměnná dle 
stávající zástavby a vedení komu-
nikace cca 16,00 - 21,00 m.

Na jižní a severní straně nava-
zuje plocha na stávající chodníky. 
Nový povrch pro pěší je dlážděn 
žulovými řezanými deskami 
300/200/80 mm z  modrošedé 
žuly, desky jsou kladeny na vaz-
bu. Plochy parkovacích stání jsou 
dlážděny žulovými kostkami 
100/100/100 mm z  modrošedé 
žuly vějířovitě.

Zádlažba zpevněných 
povrchů tzv. 

„velká kuželna“
Jedná se o  středový ostrov 

hlavní části náměstí tzv. „velkou 
kuželnu“. Tento ostrov je  ze všech 
stran ohraničen komunikacemi, 
na které navazují dále komunika-
ce pro pěší. Dominantou „velké 
kuželny“ je památník T. G. Masa-
ryka, kašna a  morový sloup. Zá-
padní část v místě památníku T. G. 
Masaryka je zadlážděna, podélný 
pruh je také zadlážděn. Plocha 

tzv. „velké kuželny“ je klidovou 
částí náměstí. Je doplněna zelení, 
slouží pouze pěším a odpočinku. 
Umožňuje přímé spojení mezi 
všemi stranami náměstí. Plocha 
„velké kuželny“ je též využívána 
k  pořádání    příležitostných akcí, 
jako jsou vánoční trhy, příp. jiné 
společenské a kulturní akce pořá-
dané v průběhu roku. 

Délka „velké kuželny“ je cca 117 
m, šířka 40 - 56 m. Nový povrch 
pro pěší je dlážděn žulovými kost-
kami 50/50/60 mm ze žlutošedé 
žuly. Plochy jsou děleny pruhy 
š. 400 mm ze žulových kostek 
50/50/60 mm z modrošedé žuly.

V  rámci projektu bude vysa-
zeno 8 nových stromů Quercus 

bicolor na jižní straně náměstí 
a travnaté plochy budou doplněny 
o záhony trvalek, travin a letniček.

Při realizaci stavby byly naleze-
ny pozůstatky středověké Šibenice 
v  místě kotvícího prvku pro vá-
noční strom.

Zádlažba zpevněných 
povrchů tzv. 

„malá kuželna“
 Jedná se o  východní část ná-

městí, které má obdélníkový 
tvar cca 62 x 35 m. Z jižní strany 
je plocha ohraničena objektem 
muzea, ze západní a severní stra-
ny komunikacemi. Na východní 
straně je zpevněná plocha kolem 
obchodního domu Zlatá brána. 

V této části náměstí byl původně 
středový ostrůvek velikosti cca 40 
x 27 m. Nová plocha bude zadláž-
děna v uvedeném rozsahu cca 62 
x 35 m. Bude obdélníková se čtyř-
mi ostrůvky  se stávající a novou 
vzrostlou zelení. 

Nový povrch pro pěší bude 
dlážděn žulovými řezanými 
deskami 300/200/80 mm ze 
žlutošedé žuly, desky budou 
kladeny na vazbu. Plocha bude 
dělena odvodňovacími rigoly 
š. 600 mm, budou dlážděné 
žulovými kostkami 50/50/60 
mm z  modrošedé žuly. Pruh 
kolem muzea bude předlážděn 
kostkami 50/50/60 mm z mod-
rošedé žuly.

Na náměstí bude vrácena socha 
sv. Jana Nepomuckého, která byla 
odstraněna při stavbě obchodního 
domu PRIOR. 

Dále je provedena rekon-
strukce elektroinstalace a  jsou 
pořízeny nové sloupy veřejného 
osvětlení, ve kterých jsou zabu-
dovány zásuvky pro pořádání 
trhu a  jarmarků. Stávající ne-
zpevněné plochy (travnaté plo-
chy) budou opatřeny novým zá-
vlahovým systémem a zpevněné 
plochy budou doplněny o nový 
mobiliář.

Revitalizace bude dokončena 
k 30. 6. 2015  Ing. Brückner, 

Mgr. Neckařová, 
Ing. Zajíček

Nová radnice v Prostějově – rekonstrukce nádvorní fasády a střechy
„Nová radnice, “ na náměstí 

T. G. Masaryka 130/14, je ve-
dena v ústředním seznamu ne-
movitých kulturních památek. 

Stavba patří mezi hodnotné 
a  velmi cenné doklady staveb-
ního a uměleckého řemesla po-
čátku 20. století, nejen v rámci 
regionu Prostějovska.

Od svého otevření v  roce 
1914 stavba slouží svému úče-
lu – tedy jako sídlo samosprá-
vy města Prostějova, za dobu 
své existence prošla několika 
dílčími opravami. Část kon-
strukcí a  prvků jsou původní 
z roku 1914. Na základě revize 
stavu objektu a  vyhodnocení 
bylo rozhodnuto     o provede-
ní kompletní rekonstrukce fa-
sády, krovů a  střešního pláště.                                                                                  
Projektové práce zajistila archi-
tektonická projekční kancelář 
CAD PROJEKT PLUS, Prostě-
jov.

Záměrem akce je : 
•	rekonstrukce dvorní fasády
•	rekonstrukce čelní fasády 

a věže

•	sanace krovů budovy 
•	rekonstrukce střechy nad za-

sedací místností ve dvoře rad-
nice.
Zastavěná plocha historic-

ké radniční budovy činí cca 
1 513 m² a obestavěný prostor 
cca 42 916 m³, včetně radnič-
ní věže.

Plochy opravovaných fasád 
činí:  
•	dvorní fasáda objektu oriento-

vaná na jih – 873,5 m²  
•	dvorní fasáda objektu oriento-

vaná na západ – 780,7 m²
•	dvorní fasáda objektu oriento-

vaná na sever -  1 248,8 m²  
•	boční štíty orientované na 

sever a jih – 99 m²    
•	čelní fasáda a věž – 1415 m²   
•	fasáda dvorní přístavby 

objektu orientovaná na sever, 
východ a západ - 471,2  m².
Na základě mykologického 

posudku dochází k dílčí výmě-
ně zasažených krovů, k  opravě 
a  výměně střešní krytiny. Dále 
je prováděno účinné odvětrání 
půdních prostor. 

Při demontáži měděné ma-
kovice věže byla objevena dvě 
pouzdra s  dokumenty ulože-
nými v roce 1914, pouzdra byla 
otevřena a  dokumenty jsou 
v  restaurátorské dílně Státního 
okresního archivu Prostějov, 
kde jsou restaurovány. 

Dokumenty budou vráceny 
zpět do pouzder a  uloženy do 
makovice. Budou uložena i dvě 
pouzdra s  dokumenty ze sou-
časné doby.

V současné době je provádě-
na oprava fasády – historizující 
omítka, bohatě profilovaná, 
celoplošně znehodnocená no-
vodobou povrchovou úpravou 
– nástřikem z  ruční omítačky, 
dále je prováděna oprava hru-
bozrnné omítky – umělý kámen 
a pískovcových ozdobných prv-
ků a soch.

Jsou opravovány i  výplně 
otvorů, tj. okna a dveře, některé 
s uměleckými vitrážemi, dále to 
jsou i zámečnické výrobky.

Součástí projektové doku-
mentace jsou restaurátorské 

záměry, které řeší způsob re-
staurování uměleckých prvků, 
které provádí restaurátoři s  li-
cencí ministerstva kultury ČR.

Stavbu provádí firma H&B delta 
Vsetín na základě výsledků výbě-
rového řízení na zhotovitele stavby, 
cena díla je téměř 26 mil. Kč.

Výška lešení věže radnice je 
cca 70 m, proto je stavba pod 

pečlivým dohledem Inspekto-
rátu práce Ostrava.

Stavba byla zahájena v  roce 
2014. Podstatná část prací bude 
provedena v  roce 2015 a  některé 
komplikované restaurátorské bu-
dou dokončeny v 1. polovině roku 
2016. Zpracovali: M. Svoboda, 
 Ing. Brückner, 

 Ing. Zajíček

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka
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SOUTĚŽ – VÝROČÍ MĚSTA
Vážení čtenáři Prostějovských radnič-

ních listů, vážení občané města Prostějo-
va, milí příznivci historie,

v dnešním vydání Prostějovských rad-
ničních listů pokračujeme s další sérií otá-
zek k 625. výročí povýšení Prostějova na 
město. Písemné odpovědi na otázky jed-
notlivých kol zasílejte, prosím, výhradně 
v listinné podobě na adresu Regionálního 
informačního střediska (RIC) Magistrátu 
města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01, nebo je můžete odevzdat 
v zalepené obálce osobně přímo v prosto-
rách RIC v přízemí prostějovského zám-

ku, a to vždy nejpozději do konce měsíce, 
následujícího po datu vydání Prostějov-
ských radničních listů. Obálku vždy čitel-
ně označte slovem „SOUTĚŽ“.

8. Který prostějovský rodák byl vý-
znamným diplomatem, ve službách kte-
rého krále působil a  jakým způsobem 
zemřel? 

9. Kolik žilo na konci 16. století 
v  Prostějově přibližně lidí? Jaké místo 
v pořadí podle velikosti měst na Moravě 
Prostějov tehdy zastával a kolikátým byl 
podle velikosti v  pořadí nekatolických 
měst v celé zemi?

10. Kdo byl prvním prostějovským 
Židem, který vystudoval medicínu? Ve 
kterém městě nejprve studoval? Jakou 
důležitou instituci pro prostějovské 
Židy zřídil?

11. Středověký Prostějov pro své za-
jištění všech svých potřebných funkcí 
zaměstnával řadu profesí. Mezi nimi to 
byli kromě kata také například fortnýři, 
vodáci, cerklíři či hotaři. Co všechny tyto 
profese vykonávaly?

12. Jak se jmenovalo šest věřitelů - 
ručitelů pernštejnských dluhů, od kte-
rých koupili Lichtenštejnové zadlužené 
plumlovské panství s městem Prostějo-
vem?

13. Kdy byla otevřena 1. měšťanská 
lékárna a jak se jmenovala?

14. Jak se jmenoval herec, který v roce 
1875 zemřel v Prostějově? Kde se to sta-
lo? Čím často kazil svá představení?

Autoři: Mgr. Daniel Zádrapa, 
JUDr. Josef Augustin, 
Ludmila Vystrčilová

Kulturní klub DUHA zve občany  
a mládež na setkání s kubánským chargé 
d´affaires Félixem Andrésem Leónem 
Carballo, které se uskuteční ve čtvrtek  
4. 6. 2015 v 16:00 hodin v sále Kulturního 
klubu DUHA, Školní ulice č. 4, ProstějovFoto: Archiv Jana Kvapila, Kostelec na Hané)

Pozvánka

   Nepřetržitý

 dohled
sítě

první plně zálohovaná síť v regionu

www.infos.cz, 588 882 111
TELEVIZE TELEFON
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Třídílnou rozsáhlou exkluzivní velkoformátovou publikaci s celkem 
osmi set padesáti stranami a více než 2000 fotografiemi vydala 

vlastním nákladem Veteran Arena v Olomouci
Na prvním dílu se autorsky 

podílela i  Michaela Kvapilová 
Nováková, která už v rámci své 
předchozí činnosti v Muzeu Pro-
stějovska  v  Prostějově napsala 
v  roce 2010 knihu s  podobnou 
tematikou. V  této unikátní pu-
blikaci jsou podrobně popsány 
osudy obou rozvětvených rodin 
zakladatelů továrny, text je do-
plněn o  množství exkluzivních 
rodinných fotografií přibližující 
život té doby. V  knize autor-
ka zobrazuje i  architektonicky 
hodnotná sídla rodin majitelů 
firmy a  detailně se zabývá také 
industriální architekturou naší 
kdysi největší továrny na výro-
bu zemědělských strojů. Text 
podrobně mapuje zejména 
vznik samostatného automo-
bilního oddělení v továrnách na 
stroje Wichterle & Kovářík, a. s., 
Prostějov a co všechno předchá-

zelo prvnímu vyráběnému typu 
vlastního automobilu Wikov 
7/28. To už se čtenář dostává 
plynule k technické části, kterou 
autorsky zpracoval Jiří Kohlíček, 
redaktor časopisu Motor Jour-
nal, jenž se dlouhodobě věnuje 
moravským automobilkám. 

V knize je velmi poctivě zpra-
cována historie, vývoj a chrono-
logická výroba typů 7/28, 35 a 40. 
V  samostatné kapitole je zachy-
cen i kompletní průřez výrobou 
zemědělských traktorů Wikov. 
Zmíněny jsou samozřejmě i pro-
totypové řady Wikov 70 a Baby, 
včetně podrobného popisu prv-
ního československého aerody-
namického automobilu Wikov 
35 Kapka. Opomenuty nebyly ani 
oblíbené nákladní jedenapůltuny 
Wikov.  Průřez výrobou prostě-
jovských automobilů je navíc za-
sazen do kontextu doby a čtenář 

se tak dozví i mnohé zajímavosti 
související s  domácím motoris-
tickým děním. Vše je doprová-
zeno původními fotografiemi, 
dobovými reklamami a  dalšími 
unikátními materiály, které jsou 
naprosto precizně chronologicky 
seřazeny i v  samostatné kapitole 
shrnující kompletní sportovní 
úspěchy dosažené s  automobily 
Wikov.  

Vyvrcholením celé publikace 
je pak třetí díl, ve kterém autor 
popisuje osudy více než padesáti 
dochovaných vozů Wikov. Jsou 
chronologicky řazeny dle typů 
a  výrobních čísel. Vše je dopro-
vázeno původními i  současnými 
fotografiemi dochovaných auto-
mobilů a  informacemi od jejich 
nynějších a  nezřídka i  minulých 
majitelů. Takto poctivě nemá zma-
povány dochované vozy žádná 
jiná domácí automobilka.  -red-

Pijete vodu ze studny? 
Nechte si ji raději zkontrolovat!

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí 
majitelům studní zvýhod-
něné rozbory základních 
chemických a  mikrobiolo-
gických parametrů pitné 
vody za smluvní cenu 750 
Kč (s  DPH). Nabídka zvý-
hodněných rozborů platí 
do konce září 2015.

Voda v  soukromých 
studních nepodléhá žádné 
pravidelné povinné kont-
role. V  roce 2014 provedla 
společnost Moravská vo-
dárenská 870 rozborů sou-
kromých studní. Výsledky 
ukázaly, že až 87 % ana-
lyzovaných vzorků vod ze 
soukromých studní neod-
povídalo alespoň v  jed-
nom parametru vyhlášce 
č.252/2004 Sb. v  platném 
znění, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na 
pitnou vodu a četnost a roz-
sah kontroly pitné vody. 
Nejčastěji nevyhovovaly 
mikrobiologické ukazatele. 
V některých případech byly 
překročeny limity dusič-
nanů (limit 50 mg/l) a  také 
limity pro hodnotu manga-
nu, železa, pH a  amonných 
iontů. 

V  České republice je ne-
celých 10 % obyvatel trvale 
zásobováno vodou z  do-
movních nebo veřejných 
studní, vedle toho mnoho 

lidí používá vodu ze stud-
ní na chatách a  chalupách 
o  víkendech a  dovolených. 
Pouze laboratorním rozbo-
rem fyzikálně chemických 
a  mikrobiologických uka-
zatelů, které musí splňovat 
limity dané vyhláškou, se 
dá zjistit, zda je voda ve 
studni vyhovující. Lidé, 
kteří používají vodu ze 
studny na pití, by si ji měli 
nechat pravidelně kontro-
lovat. Na pohled křišťálově 
čirá voda totiž v sobě může 
skrývat nebezpečí v  podo-
bě mikrobiálního znečiš-
tění.

Všechny rozbory pro-
vádí zkušební laboratoř 
č. 1446 akreditovaná ČIA 
společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., Oddě-
lení kontroly kvality vody, 
e-mail laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště: 
Laboratoř Olomouc, Dol-
ní novosadská, 779 00 Olo-
mouc, tel. 585  417  369 / 
Laboratoř Prostějov, ČOV 
Prostějov – Kralický Háj, 
798 12 Kralice na Hané, tel. 
582 337  441 / Laboratoř 
Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 
Želechovice nad  Dřevnicí, 
tel: 577 901 654.

  MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

840 668 668
www.smv.cz

Žena a Charme 
na zámku 
aneb Bella 

v každém věku
Charme a  elegance ovlád-

nou zámecké prostory plum-
lovského zámku i  letošní 
sezónu. V  sobotu 13. 6. v  16 
hodin se zde bude konat již 
čtvrtý ročník oblíbené akce 
s módními přehlídkami Žena 
a  Charme na zámku, která 
vznikla pod záštitou Olo-
mouckého kraje v rámci hod-
notných kulturních aktivit 
v našem regionu na podporu 
návštěvnosti této krásné kul-
turní památky.

Pro návštěvníky bude připra-
vena tombola, hudební dopro-
vod i malé občerstvení.

Přijďte tedy načerpat no-
vou energii a inspiraci a prožít 
den plný módy na plumlovský 
zámek, máte se jistě na co těšit.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
 -el-

Projekt Mám kam jít slavnostně představen veřejnosti
Chráněné bydlení s kapaci-

tou 14 uživatelů v 5 bezbarié-
rových bytech, vždy se sociál-
ním zázemím a  kuchyňkou, 
společnou jídelnou a odpočin-
kovou zónou a  dále sociálně 
terapeutická dílna v  podobě 
nevýdělečné cukrárny pro 
veřejnost s kapacitou 6 uživa-
telů (pracovníků), potřebným 
provozním i  technickým zá-
zemím. 

To je výsledek práce na re-
konstrukci objektu v Prostějově 
– Vrahovicích. Občanské sdru-
žení LIPKA tak slavnostně do-

končilo a představilo veřejnosti 
projekt Mám kam jít. Ten byl 
podpořen z  Regionálního ope-
račního programu Střední Mo-
rava, dále městem Prostějovem. 
„Na vybavení a zahájení provo-

zu nového zařízení, vybudova-
ného v rámci projektu jsme zís-
kali také podporu z celonárodní 
veřejné sbírky Adventní koncer-
ty 2014 České televize. Výtěžek 
sbírky činil 1.779 13,50 Kč,“ 
připomenula předsedkyně 
sdružení Renata Čekalová. 

Projekt Mám kam jít byl 
slavnostně otevřen v  závěru 
dubna, o  pár dní později pro-
běhl i úspěšný Den otevřených 
dveří. „V  současné době přijí-
máme zájemce o  službu chrá-
něné bydlení. V  sociálně-tera-
peutické dílně (cukrárně) jsou 

také ještě volná místa pro nové 
klienty (pracovníky),“ dodala 
Čekalová.

Připomeňme, že projekt 
bydlení i  chráněné dílny (pra-
covní činnost v nich) je určen 
pro osoby zdravotně znevý-
hodněné. -red-
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Doteky módy už popatnácté
V  pátek 24. dubna 2015 se 

v  Městském divadle v  Prostě-
jově konal již 15. ročník sou-
těže Doteky módy, který po-
řádala Střední škola designu 
a módy.

Celý večer se nesl výhradně 
v duchu módy. V úvodu večera 
se svou inspirativní módní pře-
hlídkou představily studentky 
Střední školy designu a  módy. 
K  vidění byly především klau-

zurní práce studentů 4. ročníků, 
které vznikly na téma UNISEX, 
GEOMETRY, OP-ART. 

Závěr večera patřil módní 
návrhářce Yvoně Leitnerové.

Hlavním důvodem zaplněné-
ho divadla však byla především 
samotná soutěž.  Prostějovské  
hlediště tentokrát zaplnili diváci 
z celé republiky i ze Slovenska, 
protože sem přijeli podpořit své 
favority.

Z původních 40 modelů při-
hlášených do soutěže vybra-
la porota v  předkole, které se 
konalo dne 10.dubna 2015 na 
Střední škole designu a  módy, 
16 kolekcí. Ty se pak utkaly na 
finálovém večeru a  hodnotila 
je porota složená ze známých 
módních návrhářů – Lukáš 
Lindner, Zuzana Machorková, 
Lada Vyviálová a  Yvona Leit-
nerová.  V porotě  dále zasedli 
zástupci oděvních firem a pro-
dejci módy.

Hlavní cenu si z  Prostějova 
odvážela kolekce Červená linie, 
na které porota ocenila přede-
vším její extravagantnost a čis-
tou linii.  Cena putovala z Pro-
stějova do Červeného Kostelce 
na Střední školu oděvní, služeb 
a  ekonomiky. Ta se Doteků 
módy zúčastnila poprvé a hned 
se ocitla v roli vítěze.

Tomáš Hanák, který provázel 
diváky celým soutěžním veče-
rem, opět nezklamal. Na jeviš-
ti se už pohyboval jako doma 
a  s  noblesou a  humorem sobě 
vlastním dokázal bavit zaplněný 
sál po celý večer. -IV-

Muzikál roztanèí divadlo
Ve středu 10. června 2015 se Městské divadlo 

v Prostějově roztančí a rozezní hity z muzikálu Pomáda
Zatančit a  zahrát přijdou 

žáci a  studenti z  tanečního 
oboru ZUŠ Vl. Ambrose, 
pod pedagogickým a  chore-
ografickým vedení paní uči-
telek Pavly Krieger Jahodové 
a Tiny Antoníčkové.

Celkem 180 děvčátek 
a chlapců, holek a kluků, slečen 
a  mladých mužů se představí 
ve třinácti skladbách a několi-
ka scénkách, propojujících děj 
muzikálu Pomáda. Doufám si 
tvrdit, že většina diváků tento 
titul zná, my jej představíme 
v  české hudební verzi. Výbě-
rem ze dvou českých nastudo-
vání z roku 1999 a z roku 2012.

V  hlavních rolích Sandy se 

představí absolventka II. stup-
ně TO Matylda Klosová a role 
Dannyho připadla mladému 
talentovanému členovi soubo-
ru High Society Robertu Vol-
kovi. V  dalších rolích uvidíte 
mladší i  starší členy souborů 
Buď ZUŠ a High Society.

„Muzikál jako divadelní 
kus jsme se rozhodli vytvořit 
poprvé. Několikrát jsme vy-
užili k  tanečnímu zpracování 
pomádové hity, ale jako celek 
i s divadelními vstupy děláme 
poprvé. Je to také díky tomu, 
že představitelé hlavních rolí 
nenavštěvují jen taneční obor, 
ale jsou i  žáky oboru drama-
tického. 

Každý ročník a  taneční 
soubory se představí v  jed-
né z  choreografií, divák tedy 
uvidí tančit opravdu

všechny žáky tanečního 
oboru od pětiletých dětí  až 
po vysokoškoláky.

Tak tedy vážení diváci, při-
jďte ve středu 10. června 2015 
v  18. hodin do Městského 
divadla v Prostějově na první 
nastudování muzikálu Pomá-
da!! 

Pozor - vstupenky rychle 
mizí z  divadelního předpro-
deje.

Na viděnou v divadle se 
těší Pavla Krieger Jahodová 

a Tina Antoníčková.

Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov
Zveme Vás na akci – 

Daruj krev s  Oblast-
ním spolkem ČČK 
Prostějov dne 8. červ-
na (pondělí) 2015 v  7 
hod. Sraz na transfuz-
ním oddělení Nemocnice 
Prostějov, Mathonova ulice 
(přední budova, 2. patro).

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

Po celou dobu odběru 

Vás budeme doprovázet 
a o všem informovat.

Kdo může darovat 
krev?

občan ČR starší 18 
let s  dobrým zdravotním 

stavem.
Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku 

zdravotní pojišťovny
Výhody darování krve?
daruji krev, jsem zdravý !!
v den odběru nárok na pra-

covní volno

při pravidelném darování 
krve příspěvek od zdravotní 
pojišťovny

Těším se na setkání s Vámi. Na 
odběr přijďte po lehké snídani 
a vydatném správném pitném re-
žimu. Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov

Milíčova 3
mobil: 723005411

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Jarní setkání Komise pro rodinu
Dne 22. dubna 2015 proběhlo 

u  102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka druhé se-
tkání Komise pro rodinu, která 
vznikla pro potřeby rodinných 
příslušníků, jejichž nejbližší jsou 
nasazeni v  zahraničních opera-
cích v Mali a Afghánistánu.

První seznamovací schůzka 
se uskutečnila 23. února 2015 
a  hlavním důvodem tohoto 
jarního setkání byla možnost 
přinést pro své nejbližší v  za-
hraničí balíčky, které jim bu-

dou co nejdříve poslány a pře-
dány. Celé setkání probíhalo 
v  uvolněné atmosféře, rodiny 
mohly shlédnout prezentaci ze 
života vojáků v misi, děti se za-
bavily u hraček nebo ve výtvar-
né dílně, kde pro tatínky tvoři-
ly a malovaly. Největší úspěch 
ovšem sklidila lanová dráha, 
kterou pro nejmenší připravili 
příslušníci praporu.  

autor článku 
rtn. Veronika Zdobinová

foto: rtn. Veronika Zdobinová

V Prostějově šlo o život
Lovci senzací netěšte se, 

nebudeme zde hovořit o  ni-
čem ve stylu bulváru, naopak 
chceme upozornit na to, že 
před časem proběhly v našem 
městě hned tři akce, jejichž cí-
lem bylo upozornit na zákeřné 
choroby, případně změřit li-
dem nejrůznější tělesné hod-
noty a podpořit tak všeobecně 
boj za zdravý životní styl.

První akce se uskutečnila 
v  Národním domě a  jednalo 
se o  tradiční Jarní dny zdraví, 
během kterých si lidé po celý 
týden mohli nechat změřit cho-
lesterol, Body mass index, krev-
ní tlak, zkontrolovat kvalitu své-
ho zraku a dále ochutnat zdravé 
potraviny a  značkovou bio 
kávu. Akce byla jako vždy houf-
ně navštívena a  mnoha lidem 
pomohla se nad svým zdravím 
alespoň kapku zamyslet. Záštitu 
nad ní převzal jako vždy projekt 
Zdravé město Prostějov.

Další akce pod názvem „Stře-
votour“ byla viditelná na první 
pohled u Zlaté brány. Zde zájemci 
z řad veřejnosti mohli zhlédnout 
velký 3D model tlustého střeva 
a dozvědět se informace o rako-
vině tlustého střeva, jak jí před-
cházet a hlavně jak nepodceňovat 
preventivní programy. Celou akci 
financovala Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna.

Poslední akce byla také tra-
diční. Ve středu 13. května totiž 
proběhl již 19. ročník tzv. „Kvě-
tinkového dne“, který se ofici-
álně jmenuje Český den proti 
rakovině. Studenti Střední zdra-
votnické školy ve spolupráci se 
sdružením DIANA-ONKO, 
prodávali žluté kvítky za dva-
cetikorunu. Výtěžek celé akce 
tentokrát putoval na podporu 
boje s rakovinou děložního číp-
ku. Prodejcům počasí relativně 
přálo a  výtěžek jistě pomůže 
dobré věci. -mm-
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PONDĚLÍ 1. ČERVNA
17.30 Dítě číslo 44  americký thriller
V hl. rolích: T. Hardy, J. Kinnaman, N. Rapace, 
G. Oldman, V. Cassel, aj. Režie: Daniel Espinosa, 
137 min., české tituly, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Dítě číslo 44

ÚTERÝ 2. ČERVNA
17.30 Láska na první boj - Art film
Režie: Thomas Cailley, 98 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 15  let nevhodný 
vstupné 100 Kč
20.00 Dítě číslo 44

STŘEDA 3. ČERVNA
17.30 Dítě číslo 44
20.00 Dítě číslo 44

ČTVRTEK 4. ČERVNA
17.30 Sedmero krkavců  česká filmová pohádka
V  hl.rolích M. Issová, S. Remundová,  
L. Příkazský, V. neužil ml., Z. Bydžovská aj. 
Režie: Alice Nellis, 97 min., premiéra, vstupné 
110 Kč
20.00 Rudá mašina  celovečerní dokument
Po skončeném mistrovství světa v hokeji přinášíme 
jako vzpomínku dílo, jehož autoři byli nominováni 
na Oscara – o hokejovém týmu Rudá armáda
Režie: Gabe Polsky, 85 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný vstupné 100 Kč

PÁTEK 5. ČERVNA
17.30 Sedmero krkavců
20.00 Insidious 3: Počátek  americký horror
Tentokráte prequel – tedy co přecházelo….
Režie: Leigh Whannel, 97 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný.

SOBOTA 6. ČERVNA
17.30 Sedmero krkavců
20.00 Insidious 3: Počátek

NEDĚLE 7. ČERVNA
15.30 Sedmero krkavců
17.30 Sedmero krkavců
20.00 Slepá - Art film  norský film
Dráždivá sonda do života mladé slepé ženy je 
neobvykle otevřená…Překvapivě nepatetické. 
Nesmírně vtipné.
Režie: Eskil Voght, 96 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 18 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 8. ČERVNA
14.00 Pondělní Bijásek - Letadla 2
USA, 2014, 80 min, český dabing
Režie: Robert Gannaway
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Druhá míza  americká komedie
V hl. rolích: A. Pacino, A. Benning, M. Benoist, 
106 min., české titulky, 106 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný 
vstupné 110 Kč
20.00 Špión  americká komedie
Špión bez koulí a s povolením zabíjet!!!
V  hl. rolích: M. McCarthy, J. Statham, J. Law, 
R. Byrne, M. Hart. Režie: Paul Feig, 120 min., 
český dabing, premiéra, pro mládež do 12  let 
nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 9. ČERVNA
14.00 Úterní Bijásek - Letadla 2
USA, 2014, 80 min, český dabing
Režie: Robert Gannaway
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Druhá míza
20.00 Špion

STŘEDA 10. ČERVNA
17.30 Špion
20.00 Druhá míza

ČTVRTEK 11. ČERVNA
17.30 Jurský svět 3D  am. dobrodružný film
Park se otevírá
V  hl. rolích: Ch. Pratt, V. D’Onofrio, O. Sy, B. 
Dallas. Režie: Colin Trevorrow, 125 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 
140 Kč
20.00 Jurský svět 3D

PÁTEK 12. ČERVNA
17.30 Jurský svět 3D
20.00 Jurský svět 3D

SOBOTA 13. ČERVNA
117.30 Jurský svět 3D
20.00 Jurský svět 3D

NEDĚLE 14. ČERVNA
17.30 Jurský svět 3D
20.00 Jurský svět 3D

PONDĚLÍ 15. ČERVNA
17.30 Jurský svět
Vstupné 120 Kč
20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta  austral. akční sci-fi
Budoucnost patří šílencům!
V  hl.rolích T. Hardy, Ch. Theron, N. Hoult. 
Režie: George Miller, ŠUP, repríza, české titulky, 
mládeži do 15 let nepřístupný, Vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 16. ČERVNA
17.30 Jurský svět
20.00 Kůň na balkoně - Art film  rakouský film
O chlapci, který vidí svět jinak…
Režie: Hüseyin Tabak, 90 min., české titulky, premiéra 
pro mládež do 12 let nevhodný vstupné 100 Kč

STŘEDA 17. ČERVNA
17.30 Jurský svět
20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta

ČTVRTEK 18. ČERVNA
17.30 Dior a já - Art film  franc. dokument
Režie: Fréderic Tcheng, 89 min., české titulky
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta

PÁTEK 19. ČERVNA
15.30 Pírkovo dobrodružství 
 francouzský animovaný rodinný film
Režie: Christian De Vita, 90 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč?
17.00 Avengers: Age of Ultron  americké sci-fi
Další dobrodružství postav známého komiksu
V hl. rolích: Ch, Hemsworth, R. Downey Jr., Ch. 
Evans M. Ruffalo, S. Johansson,
Režie: Joss Whedon, 150 min., český dabing, 
repríza, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
120 Kč
20.00 Odebrat z přátel  americký horror
Režie: Leo Gabriadze, 83 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 20. ČERVNA
15.30 Pírkovo dobrodružství 3D
Vstupné 130 Kč
17.30 Láska šílená - Art film
  koprodukční historické drama
Láska si vybírá nás, smrt si však vybíráme my.
Režie: Jessica Hausner, 96 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 15  let nevhodný 
vstupné 100 Kč
20.00 Odebrat z přátel

NEDĚLE 21. ČERVNA
15.30 Pírkovo dobrodružství 3D
17. 00 Avengers: Age of Ultron
20.00 Láska šílená

PONDĚLÍ 22. ČERVNA
14.00 Pondělní Bijásek- Mikulášovy patálie
na prázdninách
Fr. 2013, 80 min, český dabing
Režie: Laurent Tirard
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Temné kouty  franc. mysteriózní thriller
V hl.rolí Ch. Theron, Ch. G. Moretz, N.Hoult aj.
Režie: Gilles Paquet – Brenner, 104 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 15 let nevhodný 
vstupné 110 Kč
20.00 Temné kouty

ÚTERÝ 23. ČERVNA
14.00 Úterní Bijásek- Mikulášovy patálie
na prázdninách
Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Temné kouty
20.00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
 Art film  brazilsko-španělský životopisný film
Režie: Daniel Augusto, 112 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

STŘEDA 24. ČERVNA
17.30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
20.00 Temné kouty

ČTVRTEK 25. ČERVNA
17.30 Dáma ve zlatém  amer. životopisný film
V hl. rolích: H. Mirren. R, Reynolds režie: Simon 
Curtis, 110 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Vincentův svět  americká komedie
Sni ve velkém. Źij naplno!
V hl. rolích A. Grenier, J. Piven, K. Connolly, K. 
Dillon, J. Ferrara, M. Wahlberg. 
Režie: Doug Ellin, Mikkel Norgaard, 105 
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15  let 
nepřístupný, Vstupné 100 Kč

PÁTEK 26. ČERVNA
17.30 Dáma ve zlatém
20.00 Vincentův svět

SOBOTA 27. ČERVNA
17.30 Andílek na nervy  česká romant. komedie
V  hl. rolích: P.  Řezníček, A. Kadeřávková, 
P. Černocká, A. Mišík
100 min., premiéra, pro mládež do 12  let 
nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Vincentův svět

NEDĚLE 28. ČERVNA
17.30 Andílek na nervy
20.00 Vincentův svět

PONDĚLÍ 29. ČERVNA
17.30 Andílek na nervy
20.00 Samba  francouzská tragikomedie
V hl. rolích: O. Sy, Ch. Gainsbourg, T. Rahim,  
I. Higelin. 
Režie:Olivier Nakache, Eric Toledano, 120 
min., české titulky, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 30. ČERVNA
17.30 Andílek na nervy
20.00 Samba

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

SOBOTA 6. ČERVNA
17.30 Šmoulové 2  americká 
 animovaná rodinná komedie
Velký návrat Šmoulů i Gargamela!
Režie. Raja Gosnell, 105 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 The Amazing: Spider – Man 2
americký akční dobrodružný film
Spiderman znovu v našem kině!
V hl. rolích A. Garfield, E.Stoneová, 
R. Infans, S. Fieldová, M. Sheen aj.
Režie: Marc Webb, 137 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč

SOBOTA 13. ČERVNA
17.30 Babovřesky 3  česká komedie
Vítejte znovu v Babovřeskách!
V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, 
L. Vondráčková, L. Langmajer, 
P. Kikinčuk, T. Bebarová, B. Kotiš, 
P. Bečková aj.
Režie: Zdeněk Troška, 103 min., 
repríza, mládeži přístupný, Vstupné 
40 Kč
20.00 Babovřesky 3
vstupné 40 Kč

PO DOBU LETNÍCH 
PRÁZDNIN KINOKLUB 

DUHA NEHRAJE!

PŘEJEME VŠEM 
NÁVŠTĚVNÍKŮM 

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU, 
HEZKÉ POČASÍ 

O PRÁZDNINÁCH 
A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU 

V ŘÍJNU 2015

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

Kultura

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

Šílený Max, pronásledovaný 
svou pohnutou minulostí, je 
přesvědčen, že jediný způsob jak 
přežít, je vydat se na osamělou 
pouť. Narazí však na skupinu pr-
chající pustinou ve vyzbrojeném 
obrněném vozidle, v  jejímž čele 
stojí elitní Imperator Furiosa. Cit-
adelu, odkud prchají, tyranizuje 
Immortan Joe, kterému kdosi 
odcizil něco nenahraditelného. 
Rozzuřený vojenský vůdce svolá 
všechny své gangy a ve vysokook-
tanové silniční válce nemilosrdně 
pronásleduje prchající rebely.
 (Zdroj: warnerbros.cz)

Šílený max: 
Zběsilá cesta
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Drazí konzumenti  ha-
náckých divadelních po-
choutek, přicházím k  vám 
s  každoročními recepty na 
skvěle trávenou a  strávenou 
divadelní krmi, s  nabídkou 
festivalu MEDart.

Vše navařila Základní 
umělecká škola Vladimíra 
Ambrose v  Prostějově s  po-
mocí Městského divadla 
a  Divadla Point. Výživovou 
hodnotu kontroluje město 
Prostějov.  Ochutnávka začí-
ná ve středu 3. června 2015 
a  končí v  pondělí 8.června 
2015.

Středeční předkrm v  po-
době malinkých voňavých 
slaďoučkých divadýlek bude 
v  sále zámku ZUŠ a  jmenuje 
se ZUŠKOVINY 1. Po něm 
ochutnáme něco hořkého 
– PTALY SE, PROČ….? – 
navařily děti z  PV Dram při 
ZUŠ V. A. 

A  ve čtvrtek 4. června  se 
zakousneme do dobrůtek  
ZUŠKOVINY 2, které s  lás-
kou a pýchou naservírují  žáč-
ci ze zušek i  základek. Večer 

pak do Divadla Point přije-
dou se svou peprnou baštou  
VTEŘINA ZAPOMNĚNÍ 
studenti z JAMU Brno. 

MEDartovský pátek 5. 
června  slibuje lásku a  smích 
a tanec a nevázané veselí. E= 
MC2, LÁSKO MOJE  je pa-
řížská specialita s  americkou 
třešničkou . Šéfkuchař Pro-
cházka se svým týmem Diva-
dla Point namíchali pozoru-
hodné ingredience. 

Ale laskomina všech lasko-
min , která rozechví každého 
gurmána  je DIVADELNÍ 
CANDRBÁL.  Zakousneme 
se do něho v  Přednáškovém 
sále.  Bude barevný a  dozví-
me se na něm, kdo je nej-
lepší prostějovské herec, kdo 
získá Medového MEDarta, 
kdo spadne do Předsíně slávy 
MEDartu a jiné pro život dů-
ležité informace a rady.

V  sobotu 6. června bude-
me odpočívat a  zažívat až 
do večera, kdy si zajdeme 
na lehce pálivou komediál-
ní britskou delikatesu Mého 
divadla NERUŠIT, PROSÍM. 

Excelují v ní kluci v akci Pa-
vel a Kuba.

 Opět v  restaurantu Před-
náškový sál.

V  neděli 7. června se 
vaří po česku! Nebude sice 
bramboračka, ale pohádeč-
ka. Pohádečka je to nejkla-
sičtější a  poctivá,  Čapkova 
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA pro 
děti i neděti z kuchyně Diva-
dla Hanácké obce od mamin-
ky Haničky Lužné. 

Večer do divadla přivezou 
z  Brna DOMEČEK. Tuto 
orientální pochoutku pro-
střou Kateřina Dostálová 
a  Miroslav Ondra z  Buran-
teatru. 

A  mlsat budeme ještě 
v  pondělí 8. června. Festival 
divadelních zážitků zakončí  
ROZMARNÉ LÉTO A  TI 
DRUZÍ.  Němčičtí specialisté 
voňavou dobrotu přichystají 
do prostějovského divadla na 
19 hodin.

A pak už bude konec a bu-
deme vzpomínat a těšit se na 
příště! Vaše hospodyňka 

Hana Šprynarová   

MEDart 2015
Pátek 29.5.  Večer s PV AUTO Prostějov
ve 21,30 Hodinový manžel   
  Česká komedie vypráví příběh čtyř přátel,kteří 

jsou okolnostmi donuceni podnikat jako "hodi-
nový manžel".

 Hrají: D. Novotný, B. Polívka a další.100 min.
 Vstupné:  80 Kč, mládeži přístupno

Sobota 20.6. Sviňák
ve 21,30  Skotský zkorumpovaný policista je posedlý 

sexem a  kokainem. Krimi komedii uvádíme 
s českým dabingem. 97 minut.

 Vstupné: Kč 80 Kč, Pro mládež do 15 let nevhodný

Pátek 26.6.  96 hodin: zúčtování
ve 21,30  Akční krimi thriller.Bývalý člen elitních jedno-

tek Bryan si chce užívat pohodlného života.Jeho 
manželka je však zavražděna a on se stává hlav-
ním podezřelým. Český dabing, 108 minut.

 Pro mládež do 12 let nevhodný.

Sobota 27.6. Amazing Spider Man 2
ve 21,30  Dobrodružný fantasy film- SpiderMan tentokrát 

hodlá ochránit newyorčany před pozoruhodný-
mi padouch. Český dabing, 142 minut.

 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Letní kino Mostkovice
program na červen 2015

INZERCE

E-mail: muller.emil@email.cz Tel: 603 897 890

Nabízí:
•	kamenické, štukatérské a restaurátorské 

práce, pozlacování předmětů
•	zhotovení solitérů, pomníků, kopie soch, 

grafita, obecní a státní znaky, kašny, 
dlažby, krby a obklady

•	zpracování všech druhů kamene...

Vyrábí:
•	hroby, pomníky, záklopy, písma,  

hrobové doplňky
•	schody, dlažby, obklady a krby
•	zahradní dekorace
•	a plno dalších kamenných prvků...
•	záruka 4 roky

www.kamenosocharstvimuller.cz

15
05

25
3/

05
33

Nabízíme 
palivové dříví:
•	štípané, volně ložené
•	štípané, balené  

na paletách
•	štípané metrové
•	krácené kuláče
•	celé délky

15
05

25
3/

05
36
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE, 
nám. T. G. Masaryka 2

do 12. 7. 2015
PRVOREPUBLIKOVÉ FILMOVÉ PLAKÁTY

Výstava filmových plakátů ze 
soukromé sbírky, které jsou 
v této podobě představeny 
poprvé. 
Těžiště kolekce je v období 
30. let minulého století, kdy 
tzv. biograf zažíval největší 
slávu a představení se konala 
i 4x denně. Nezbytnou 
reklamou byl samozřejmě fenomén filmový plakát, který 
provázel vývoj kinematografie a každé období mělo svůj 
specifický styl. 
Pro soubor, který bude na výstavě představen, je typická 
kreslená nebo kolorovaná fotografie.
V období první republiky působily u nás nejen tuzemské 
filmové společnosti, ale i věhlasní američtí a angličtí 
producenti, jejichž filmy propagují velmi zajímavé reklamní 
plakáty. Výstava bude doplněna dobovými projektory 
a domácími kamerami.

do 12. 7. 2015
BLANKA BOHDANOVÁ, Proměny

Herečka a malířka Blanka Bohdanová, držitelka letošní ceny 
Thálie za činoherní mistrovství, představuje v prostorách 
MGP působivé olejomalby, pasately a grafiky.
Umělkyně  hledá inspiraci zejména v přírodě a jak sama říká 
– někdy jí k tomu stačí pohled z okna. Blanka Bohdanová je 
členkou Unie výtvarných umělců a vystavuje nejen doma, 
ale účastnila se i zahraničních výstav ve Španělsku, Řecku, 
Holandsku, Polsku, Německu, Itálii, Brazílii a Japonsku.

ASTRONOMICKÁ NOC V MUZEU
Muzeum a galerie v Prostějově nabízí dětem možnost strávit 
noc v  prostorách budov MGP. Tentokrát budou tématem 
astronomické hrátky. 
Na programu bude povídání o všem možném i nemožném z ob-
lasti astronomie, hvězd a samozřejmě pozorování noční oblohy.
Termín: čtvrtek 2. 7. 2015 od 19:00 do pátku 3. 7. 2015 (děti 
vyzvednout do 9:00)
Cena: 50,- Kč/ dítě
Max. kapacita : 20 dětí
Věková kategorie: 9-13 let
S sebou: spací pytel, karimatka, baterka, svačina na večer, věci 
na spaní, hygienické potřeby, potvrzení o bezinfekčnosti (může 
se vyplnit na místě), průkazka pojištěnce.
Snídaně a pitný režim zajištěn.
Akce je připravována pod pedagogickým dozorem.

Termín odevzdání přihlášek: do 26. 6. 2015.
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

ŠPALÍČEK, Uprkova 18
do 8. 6. 2015
...A je to!

Na výstavě připravené k 50. výročí zahájení vysílání večerníčků 
si mohou 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.

do 7. 6. 2015
MARKÉTA HERNYCHOVÁ (výtvarnice)
EVA NOVOTNÁ (fotografka)
TADY A TEĎ!

Společnou výstavu dvou umělkyň spojuje téma člověk.

od 11. 6. do 30. 8. 2015
STAVEBNICE MERKUR

Výstavu zapůjčil sběratel Jiří 
Mládek.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 10. - 14.  srpna 2015

Cena: 1200,- Kč/dítě: po dohodě lze objednat jednotlivé dny 
za 260,- Kč/den/dítě

Cena zahrnuje stravu (oběd), vstupné, nákup materiálu na tvo-
ření

Pro děti od 9 do14 let

Program:
Den na hvězdárně

Výlet zaměřený na botanicko - geologické poznávání, prohlíd-
ka Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem

Naučná stezka u Hloučely

Výlet do Vyškova - program ve vyškovském muzeu, návštěva 
zookoutku s programem

Tvořivé dílny v muzeu

Závazné přihlášky posílejte na: jitka.svozilkova@seznam.cz

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

Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00

MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

Kultura
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

Věda v ulicích

23. 6. (úterý) od 8:30 do 12:00 hodin 

Hvězdárna se uspořádáním 
této akce tradičně připojuje 
k projektu Evropského fóra 
vědy a techniky a k českému 
projektu Česká hlava. Aktivní 
spoluúčast na této akci přislí-
bilo také celkem pět středních 
škol z Prostějova. Studenti 
z těchto škol předvedou svým 
vrstevníkům, ale i široké ve-
řejnosti svůj vlastní program, 
sestávající zejména z růz-
ných experimentů z oblasti 
přírodních věd a techniky. 
Hvězdárna připraví bezpeč-
né pozorování sluneční foto-
sféry i chromosféry a ukáže, 

jak může být Slunce nebezpečné pro lidský zrak. Pozorování 
Slunce bude možné uskutečnit pouze za příznivého počasí. 
Akce Věda v ulicích proběhne v Prostějově na náměstí T. G. 
Masaryka a na Pernštýnském náměstí. Účast na akci je zdarma.

Pravidelná  astronomická pozorování pro veřejnost:  

Během měsíce června budou probíhat stavební úpravy v pozo-
rovatelně hvězdárny a proto může být dočasně omezen provoz 
velkých astronomických dalekohledů. Aktuální informace bu-
dou zveřejněny na internetových stránkách hvězdárny.

Pozorování Slunce v pondělí,
čtvrtek a pátek v 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 22:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven ná-
hradní program.

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

Astronomický víkend:  
sobota 20. 6. a neděle 21. 6. 

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvěz-
dárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce 
od 15:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné ob-
lohy v 22:30 hodin. 

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a inva-
lidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti:

V neděli 21. 6. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyk-
lu soutěží „SOUHVĚZDÍ“-PRÁZDNINOVÁ NOČNÍ OBLO-
HA. Soutěži bude předcházet povídání o letní obloze, s důra-
zem na pozorování v červenci a srpnu. 

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

Pohádková středa pro děti:

KOMETA BABETA

Pohádku uvádíme každou červ-
novou středu v 15:30 hodin. Malá 
kometa letí dalekým vesmírem, 
letí až ke Slunci. Přiblíží se k pla-
netám Venuši a k Jupiterovi. Je 
to však pro ni bezpečné? Nemů-
že ji Slunce nebo planety ublížit? 
Zvládne dalekou cestu? 

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

VÝSTAVY/EXPOZICE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- OPTIKA – EXPOZICE

Během měsíce června budou probíhat stavební úpravy v pozo-
rovatelně hvězdárny a proto může být dočasně omezen i pro-
voz ve výstavních prostorách. Aktuální informace budou zve-
řejněny na internetových stránkách hvězdárny.

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.

AVIZO! AVIZO! AVIZO!

XXVI. LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE 2015

17. – 19. 7. (pátek až neděle)

ZAMĚŘENÍ: ASTROFOTOGRAFIE

(praktický průvodce základy astrofotografie deep-sky objektů)

PÁTEK 17. 7. Potřebné astrofotografické vybavení

SOBOTA 18. 7. Praktické pořizování astronomických snímků

NEDĚLE 19. 7. Zpracování 
astrofotografie (postprocessing)

Celkový poplatek 100 Kč.

Změna programu vyhrazena.

Společnost
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Zápis do taneèního oboru ZUŠ
Druhá polovina června je v tanečním oboru ZUŠ vyhrazena zápisu na nový školní rok 2015/2016. 
Všichni zájemci o  tanec, 

od pěti let věku (v  letošním 
roce přijímáme nejmladší 
děti narozené v  roce 2010) 
se mohou přijít podívat a vy-
zkoušet si, jak se tančí na 
prostějovském zámku. 

Výuka bude probíhat 
dle běžného rozvrhu. Pro 
nejmladší zájemce doporuču-
jeme navštívit nás ve středu od 
15.30 do 17.30hodin, kdy pro-

bíhá výuka Přípravné taneční 
výchovy .

Na nové uchazeče o studium 
se budeme těšit i mimo středu, 
každý den od 15. do 18. hodin. 
Připraven bude již rozvrh na 
nový školní rok, výukový plán, 
k  nahlédnutí prostory taneční-
ho zrcadlového sálu, a  samo-
zřejmě přihláška.

 Taneční obor nabízí ucelený 
systém výuky shrnutý a podlo-

žený Školním vzdělávacím pro-
gramem,  tradici a kvalitu , ply-
nulý rozvoj pohybu dítěte - od 
rytmiky a  dětských tanečních 
her až do technik moderního, 
klasického, jazzového a  hlavně 
scénického tance a  tanečního 
divadla. 

Tanečníci se pravidelně před-
stavují v  Městském divadle na 
vystoupeních; také na tanečních 
přehlídkách krajské i  celostát-

ní úrovně, ze kterých přivážejí 
krásná ocenění.

A  nejen velké akce potěší 
oko diváka – rodiče. Nejmenší 
vystupují na  vánočních  besíd-
kách, na koncertech  či jiných 
akcích pořádaných ZUŠ . 

A  v  neposlední řadě výu-
ka tanečního oboru dbá na 
správný rozvoj a  vedení po-
hybu dle fyziologického a psy-
chologického rozvoje dítěte, 

na jeho pohybové schopnosti, 
a hlavně  na přátelský a kama-
rádský přístup dětí nejen v da-
ných ročních, ale mezi všemi 
našimi tanečníky.

Tak tedy, velmi se na Vás tě-
šíme, a věřte, že i když už letos 
s  tanečním oborem oslavíme  
55. narozeniny, jsme stále svě-
ží, plní inspirací a hlavně chuti 
k pohybu a TANCI…

Pavla Krieger Jahodová

Proměny zvou na zámek
Pěvecký sbor Proměny srdečně zve na červnová kulturní 

odpoledne na nádvoří zámku.
4.6.    Do pohádky s Proměnami – vystoupení dětí ze základ-

ních a středních škol
18.6.  Jannis Moras & band(a)  –  koncert řecké folkrockové 

kapely 
21.6.  Šumica – cimbálová 

muzika z Lutína

Koncerty se konají v rámci 
projektu „Tisíc not na zám-
ku“, který podporuje statu-
tární město Prostějov. 

11. FILMOVÝ TÁBOR SOBOTÍN 
Letošní ročník letního fil-

mového tábora pro děti od 
10 do 17 let se opět zaměří 
hlavně na práci s  kamerou, 
střihovými programy a filmo-
vou tvorbu. Ale zkušení účast-
níci už vědí, že to není všechno. 
Vedle klasických filmových dis-
ciplín nabízíme také pohybo-
vou a taneční dílnu, výtvarnou 
a  scénografickou dílnu a  také 
literárně – dramaturgickou 
dílnu. Všechno, co se účastníci 

naučí, použijí ve svých filmech. 
Jak napovídá logo letošního 
ročníku, tématem bude: JA-
MES BOND – FENOMÉN. 
Více o  táboře se dočtete na 
www.divadlopoint.cz. Tábor 
pořádá Gymnázium J. Wolkera 
a  Divadlo Point ve spolupráci 
s  Městskou knihovnou Pros-
tějov pod záštitou 1. náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje 
PhDr. Aloise Mačáka, MBA. 
 -ap-

Výhradní prodejce:ing. Vlček
777 898 324

INZERCE
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pořádá v červnu tyto akce:
akce pro veřejnost
Den Hloučely
KDY: sobota 6. 6. 
od 14:00 do 20:00 hodin
KDE: biokoridor Hloučela, 

u bistra Hloučela, Prostějov
Hravé i  poučné odpoledne na 

Hloučele. Od 14 do 18 hod. budou 
pro děti i dospělé připraveny eko-
hrátky, puzzle-koutek, tvořivé a vý-
tvarné aktivity. Svou zdatnost si mů-
žete prověřit na nízkých lanových 
aktivitách. Po celou dobu informač-
ní panely, testíky a ankety. Na úvod 
(ve 14:00) ve spolupráci s městskou 
policií slavnostně vypustíme vylé-
čené dravce či sovy ze záchranné 
stanice. Od 17:30 nás čekají ukázky 
a  výuka country tanců. Po celou 
dobu živá hudba, dobroty z udírny 
a večer i opékání na ohýnku. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 8. 6. 
od 16:00 do 18:00 hodin 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

večerní pozorování
Setkání s nočními motýly 
KDY: pátek 12. 6. 
od 20:00 do 22:00 hodin
KDE: loučka za Abrahám-

kem; sraz u Abrahámka ve 20:00 
Večerní pozorování nočního 

hmyzu na Hloučele. Pod vede-
ním  entomologa Vojtěcha Jiříčka 
budeme kousek za Abrahámkem 
s pomocí světla a bílé plachty od-
chytávat a pozorovat noční motýly 
a další hmyz. Sraz ve 20:00 u Abra-
hámka. Ukončení asi ve 22 hodin. 
V případě deště se akce ruší, aktu-
ální informace na tel. 603 730 594. 

osvětová akce
Den životního prostředí 
KDY: sobota 13. 6. 
od 9:00 do 12:00 hodin
KDE: Pernštýnské nám. 

v Prostějově
Oslava Dne životního pro-

středí v  Prostějově ve spolupráci 

s  Okrašlovacím spolkem města 
Prostějova a  Zdravým městem 
Prostějov. Představí se řada orga-
nizací zabývajících se přírodou či 
ochranou přírody (ochránci pří-
rody, včelaři, zahrádkáři, Bonsai 
klub, myslivci, záchranná stanice). 
Pro děti i dospělé budou připrave-
ny aktivity zaměřené na ochranu 
životního prostředí. 

beseda s promítáním
Albánie, kráska se špatnou po-

věstí?
KDY: středa 17. 6. 
od 19:00 hodin
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov 
Na filmové povídání o divoké, 

leč divukrásné Albánii zve šestice 
cestovatelů. Jestli vás zajímá, jaká je 
dnešní realita nejchudší evropské 
země, kde se na ulicích paradoxně 
prohánějí nejnovější mercedesy, 
kde je jedna z nejkrásnějších vod-
ních cest na světě a  turisty ještě 
téměř nedotčená příroda, kde 
bouřlivá historie zanechala své 
stopy už od antiky, pak se přijďte 

podívat na filmové zážitky a sdílet 
osobní zkušenosti s  aktéry cesty. 
Vstupné dobrovolné.  

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 22. 6. 
od 16:00 do 18:00 hodin
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-

platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

Akce jsou finančně 
podpořeny:

Statutárním městem Prostějov,
Ministerstvem životního prostře-

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

Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů 

www.fondnno.cz 
a www.eeagrants.cz.

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

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. 

Telefon: +420 776 189 235 E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 882/15 (Simba) – fena německého 
ovčáka, odchycena na ulici Kralické

Evid. č. 877/15 (Jimi) – pes jorkšírský teri-
ér, odchycen na ulici Šárka

kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE? 
GRATULUJEME, BONUS              KČ JE VÁŠ!500
Jste naším klientem? Pak pro vás máme skvělou nabídku! 
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳ te si 
své bonusy. Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové 
aktivity, plavání nebo třeba na vitaminy z lékárny. 
Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

Radnicni listy prostejov 204x99_babka.indd   1 21.05.15   19:25
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Jednou za deset let mu-
síme zkontrolovat, jestli 
v  knihovně máme opravdu 
všechny knížky, o kterých si 
myslíme, že je máme. 

To není jen tak, už proto, 
že jich máme přes 150 tisíc, 
a  to na čtyřech různých pra-
covištích. Samozřejmě nám 
pomáhají informační tech-
nologie, ale i  tak, do rukou 

musíme vzít každou knížku, 
kterou v  knihovně najdeme. 
Konkrétně musí projít scan-
nerem čárových kódů 159 145 
dokumentů. Tímto se omlou-
váme všem čtenářům, kteří by 
knihovnu rádi navštívili mezi 
22. červnem a 19. červencem. 
Knihovna bude po tyto čtyři 
týdny pro veřejnost uzavřená, 
právě kvůli revizi knihovního 

fondu, jejíž provedení nám 
ukládá knihovní zákon. Neza-
pomeňte se zásobit letní čet-
bou dopředu, nejpozději 20. 6. 
Pokud vám na dobu uzavření 
knihovny vychází termín vrá-
cení vašich půjčených knížek, 
nebojte se, všechny tyto vý-
půjčky budou automaticky 
prodlouženy až do 31. srpna, 
časopisy do 27. července.

E-knihu si můžete půjčit kdykoli, 
i když je knihovna zavřená

Už od začátku roku si může 
každý uživatel knihovny půj-
čovat přes 1500 elektronic-
kých knih. 

Vedle kompletní na-
bídky knihovny, která čítá 
téměř 100 tisíc titulů, jde 
sice o  pouhý zlomek, ale je 
mezi nimi i  řada bestselle-
rů a  hodně současné české 
literatury. Pro registrované 
uživatele knihovny je tato 
služba zcela zdarma. Knihy 
jsou uživateli k  dispozici 21 
dní, po uplynutí této doby se 
automaticky znepřístupní. Je 

možné mít vypůjčené nejví-
ce 2 tituly současně. Systém 
má však také nějaká omeze-
ní, především technologická. 
Zapůjčené e-knihy je možné 
číst na mobilních zařízeních 
s  operačními systémy An-
droid nebo iOS, a  to pomocí 
aplikace eReading, a na čteč-
kách e-knih pouze značky 
eReading. 

Půjčování e-knih probíhá 
jednoduše jejich objednáním 
přes online katalog knihovny 
a  následným stažením z  por-
tálu www.ereading.cz. Všech-

ny podrobnosti a názorný ná-
vod jak na to najdete na adrese 
www.knihovnapv.cz/e-knihy. 
Na této stránce jsme pro vás 
připravili také tematické se-
znamy e-knih k zapůjčení, kte-
ré by vám výběr četby mohly 
usnadnit a zpříjemnit. Případ-
né dotazy rádi zodpovíme e-
-mailem (sluzby@knihovnapv.
cz), telefonicky (582329660) 
nebo ústně přímo v knihovně. 
Vyzkoušejte to. Podle míry va-
šeho zájmu budeme v podpo-
rování této služby pokračovat 
nebo nikoli.

Proè bude knihovna zavřená?

Možná jste o  tom nevěděli, 
ale prostějovská knihovna už 
nějaký čas úspěšně provozu-
je službu nazvanou „knížky 
na přání“. Pokud jste někdy 
z  knihovny odcházeli zklama-
ní nad tím, že jste tam nenašli 
vytouženou knížku, máme 
řešení. Můžete si o  ni napsat. 

Třeba se poštěstí a  podaří se 
nám ji sehnat. Je to jednodu-
ché. Svá přání můžete psát na 
adresu tipy@knihovnapv.cz, 
nebo do formuláře na stránce 
www.knihovnapv.cz/naprani. 
Při vyslovení svých přání buď-
te prosím co nejpřesnější, ať 
najisto víme, po čem opravdu 

toužíte. Když nám u svého přá-
ní zanecháte svou e-mailovou 
adresu, dáme vám vědět, jak to 
s  plněním vašeho přání vypa-
dá. Funguje to, ke spokojenosti 
řady uživatelů knihovny. Tímto 
způsobem jsme pořídili už sko-
ro 200 knížek. Jen na základě 
vašich přání.

Knížky na přání
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Úhlavní přátelé – komedie, kterou 
jen v Paříži vidělo milion diváků
Svěží francouzskou komedii Úhlavní 

přátelé přiveze do Prostějova Divadlo 
v Rytířské Praha. Co způsobí neopatrné 
zacházení s mobilem při cestě autem za 
nejlepšími přáteli? To se dozvědí diváci 
ve středu 3. června v 19 hodin. 

Zvučná herecká jména – Tereza Kostko-
vá, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Ra-
dek Holub – jsou zárukou kvalitní zábavy, 
překvapení i  napětí. Tereza Kostková na 

otázku, čím si ji hra nejvíce získala, odpo-
věděla: „Je vtipná, současná, čirá, nebojím 
se říct crazy nakopnutá, není tam žádná 
tíha, ale rozhodně divák po jejím zhlédnu-
tí neodchází bez otázek, které hra vyvolá.“ 

Divadlo v  Rytířské tuto hru uvedlo 
v české premiéře v únoru loňského roku, 
prostějovské divadlo ji nabízí nejen abo-
nentům skupiny 5N, ale v rámci dopro-
deje i ostatním divákům.  -jm-

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

10. SEZÓNA, ČERVEN 2015
Čtvrtek 4. června v 19 hodin
HOST DIVADLA POINT: 
VTEŘINA ZAPOMNĚNÍ 

(T. Růžička)
Autorská výpověď s  cynismem, egois-

mem i trochou násilí.
Hrají: Studenti 3. ročníku Ateliéru 

Divadlo a výchova
Režie: Matěj T. Růžička
Představení se koná v  rámci pře-

hlídky MedART 2015. Z  technických 
důvodů nelze přijímat rezervace.

Pátek 5. června v 19 hodin
E=MC2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Nejnovější inscenace Divadla Point 

vznikla volně na motivy stejnojmenné 
knihy francouzského spisovatele Patrica 
Cauvina. 

Komedie o velké lásce pařížského klu-
ka, 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 Dob-
rovolná, Martin Osladil/Ondřej Kroupa, 
Lukáš Kameníček/David Krchňavý, Mo-
nika Nevrlá/Martina Smékalová, Micheala 
Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka
Představení se koná v  rámci pře-

hlídky MedART 2015. Z  technických 
důvodů nelze přijímat rezervace.

Středa 17. června v 19 hodin  
E=MC2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Režie: Aleš Procházka

Středa 24. června v 19 hodin  
ZHASÍNÁNÍ SVĚTEL 

Tradiční slavnostní zakončení letošní 
divadelní sezóny. Můžete se těšit na ul-
timátní zábavu včetně exotických taneč-
nic, divokých šelem, světových pěvců, 
magie a klauna. 

Listuji, listuješ, listujeme...
V  letošní sezóně se v  prostějovském 

divadle listovalo ostošest. Na své si přišli 
abonenti nového předplatného, děti s rodi-
či v rámci rodinného LiStOVáNí nebo žáci 
a studenti při LiStOVáNí pro školy. 

Poslední LiStOVáNí této sezóny zařadilo 
divadlo mimo předplatné jako „předskoka-
na“ divadelní přehlídky MEDart na čtvrtek 4. 
června v 18 hodin. Lukáš Hejlík se svými ko-
legy tentokrát přijede s jedním z nejnovějších 
titulů – s humorným románem americké au-
torky Marii Semple Kde se touláš Bernardetto? 
Autorka boří obvyklé vypravěčské konvence 

– román je sestaven z  e-mailů, deníkových 
záznamů, dopisů, emailů, hodnocení třídního 
učitele i policejních hlášení. Diváci se mohou 
těšit na to, jak si s touto neobvyklou formou 
autoři scénického čtení poradí nejen drama-
turgicky, ale i  scénickým zpracováním. A že 
o zajímavé nápady na Listování nebývá nouze, 
to už diváci vědí. Určitě bude i příležitost si kni-
hu zakoupit a dozvědět se i to, co v komorním 
prostředí jeviště za oponou nezazní. „Myslím, 
že to bude hezká tečka za sezónou, příznivci 
LiStOVáNí by si ji neměli nechat ujít,“ uzavírá 
Eva Zelená, dramaturgyně divadla.   -jm-

Divadlo Spejbla a Hurvínka opět 
po několika letech v Prostějově
V závěru divadelní sezóny, v pátek 5. červ-

na v 16 hodin, budou mít děti příležitost vidět 
na prknech prostějovského divadla „herecké 
hvězdy“ Divadla Spejbla a Hurvínka. „Do-
mluvit termín nebylo vůbec jednoduché, 
divadlo tráví velkou část sezóny v zahraničí, 
a tak jsme trpělivě čekali, zda se jim podaří 
zavítat i do Prostějova,“ s úsměvem komen-
tuje dramaturgyně divadla Eva Zelená.   

A  co se přihodí Hurvínkovi, Máničce 
a Žerykovi a s kým se setkají v podivuhod-
ném domě zvaném Nebesíčka, který se ob-
čas zjevuje na Malé Straně? To prozradit ne-

můžeme. Snad jen to, že pohádkový příběh 
začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne 
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí. A  jak 
známe Hurvínka, o legraci nouze nebude. 

Autorkou této nové hry s  půvabným ná-
zvem Hurvínkova nebesíčka je Denisa Kir-
schnerová, režie se ujal Ondřej Lážnovský.  
„Jsme upřímně rádi, že můžeme malým pro-
stějovským divákům tento zážitek nabídnout. 
Myslím, že se těší nejen děti, ale i dospělí, kteří 
je do divadla doprovodí. A připomínáme, že 
abonenti skupiny Čtyřlístek mají poloviční 
slevu,“ dodává Eva Zelená.  -jm-
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Kultura
Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb a NIPOS ARTAMA Praha vás zvou ve dnech 16. - 20. června 2015

na 58. celostátní přehlídku uměleckého přednesu 
a divadel poezie Wolkrův Prostějov

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a primátora města Prostějova Miroslava 
Pišťáka, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna 

v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

ÚTERÝ 16. června

13.00 – 16.00 SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA
17.00  ZAHÁJENÍ 58. ROČNÍKU WOLKROVA
Socha J. Wolkera PROSTĚJOVA 
  Chůdadlo. Komediální akrobatické zahájení spojené 

s předáním symbolického klíče od městských bran
18.00 Prostějovští činoherci vítají Wolkrův Prostějov
Přednáškový sál ND MOJE DIVADLO PROSTĚJOV
 1 + 1 = 3
 U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
20.30 hodin J. H. KRCHOVSKÝ & KRCH - OFF Band 
Zahrádka ND pražský rock-alternative 

STŘEDA 17. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu 
Přednáškový sál ND   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvič-

ce v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu.  Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
jeviště MD (1.+ 2 + 3. + 4. skupina)
9.00 – 13.00  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 2. KATEGORIE
 (1.+ 2 + 3. + 4. skupina)
13.40 – 16.40 Semináře Wolkrova Prostějova
13.40 – 16.40 Rozborový seminář 2. kategorie
Přednáškový sál ND (1.+ 2 + 3. + 4. skupina)
17.00 HOP - HOP, Ostrov:    Krokodýl
DUHA  Autor: F. M. Dostojevskij. Scénář a dramaturgie: 

soubor. Hudba: ruské lidové a umělé písně. Režie: 
Irena Konývková

18.00 ZHASNI, Uničov
DUHA Koho vypijou lišky
  Autor: Lidmila Kábrtová. Scénář a dramaturgie: 

soubor.  Hudba: Midilidi, DVA, M. P. Musorgskij, 
John Matthis. Režie: Jana Jurkasová a soubor

19.15 – 20.15 Hodnocení poroty divadel poezie  
DUHA

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
21.00 hodin SLOVOSLEDI - storytellingový soubor
Přednáškový sál ND Všichni Teigeho muži 

ČTVRTEK 18. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu 
Přednáškový sál ND   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvič-

ce v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu.  Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
jeviště MD (5. + 6. + 7. skupina)
9.00 – 12.05 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 2. KATEGORIE
 (5. + 6. + 7. skupina)
12.40 – 15.40 Semináře Wolkrova Prostějova
12.40 – 15.40 Rozborový seminář 2. kategorie
Přednáškový sál ND (5. + 6. + 7. skupina)
16.00 ČERVIVEN senior, Krnov 
DUHA Propadlý lístek
  Autor: Michael Cunningham. Překladatel: Miro-

slav Jindra. Scénář a dramaturgie: Petra Severino-
vá. Hudba: Bob Dylan, Jimi Hendrix, Van Morris-
son, Jenifer Airplane. Režie: Petra Severinová

17.25 IvDaLú, Karviná: Zvony
DUHA  Autor: Edgar Allan Poe. Překladatel: Vítězslav Ne-

zval. Scénář a dramaturgie: soubor. Režie: soubor

18.00 – 19.00 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA
19.30 Inspirativní představení
MD BURANTEATR
 Létající dítě - temná balada z moderního velkoměsta 
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
21.00 hodin ANNEŠANTÉ - plzeňská kapela hrající hudbu,
Zahrádka ND která by se dala zařadit do žánrové škatulky šanson  

PÁTEK 19. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu 
Přednáškový sál ND   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvič-

ce v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu.  Určeno sólovým recitátorům 1. kategorie 
a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie
jeviště MD
9.00 – 12.55 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 1. KATEGORIE
13.40 – 16.40 Semináře Wolkrova Prostějova
13.40 – 16.40 Rozborový seminář 1. kategorie
Přednáškový sál ND 
17.00 HOP – HOP, Ostrov
jeviště MD Synesthetická hra analogií
 Scénografie: Vojtěch Palm 
 Scénář, dramaturgie a režie: Irena Konývková
17.35 TŘETÍ VĚK LOUNY:    Racek
jeviště MD Autor: Richard Bach. Překladatel: Robert Gajdoš
 Scénář a dramaturgie: Renata Vordová a soubor 
 Režie: Renata Vordová
18.15 ALTERNA POETIKA, Liberec
jeviště MD Prokletí
 Scénář, dramaturgie a režie: soubor
19.30 – 21.00 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
21.15 hodin BUJABÉZA -  olomoucká folkrocková kapela  
Zahrádka ND

SOBOTA 20. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu 
Přednáškový sál ND   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvič-

ce v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu.  Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie jeviště MD
9.00 – 9.45 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 3. KATEGORIE
10.30 – 12.00 Rozborový seminář 3. kategorie
Přednáškový sál ND 
12.30 NA POSLEDNÍ CHVÍLI, Ostrov 
DUHA Tam, kde šplouná
  Autor předlohy: Tomáš Přidal. Scénář a  dra-

maturgie: soubor. Hudba: Tomáš Přidal. Režie: 
Lucie Veličková

13.25 EDWARD A SLEČNY, Jaroměř 
DUHA Byl jeden dědeček za dveřmi
  Autor předlohy: Edward Lear. Překladatel: An-

tonín Přidal, Jan Vladislav. Scénář a dramaturgie: 
Jarka Holasová a soubor. Hudba: Jan Holínský.
Režie: Jarka Holasová a soubor

14.45 – 15.45 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA
19.00 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
DUHA  Závěrečný večer 58. ročníku 
 Wolkrova Prostějova s předáním cen festivalu

Po dobu konání celostátního festivalu budou probíhat čtyři semináře:
Motivace  k interpretaci  textu  a cesta  k ní... aneb „Proč jste si ten 
text vybrali?“ (ND – modrý salónek)
To je častá otázka porotců. Co tedy člověka motivuje, nutká, pohání 
k přednesu? Kde se rodí zdroje inspirace, touha sdělit, vyprávět? Jak 
pracovat s touto výzvou k sebevyjádření? Jak poznám, že je to ten 
„pravý“ text pro mne? Na tyto i jiné otázky budeme společně hledat 
odpovědi. 
Lektor: Martina Longinová (Kolín) – herečka, recitátorka, učitelka 
LDO ZUŠ Kolín, lektorka ve Tvůrčím studiu elévů v Českém roz-
hlase Praha
Práce s hlasem (ND – červený salónek)
Pustit se do práce s hlasem, se způsobem, jakým mluvím, se způso-
bem, jakým o textu přemýšlím, s tím, jak v sobě cítím, ctím a nesu 
svůj jazyk – znamená: Že mám velké odhodlání, chuť a vůli, že jsem 
se rozhodl, že lépe porozumím svému tělu, svému dechu, svým emo-
cím, svým myšlenkám, sám sobě. Že mám chuť a vůli s radostí a na-
dějí investovat energii. Že si dovolím zkusit něco dělat jinak než dřív. 
Lektor: Eva Spoustová (Praha) – herečka, nyní pedagog DAMU 
Poezie na jevišti (Divadlo Point)
Seminář bude zaměřen na hledání jevištního ekvivalentu poezie 
- tedy základy režie divadla poezie. Přihlášení účastníci obdrží do-
předu několik textů, se kterými budou v rámci semináře pracovat. 
Lektor: Renata Vordová  (Plzeň) – lektorka a pedagožka, režisérka sou-
borů Naivně poetické divadlo, Oblouk, Divadlo MY, Třetí věk Louny... 
Vypravěčské dovednosti (Městská knihovna)
Seminář provede účastníky metodou storytelling, která se opírá 
o cvičení a hry využívané profesionálními storytellery po celém svě-
tě. Techniku vyprávění si budete moci vyzkoušet a najít tak v sobě 
dovednosti poutavého vypravěče. Budeme se zabývat tématem 
a obsahem příběhu, ale i způsobem vyprávění při práci s dynami-
kou, hraním jednotlivých postav nebo improvizací. 
Lektor: Barbora Schneiderová (Praha) - absolventka DIFA 
JAMU Brno, studium storytellingu v norském Oslu, stáž ve story-
tellingovém centru v Edinburghu, rozhlasová a divadelní autorka 
Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu: 
20,- Kč. Zahrádka Národního domu otevřena denně do 24.00 hod.
Použité zkratky:  MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND = Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
Divadlo Point = Olomoucká 25
Městská knihovna = Skálovo nám. 6
Kontakty: Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury 
a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Ma-
saryka 130/14, Prostějov, tel. 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 330 663
www.prostejov.eu/duha
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Výstavy 
v  Regionálním 
informaèním 

centru
Jan FUXA 

FOTOGRAFICKÉ 
OBRAZY

Výstava potrvá od 26. 5. 
2015 do 21. 6. 2015. 

Miroslav ŠMÍD
OBRAZY 

Výstava začne vernisáží 
ve čtvrtek 25. 6. 2015 

od 15:30 hodin 
a potrvá do 26. 7. 2015. 

Otevírací doba RIC: 
PO – PÁ od 9 do 17 hodin, 
SO, NE od 9 do 12 hodin.

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
ČERVEN 2015

HUDEBNÍ OBOR :
9. 6. 2015 v  17.00 hod. přednáškový sál ND

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
17. 6. 2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ve všech oborech ZUŠ 14.00 hod. – 17.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka – Kravařova ul.

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
V červnu 2015 představí v Galerii Linka   závěrečné práce 19 absolventů 
výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov. Vystaveny budou plošné,   

prostorové práce a fotografie.

TANEČNÍ OBOR
10. 6. 2015 v  18.00 hod. v  Městském divadle

POMÁDA - Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
1. 6. 2015 v  17.00 hod. v  sále zámku Pernštýnské nám.

DVA ROZDÍLNÉ SCI-FI PŘÍBĚHY O ŽIVOTĚ BEZ MUŽŮ
Autorské divadlo v  podání souboru FREAK OUT.

Režie Hana Šprynarová
3. – 8. 6. 2015 festival MEDart

3. 6. 2015 v  15.00 hod. v  sále zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 1

JAK SI BABIČKA VYHODILA Z  KOPÝTKA, BYLO NÁS PĚT, 
SELMA LAGERLÖFOVÁ VINETA

Hrají žáci ZUŠ Prostějov, ZUŠ Němčice nad Hanou a dramka z  Valentky.

3. 6. 2015 v  18.00 hod. v  sále zámku Pernštýnské nám.
PTALY SE, PROČ……?

Tímto dílkem se chceme postavit na obranu lidství kýmkoli a jakkoli poni-
žovaného. Hraje PVdram, Režie Jana Turčanová

4. 6. 2015 ve 13.00 hod. v  sále zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 2

VIVI VÍLA, ČARODĚJNICE, HRAJEME SI NA BULLERBYN, PŘÍBĚH 
MAUGLÍHO, LÍNÁ BABIČKA, JAK TO CHODÍ U ZVÍŘÁTEK

Hrají žáci ZUŠ Prostějov, ZUŠ Plumlov, ZUŠ Němčice nad Hanou a CMG .
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Kaleidoskop

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

Na červen a prázdniny jsme pro Vás připravili:

Pro otce a jejich syny ve věku 
7-14 let pořádáme víkendový 
pobyt 

EMANUEL aneb vzácný 
čas s otcem

Místo: Rybník Záhumenný 
u Moravských Budějovic

Kdy: 5.-7.6.2015

Pro mámy a  dcery ve věku 
7-12 let jsme připravili víken-
dový pobyt 

Máma a já
zaměřený na prohloubení 

vztahu a posílení vzájemné dů-
věry.

Místo: Velké Losiny (fara)
Kdy: 12.-14.6.2015

Pobytový tábor pro ma-
minky s malými dětmi

INDIÁNSKÉ LÉTO
Kde: Chatkový tábor Pten-

ský Dvorek

Kdy: 28.6.- 3.7. 2015
Přihlášky přijímáme do 

poloviny června na tel. čísle 
731  626126 nebo na cprpv@
seznam.cz

Příměstský tábor 
TŘI BRATŘI

pro děti od 6 do 10 let
Kde: Centrum pro rodinu 

Prostějov, nám. J.V. Sládka 2, 
Prostějov - Krasice

Kdy: 24.- 28.srpna 2015 vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin

Přihlášky přijímáme do 
konce června na tel. čísle 
731  626126 nebo na cprpv@
seznam.cz

KŘESŤANSKÉ  MATEŘ-
SKÉ  CENTRUM  MATKY  

MARKÉTY
Můžete nás navštívit dopo-

ledne od 9 - 12 hod. a to každé

  pondělí - Program pro ro-
diče s dětmi – povídání, zpívání 
a tvoření 

 středa – program Na cestě – 
modlitba, četba z Bible, ukazo-
vačky a tvoření pro děti

a pátek – nově jsme pro vás 
připravili v  rámci volné herny 
od 10 hodin besedy na zajíma-
vé a aktuální téma.

Přijímáme přihlášky do 
KURZU EFEKTIVNÍHO 

RODIČOVSTVÍ
Zahajujeme:  15. září 2015
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 
a městem Prostějov.

Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov 
vás srdeèně zve na přednášku, kterou prosloví 

P. Mgr. Miroslav HEROLD, Lic. SJ
od roku 2014 je duchovním správcem akademické farnosti 

při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
200 let od obnovení  Tovaryšstva Ježíšova  v českých zemích

Přednáška se uskuteční v rámci „Roku zasvěceného života“
Místo konání přednášky - Cyrilometodějské gymnázium 

v Prostějově , Komenského 17 ve středu 10. června 2015 v 17.30 hod.
Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova

Srdečně zveme vás i vaše přátele.

Letní kino a broušení skla v ECHU
Nezávislý prostor 

nejen pro mladé, 
zve lidi všech věko-
vých kategorií na 
červnové akce.

Počasí vyloženě 
láká vyjít na vzduch a tak i my 
jdeme ven s našim programem.

  
Letní KINO - Viva 

Cuba Libre

Nejen v  letních měsících se 
můžete těšit na promítání nezá-
vislých filmů. Již druhým sním-
kem, který na naší zahrádce 
v rámci projektu „Promítej i Ty“ 
můžete zdarma shlédnout bude 
film Viva Cuba Libre.

Režisér Jesse Acevedo zde 
odhaluje divákům odvrácenou 
stránku života na ostrově svobo-
dy, kterou v katalozích cestovních 
kanceláří nenalezneme. S  myš-
lenkou hrozby vězení sleduje 
raperskou partu Los Aldeanos, 
která propůjčuje svůj hlas všem 
státem šikanovaným, neprávem 
stíhaným a týraným Kubáncům. 
Jejich hudbu vláda zakazuje, je-

jich koncerty se konají tajně v od-
lehlých částech země, sami rapeři 
čas od času končí ve vězení.  Ideu 
svobody, kterou hudebníci šíří, 
však represe zastavit nedokáže.

Za pěkného počasí proběhne 
promítání v  příjemném prostředí 
naší zahrádky, v opačném případě 
ve vnitřních prostorách Echa.

Začátek promítání je ve středu 
3. června v 20:30.

Cyklus Tvořivé čtvrtky - 
Workshop broušení skla

Naše lektorka Lucie se umě-
lecké činnosti se věnuji více jak 
15 let. Nejdříve začala s kresbou, 
později přidala tvorbu šatů a hra-
ček, pak svoji činnost rozšířila 
o  techniku vypalování obrázků 
do dřeva a  nyní zkouší i  řezbu. 
K  broušení skla se prakticky 
dostala náhodou, kdy jí kama-
rád ukázal sklenici, kterou mu 
darovali kolegové v  práci. Tato 
technika umění ji okamžitě velice 
zaujala a začala z  různých zdro-
jů shánět informace. Od tohoto 
okamžiku byl už jenom krůček 

k  tomu, aby si zakoupila vlastní 
brusku a začala tvořit...

Dnes, po více jak dvou letech 
co se zmíněnou technikou zabý-
vá, ovládá brusku jako zkušený 
profík a  jak sama říká: „Jsem si 
jista, že každý, kdo má trochu 
zručné ruce se může práci s brus-
kou naučit a vytvořit si své origi-
nální dílo.“

Její životní krédo mluví za vše: 
„Otázka nespočívá v tom, zda to 
dokážete, ale v  tom, jestli se to 
rozhodnete udělat.“

Začínáme ve čtvrtek 
25. června v 17:00 hodin.

 Pro více informací, či spojení 
s námi navštivte níže uvedené 

stránky:
www.facebook.com/sound.
of.echo
plus.google.com/+Nezávislýpro
storECHOProstějov
KDE se všechny akce uskuteční?
Najdete nás v Prostějově na Kos-
telecké ulici č.39
(na konci slepé uličky k  pa-
nelákům, naproti restaurace  
U Chmelů)

PROGRAM NA ČERVEN
MULTIKULTURNÍ KLUB 

RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lek-
torky provedou hravou formou děti 
i s rodiči postupně celým světem. 
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro 
rodiče (přednášky, besedy, tvořivé 
dílny), děti mají vlastní program.
4. 6. Logopedie II. – beseda s L. Je-
řábkem
Druhá část besedy s profesionálním 
logopedem přinese přehled nejčas-
tějších řečových vad u dětí a ukáže, 
jak dále postupovat. Možnost osob-
ní konzultace.
11. 6. Dekorace z papírových kvě-
tin (quilling) – tvořivá dílna s M. 
Slepánkovou
Skládáním a  slepováním pestroba-
revných tenkých papírových pásků 
vytvoříme květiny, které zavěšením 
nad sebe vytvoří zajímavou letní by-
tovou dekoraci. 
18. 6. Vliv médií na děti – přenáška 
s L. Poskočilovou
Na této přednášce budou rodiče dětí 
informováni o metodách používa-
ných v mediálním světě pro zvýšení 
účinku dopadu na „konzumenta“, 
o  možných dopadech reklam na 
psychiku a nebezpečí nekontrolova-
ného vystavování dětí médiím. 
25. 6. Originální svícen – tvořivá 
dílna s L. Poskočilovou
Jednoduchý skleněný svícen ozvlášt-
níme nalepením pestrobarevných 
pryskyřičných „sklíček“, které složí-
me do originální mozaiky.
MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí, 
vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.
2. 6. S hrami do dalekých zemí - 
program k MDD nejen pro děti

9. 6. Africké safari II - přednáška D. 
Žingora
Ve druhém díle přednášky se vy-
dáme do dalších míst Jihoafrické 
republiky, poznáme další zvířata 
a podíváme se i na úchvatné Vikto-
riiny vodopády. 
16. 6. Okénko do Severní Koreje - 
přednáška L. Cáska
Prostřednictvím přednášejícího se 
podíváme do země, do které se není 
vůbec snadné dostat. 
23. 6. Barokní hudba - koncert sou-
boru Musica Excelsia
V  tomto podvečeru se nechte 
unést do tónů barokní hudby s pě-
tičlenným souborem hudebníků 
z Moravské filharmonie Olomouc, 
kteří vystupují pod názvem Musica 
Excelsia. 
30. 6. Střípky z Mexika - beseda s R. 
Gonzales Lopéz
Mexická rodačka nám ukáže mno-
ho zajímavého z této krásné země. 
Podíváme se do hlavního města, 
dozvíme se o  památkách Aztéků 
i dalších zajímavostech. 
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – 
přijďte si posedět, poznat nové lidi, 
popovídat si, zahrát stolní hry, ping 
pong, nebo zdarma využít PC (In-
ternet, Skype, levnější telefonování).
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.cent-
rum, www.zebrik.org.

Podpořeno grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska 

a Norska v rámci EHP fondů.

Kdo z  Vás netouží po „do-
konalém“ partnerském vztahu? 
Pohodovém přístavu, plném 
lásky a porozumění, kde je kaž-
dý sám za sebe a  přitom se 
partneři vzájemně doplňují 
a  sedí k  sobě jako „poklička 
na hrnec“? Je to vůbec možné? 
Jde toho však docílit? Nejde jen 
o vysněnou představu z červené 

knihovny? Vždyť muži a ženy se 
tak liší. A co ženy? Kdo jim má 
rozumět, když mnohdy ani ony 
samy sobě někdy nerozumí?

Co takhle nahlédnout pod 
pokličku partnerských vztahů? 
Ve spolupráci s  koučkou a  lek-
torkou s  mnohaletými zkuše-
nostmi z oblasti partnerství, Mgr. 
Renatou Valovou, si pro Vás 

Klub Moudrého podnikání žen 
v  Prostějově připravil na středu 
17. 6. 2015 v  Čajovně pod po-
kličkou poslední tematický večer 
před letní sezónou s názvem Inti-
mita partnerství.  

Jak říká sama koučka: „Nejde 
o to najít jen náruč, do které se mů-
žeme kdykoliv schoulit, ale o míru 
otevřenosti a opravdovosti k sobě, 

pochopení toho, kdo jsme, kam 
kráčíme a vedle koho“. Léto je za 
dveřmi, společné dovolené, výlety, 
víkendy, čas ideální právě pro part-
nery. Připravované téma o tom, jak 
rozumět sami sobě a našemu vzta-
hu se rozhodně může hodit. Každý 
si prostě chce léto užít! 

Těšíme se na vás ve středu 17. 
6. 2015 v  Čajovně pod poklič-

kou v Prostějově od 17:30 hodin. 
Vstupné je 200 Kč. Z  prostoro-
vých důvodů je nutné si své místo 
předem rezervovat formou sms 
u  paní Heleny Volfové tel. 605 
051 955, nebo na FB Klub MPŽ 
Prostějov popř. na webových 
stránkách www.moudrepodni-
kanizen.cz/klub-mpz/prostejov/.

-PP-

INTIMITA PARTNERSTVÍ
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Další promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a  Okrašlovací spolek Prostějov 

zvou  na další promenádu,  která se uskuteční v neděli 21. červ-
na 2015 ve 14.00 hodin, kdy se sejdeme před radnicí  a vydáme 
se k jednomu z měšťanských domů, o kterém  jsme zatím ne-
mluvili – a dozvíme se něco zajímavého z jeho historie. 

Během letních prázdnin se promenády konají – ale bez 
výkladu, takže přejeme krásné počasí.  -ič-

web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz 

 mob: 608 707 122

Asociace Reiki vás zve na èervnový seminář:
6. 6. 2015 so 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI 

– II. ST. – ART ECON SŠ, Hu-
sovo nám. 91, 2. NP, multimedi-
ální posluchárna

Seminář začíná individuál-
ním naladěním každého účast-
níka na tři symboly druhého 
stupně. V rámci semináře Vám 
budou poskytnuty potřebné in-
formace, metodiky a vyzkouší-
te si zajímavé techniky spadají-
cí 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 pří-
chod okolo 11 hod tj. po úvodu 
a iniciaci nových účastníků.).

členové rady
ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

Projekt „Seznamování 
veřejnosti s tradičním Usuiho 

REIKI“ je spolufinancován 
Olomouckým krajem

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Změny v otevírací době ICM
Od 25. června do 30. června bude mít ICM upravenou otevírací dobu. Pro bližší informace 

sledujte naše webové stránky www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na červen

Den internetu zdarma – Světový den oceánů

U příležitosti Světového dne oceánů (8. června) pro vás ICM Prostějov připravilo na pondělí 
8. června 2015 Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). 

Zcestuj Evropu jinak

Blíží se prázdniny a s nimi také naše letošní kampaň „Zcestuj Evropu jinak“! Víte, co je couchsur-
fing a co je spolujízda? Zkusili jste někdy prohlídku města ze střech domů nebo jet na festival jako 
dobrovolníci? Chcete cestovat, ale vyhnout se malérům? Tak sledujte náš web www.icmprostejov.cz 
a dozvíte se víc. 

Slevové karty ISIC, SCHOLAR a ITIC

Chcete během svých letních cest využít slevy? Pořiďte si slevovou kartu ISIC! Slevové karty 
ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR (žáci) nebo ITIC (pedagogové) si můžete vyřídit na počká-
ní v ICM. Informace o tom, co potřebujete k vyřízení karty, a naši otevírací dobu najdete na  
www.icmprostejov.cz. 

Chceš vyjet jako dobrovolník do zahraničí? 

Je ti 17–30 let a  přemýšlíš o  tom, jak získat zajímavou zahraniční zkušenost? Pokud se 
chceš dozvědět víc o dlouhodobých projektech Evropské dobrovolné služby, kontaktuj nás na 
e-mailu info@icmprostejov.cz nebo se podívej na náš web www.icmprostejov.cz. 

INZERCE
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KARIÉRA VE FINANCÍCH?

konzultanty, manažery a finanční specialisty

Kostelecká 417, Prostějov www.bcas.cz

Více informací:
Martin Šlajs
tel.: 607 158 055
martin.slajs@bcas.cz

www.bcas.cz

NADSTANDARD
PRO KLIENTY I PRO NAŠE
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY !

Vzhledem k situaci na trhu
rozšiřujeme náš tým o nové

manažery, konzultanty
a finanční specialisty.
tel.: 604 892 410
e-mail: david.svec@bcas.cz

www.bcas.cz

Více informací:

Martin Šlajs

tel.: 607 158 055

martin.slajs@bcas.cz

Pro posílení týmu spolupracovníků v Prostějově
hledíme nové

 konzultanty, manažery
a finanční specialisty

Očekáváme vnitřně motivované osobnosti s výbornými

komunikačními schopnostmi, chutí a vůlí k úspěchu.

Pro zájemce mimo obor nabízíme systém zaškolení.

Kostelecká 417, Prostějov

KARIÉRA VE FINANCÍCH?

Pro posílení týmu spolupracovníků v Prostějově hledáme nové

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

15
02

23
3/

01
84



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 30 27. května 2015

Společnost

Blahopřejeme

 70 let  Jaroslava Fládrová, Zdenka Procházková, Jarmila Kraváková, 
Jaroslava Kolářová, Miloslav Přibyl, Jarmila Vysloužilová, Jiří 
Zatloukal, Marie Ratiborská, Zdeněk Kratochvil, Ludmila 
Zdráhalová, Miloslava Jurníková, František Sypěna, Jaroslav 
Čtvrtníček, Jaroslava Musilová, Jan Novák, Mgr. Jiřina Pešková, 
Ing. František Richter, Milada Hořavová, Olga Roháčkova, Milada 
Kučerová.

 75 let  Oldřich Souček, Miloslav Doležal, Ludmila Hájková, Viktor 
Vymlátil, Ludmila Cejpková, Libuše Benešová, Božena 
Birčáková, Jitka Vychodilová, Dáša Čechmánková, Marie 
Holubková, Jaroslav Faltýnek, Jaroslava Lněničková, Jiřina 
Zehnalová, Miloslava Pánková, Milada Korhoňová, Marie 
Šímová, Jaroslava Alexová, Arnošt Liška, Bohumila Ambrožová, 
MUDr. Jiří Štolpa.

 80 let Libuše Štrýglová, Jitka Hrubá, Jiří Suchánek, Jitka Hrubá, Jaroslav 
Baše, Božena Coufalová, Valeria Bartková, Jaroslava Greplová, 
Jindřiška Saulichová, Jiří Zmeškal, Eva Böhmová, Ivan Gregor.

 85 let  Josef Pokorný, Květoslav Řezáč, Jiří Fiala, Bohuslav Skopal, Libuše 
Zbořilová, Ludmila Šverdíková, Zdeněk Šídlo, Zdeněk Reiter, Libuše 
Špulířová, Milada Bílá, Zdeněk Zahradníček, Žofia Majirská.

 90 let  
Zdenka Machová, Vlasta Pijáčková, Anna Tomandlová, Anežka Prossová.

 91 let  
Ferdinand Trykar, Ludmila Černá, Jaroslav Souček.

 92 let  
Anna Trávníčková.

 93 let  
Marie Dvořáčková, Anežka Kouřilová.

 94 let  
Vladimír Horký, Josefa Goldová, Marie Dvořáková, Marie Páleníková, 
Jarmila Nebesová

 95 let  
Jaroslava Kopecká.

 99 let  
Josefa Schlesingerová.

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

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVNU
Všechno kvete a  voní, slu-

níčko příjemně svítí, no kdo by 
seděl doma?! Pojeďte s námi na 
výlet! 9. června se chystáme do 
firmy Naděje v  Brodku u  Ko-
nice. Strávíme tu celé dopoled-
ne. Na programu je přednáška, 
beseda a  prohlídka bylinkové 
zahrady. Odpoledne se podívá-
me na hrad Bouzov. 17. června 
zamíříme do boskovického 
zámku. Aktuálně je součástí 
prohlídky i  expozice věnovaná 
kostýmům z pohádky Arabela. 
Čas bude i na prohlídku zámec-
ké zahrady a dalších zajímavostí 
města jako je Synagoga či židov-
ské uličky. Cestou domů se za-
stavíme v Arboretu Šmelcovna. 
Na 23. června je naplánovaná 
návštěva Luhačovic a 30. červ-
na pojedeme do malebného 

městečka Štramberk. Čeká nás 
projížďka vláčkem Štramberáč-
kem a prohlídka muzea či spíše 
několika muzeí. Dominanta 
města Trúba je momentálně za-
vřená, ale samotný hrad je volně 
přístupný, stejně jako známá jes-
kyně Šipka. Pro ty zájemce, kteří 
nemohli jet v květnu na výlet do 
Strážnice, mám dobrou zprávu – 
akci v červenci zopakujeme.

Výlety jsou pořádané s podpo-
rou Zdravého města Prostějova.

Podrobnější informace o  ak-
cích získáte na telefonním čís-
le 728  337  983, na webových 
stránkách www.filemon-baucis.
cz a na prodejně v Prostějově na 
nám. T.G.Masaryka 24 (vedle 
cukrárny Florida).

Na vaši účast se těší 
Jana Šmudlová.

Vážení senioři,
Blíží se léto, a  proto za 

Vámi přicházíme s nabídkou 
letních výletů, které  budeme 
letos pořádat. Bližší informa-
ce o  každém z  nich můžete 
dostat na níže uvedených te-
lefonních číslech nebo přímo 
v kanceláři OS LIPKA.

30. 6. 2015 – Buchlovice, 
odjezd v 8 hod. 
návrat kolem 17 hod.     
Prohlédneme si zámek a  zá-
meckou zahradu.
Příspěvek na autobus 250 Kč, 

8. 7. 2015 – Čejkovice a Klo-
bouky u Brna, 
odjezd v 8 hod. 
návrat kolem  17 hod.
V Čejkovicích si prohlédneme 
výrobnu BIO čajů a v Klobou-
kách se podíváme do muzea 
větrných mlýnů.
Příspěvek na autobus 250 Kč, 

14. 7. 2015 -  Pustevny a Rož-
nov pod Radhoštěm, 
odjezd v 8 hod. 
návrat v 17 hod.   
Pěkný výlet na Pustevny 
a  k  soše Radegasta, potom 
podle času návštěva Valašské-
ho muzea v přírodě.
Příspěvek na autobus 250 Kč,

11. 8. 2015 –Pštrosí farma 
a hrad Pernštejn, 
odjezd v 8,00 hod. 
návrat kolem  17hod.      
Napřed se podíváme na pštrosí 
farmu a  potom se vypravíme 
na jeden z  našich nejznáměj-
ších hradů - Pernštejn.
Příspěvek na autobus 250 Kč,

18. 8. 2015 – Lískovec a Chle-
bovice, odjezd v 8 hod. návrat 
kolem v 17 hod.      
Výlet skoro medový, proto-
že  se podíváme do výrobny 
Marlenky a  do včelařského 
muzea.
Příspěvek na autobus  300 Kč,

27. 8. 2015 – Javoříčko a Bou-
zov, 
odjezd v 8 hod 
návrat kolem 17 hod.
Výlet do známých a  oblíbe-
ných míst.
Příspěvek na autobus 150 Kč,

31. 8. 2015 – Za koupáním 
do Znojma, 
odjezd v 8 hod. 
návrat kolem 17 hod.
Koupaliště Louka ve Znojmě 
je vyhlášené čistou a  teplou 
vodou a  příjemným prostře-
dím.
Příspěvek na autobus 250 Kč,

Odjezdy na výlety jsou ze 
zastávky „ U  Halíře“ na Br-
něnské ulici v  Prostějově 
a  návrat je na stejné místo. 
( Kromě výletu vlakem, kdy 
je sraz na hlavním nádraží 
a  příjezd tamtéž). Přihlásit 
na výlety se můžete na tel. 
582  360  295 nebo osobně 
v  OS LIPKA, Tetín 1. Upo-
zorňujeme, že od 18. 7. do 
9. 8. 2015 je stacionář uza-
vřen a  tudíž není možné se 
přihlásit. K  přihlášce je tře-
ba zaplatit 50% ceny dopra-
vy jako zálohu. Vstupné se 
bude řešit až na místě, podle 
toho, jakou se nám podaří 
vyřídit slevu.

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

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

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
2. 6. 2015 14.00 Jeden den s kosmonauty na ISSS RNDr. Jiří Prudký
    Sejdeme se u hvězdárny a dozvíme se, jak probíhá den na vesmírné 

stanici. Vstupné 10 Kč  
 9. 6. 2015 14.00 Dechové cvičení s Pavlínkou  Pavla Glocová
   Oblíbené cvičení s oblíbenou cvičitelkou. Sejdeme se v tělocvičně.
16. 6. 2015 14.00 Diagnostika z kapky krve a analýzou oční duhovky   Jana Miklášová
   Další z oblíbených přednášek alternativní medicíny.

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na Vás na některém z našich výletů,
nebo v září na Akademii seniorů.

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..

Občanské sdružení na pomoc 
zdravotně postiženým LIPKA
Tetín 1, Prostějov, tel./fax 582 360 295

Dodatečně blahopřejeme také jubilantkám z měsíce března:
70 let - Jozefa Bukovcová          75 let - Vilemína Olehlová

Seznam jubilantů, kteří v měsíci dubnu oslavili svá jubilea
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Pocházejí z 5 různých kontinentů a 34 
zemí reprezentujících odlišné kultury 
a  tradice, ale něco mají tyto děti společ-
né: každé z nich se učí anglicky, což jim 
umožňuje být aktivní a pomáhat druhým. 
Kampaň “Hello My World!” je jedinečná 
dětská iniciativa na záchranu orangutanů, 
ohroženého zvířecího druhu, která byla 
odstartována v dubnu letošního roku. 

Společnými silami bojujeme za správ-
nou věc

Kampaň je zaměřena na záchranu oran-
gutanů, jednoho z nejinteligentnějších stvo-
ření ve světě zvířat, kteří rychle přicházejí 

o  svůj přirozený domov kvůli masivnímu 
kácení tisíců hektarů tropického pralesa. 
Průmyslové sázení palem za účelem zpraco-
vání palmového oleje je závažnou a bezpro-
střední hrozbou pro populaci orangutana. 
Tím, že se děti připojí k iniciativě “Hello My 
World”, podpoří zachování přírody a  také 
péči o osiřelé orangutany, jimž je napomá-
háno vrátit se zpět do deštného pralesa.

Angličtina jako světový jazyk 
Jakou roli hraje angličtina v této kampani, 

vysvětluje paní Helen Doron: „Studium an-
glického jazyka umožňuje dětem komuni-
kovat s lidmi a navazovat nové vztahy. Díky 

sjednocení nás všech dokážeme společně 
šířit povědomí o vážné situaci orangutanů.” 

Pomáháme druhým 
„Důležitým úkolem naší mise je naučit 

děti, že i ony jsou součástí světa, přičemž kla-
deme důraz na hodnoty jako empatie a sdíle-
ní,” říká paní Doron. „Helen Doron English 
již 30 let podporuje mnoho místních i světo-
vých ekologických organizací a věříme, že teď 
nastal čas podělit se o tuto iniciativu s našimi 
studenty, dětmi po celém světě, a vyzvat je, 
aby se stali posly této kampaně.” 

Více než 120 000 studentů Helen Doron 
English na více než 800 místech po celém 

světě se zúčastňuje výuky věnované váž-
nosti situace týkající se života orangutanů. 
V  této speciálně navržené hodině se děti 
dozvědí, jak a proč zvířata přicházejí o svůj 
přirozený domov a jak může sázení palem 
za účelem zpracovávání palmového oleje 
vést k vymření nesčetného množství zví-
řecích druhů. Výuka je přizpůsobena věku 
dětí a její součástí je originální píseň a další 
zábavné činnosti. Děti pak natočí krátký 
film, osobní videoklip, aby řekly “Hello My 
World!” a vyjádřily tak podporu oranguta-
nům. 

„Zveme všechny děti a  jejich rodiče po 
celém světě, aby se podíleli na této důležité 
věci”, pokračuje pan Darr. 

Klipy můžete zhlédnout na www.Helen-
Doron.com/world/hello, kde jsou rodiče 
a  děti vyzváni, aby hlasovali pro nejpo-
vedenější klip, „lajkovali” ho a  dále sdíleli 
prostřednictvím sociálních médií. Připojte 
se k nám a vytvořte svůj vlastní krátký vi-
deoklip, abyste pomohli rozšířit povědomí 
o orangutanech a podílet se tak na důležité 
celosvětové kampani. 

Společně můžeme dosáhnout velkých 
změn! 

Aktuální informace o prostějovské Helen 
Doron - Angličtině pro děti najdete na webu 
angličtiny na www.helendoron.cz - LC Pro-
stějov, webu angličtiny www.anglictinapro-
detiprostejov. Nebo jednoduše napište na  
info@anglictinaprodetiprostejov.cz  či zavo-
lejte na tel. 604 792 446. ZÁPISY NA PŘÍŠ-
TÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-16 ZAHÁJENY 
V KVĚTNU 2015!

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI
Děti z 34 zemí se spojily, aby řekly své “Hello My World!”

Kaleidoskop

Zápis do programů cyklu září-prosinec a dny 
otevřených dveří

Dny otevřených dveří každé pondělí 15.00-17.00 
do 22.6. a ve středu 24.6. 8.30-12.00
Zápisy proběhnou v pondělí 15.6. a 22.6. 15.00-
17.00 a středa 24.6. 8.30-12.00
2.kolo zápisů bude probíhat v září. Přijďte se po-
dívat, pohrát si, informovat i zapsat.
  

Kdo si hraje, nezlobí aneb 
oslavujeme den dětí

2. 6.- 6. 6. oslava mezinárodního dne dětí ve všech 
pravidelných programech, programy Motýlků, 
Zajíčků a Méďů budou probíhat v parku ( v pří-
padě deště v MC)
  

Jak motivovat děti ke spolupráci  
aneb rodičovství bez bojů

beseda pro rodiče v úterý 9. 6. v 18 hodin, rezer-
vace míst předem
  

Rodičovská setkávání pro pokročilé
Pravidelná setkání absolventů kurzů efektiv-
ního rodičovství a dalších rodičů, kteří záleží 
na porozumění s  dětmi dle rozpisu pro při-
hlášené.

 Rozloučení se školním rokem 
na dopravním hřišti

čtvrtek 25. 6. od 9.30 - tradiční dopoledne na do-
pravním hřišti, rezervace míst předem, v případě 
deště se akce nekoná
  

Cestujeme s dětmi
pondělí 15. 6. v rámci mimiklubu beseda pro ma-
minky s miminky
  

Dětské oční vady- screeningové vyšetření očí 
pro děti

úterý 23. 6. dle objednání, vyšetření bezkontaktní 
metodou pro nejmenší
  

Individuální poradenství dle objednání
psychologické, právní, péče o děti
  

Odpolední herny pro rodiče a prarodiče  
s dětmi do 5 let

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

www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov 

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek - komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na červen 2015
Vítání dětí 9. 4. 2015

Rozárie Antlová
Michal Maňák
Matyáš Štefl
Pavel Palička
Vít Rozkošný
Sebastián Migota
Samuel Karol
Dominik Fiala

Petra Mazalová
Maxim Crha
Tim Tesař
Veronika Kaštylová
Tereza Pešková
Jiří Jedlička 
Rostislav Dýčka
Dita Skalová

Pavel Štěpánek
Daniel Čepý
Rozárie Remešová
Daniel Fischer
Elen Mahdalová
Jenifer Kocourková
Štěpán Urbanovský

Seznam přivítaných dětí

Cipísek vyhlašuje zápis do podzimního 
cyklu programů pro rodièe s dětmi
Mateřské centrum Cipísek při-

pravuje na další školní rok progra-
my pro rodiče a děti od 4 měsíců 
do šesti let. Už v červnu proběhne 
první kolo zápisů a také dny otevře-
ných dveří, kdy se zájemci mohou 
zapsat, ale mohou si jen nezávazně 
přijít pohrát do herny MC, pří-
padně se informovat o  aktivitách 
MC Cipísek. Vzhledem k nástupu 
dětí do mateřských škol budou 
od září volná místa ve všech pro-

gramech. V  novém školním roce 
budou připraveny opět aktivity pro 
maminky s  miminky, dopolední 
i  odpolední programy pro rodiče 
s dětmi do 4 let, odpolední pohy-
bově-kreativní a  dramaticko-vý-
tvarné kroužky pro děti od 3 do 6 
let, besedy a kurzy pro rodiče apod. 
Bližší informace o programech zís-
kají zájemci přímo v MC nebo na  
www.facebook.com/cipisekprostejov  
a www.mcprostejov.cz -ms-
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Vydejte se na lov jarních bylin. Vychutnáte si èaj nebo koupel 
Bršlice kozí noha, plicník 

lékařský nebo jaterník podléš-
ka – to je jen krátký výčet jar-
ních bylinek. Konec dubna je 
pro některé z   nich nejvyšším 
časem pro sběr a  použití. Z   
lesních bylinek lze kromě čajů 
připravit i  chutné vitamínové 
saláty nebo si dopřát bylinko-
vou koupel.

Bršlice není jen plevel na 
zahrádce, léčí a chutná

Bršlici kozí nohu zná téměř 
každý zahrádkář. Tato rostlina 
má velmi bohatou kořenovou 
soustavu a často se tak pro pěs-
titele stává nepříjemným ple-
velem. Málokdo však tuší, že 

právě tento plevel v  sobě ukrý-
vá různé léčivé účinky. Mladé 
čerstvé listy se využívají do po-
lévek nebo se z  nich připravuje 
chutný salát. Oceňován je však 
především oddenek rostliny, ze 
kterého se vyrábí nálev ulevu-
jící od revmatických problémů 
a při dně. Bršlice totiž obsahuje 
velké množství látek, které po-
máhají rozpouštět a  vylučovat 
soli z  ledvin.

Koupel z  bršlice: Natrhejte si 
100 g čerstvých oddenků a vařte 
je 15 minut ve 2 litrech vody. Poté 
přelejte do vany a  přidejte vodu 
dle své potřeby. Koupel z  bršlice 
kozí nohy vám uleví od dny.

Astma, kašel i zahlenění 
vyléčí plicník lékařský 

Při vstupu do lesa zaujme 
plicník lékařský především 
svými hravými barvami. Barvy 
květů se střídají od tmavě fialové 
až po světle růžovou. Jak napo-
vídá jeho název, jedná se o by-
linku hojně využívanou právě 
při potížích s   dýchací sousta-
vou. „V  případě plicníku sbírá-
me kvetoucí nať, kterou trháme 
téměř u země. Při sušení dbáme 
na to, aby byla rostlina nasklá-
dána pouze v  tenkých vrstvách 
a na větraných místech. Usuše-
ný plicník skladujeme v  dobře 
uzavřených nádobách. Odvar z  

plicníku léčí především záněty 
průdušek a  regeneruje sliznice 
dýchacích cest,“ radí bylinkářka 
Jarmila Podhorná ze společnos-
ti Naděje. Plicník lze využít i v  
kuchyni do pestrých salátů.

Salát z  plicníku a petrklíče: Z  
květů i listů plicníku připravíme 
jarní salát, do kterého přidáme 
také medvědí česnek a  listy pe-
trklíče. Dochutíme octem, ole-
jem a kořením dle vlastní chuti.

Na játra i žlučník s  jaterní-
kem podléškou

Mezi méně známé a  málo 
využívané bylinky se řadí i  ja-
terník podléška. Jedná se o  ne-
nahraditelnou bylinku pečující 

o játra a žlučník. Oproti většině 
bylin se jaterník sbírá až kon-
cem kvetení, v   době, kdy již 
vyrostly listy. V   případě jater-
níku se sbírá celá kvetoucí nať, 
ze které se připravuje odvar na 
posílení jater ve spojení s   dal-
šími účinnými bylinami. Kromě 
využití pro posílení jater se pod-
léška využívá také při onemoc-
nění horních cest dýchacích.

Podléškový čaj: Použijeme 
2 lžičky usušených květů nebo 
i listů a přelijeme vroucí vodou. 
Louhujeme asi 10 minut a  ná-
sledně scedíme. Pro zlepšení 
problémů popíjíme třikrát den-
ně. Mgr. Jarmila Podhorná

Ještě jednou k tématu, které hýbe městem a místním Facebookem
Nestuduji příspěvky na 

Facebooku. Chodím ale po 
městě a  leccos si vyslechnu. 
Největší počet protestů se týká 
masivního kácení starých stro-
mů, kterým je chorobně posti-
žena celá republika. 

Odstartovalo to neštěstí ve 
Zlíně, kdy dva školáci přišli 
o život pádem stromu. Nastala 
celostátní likvidace „nemoc-
ných“ stromů, pod záminkou 
zvýšení bezpečnosti obyvatel. 
Na to navázala tzv. revitalizace 
porostů uvnitř měst i  mimo, 
zejména kolem silnic ale i ryb-
níků a řek. S tím se vezou sluš-
ně řečeno „obratní jedinci“, 
kteří potřebují lacino přijít 
k  cennému dřevu, tentokrát 
úplně zdravých stromů, „omy-
lem“ pokácených.

Podívejme se na věc bez 
emocí z  hlediska praktického 
i  legislativního. Je naprosto le-
gitimní, je-li odstraněn strom, 
který stojí v  místech, kde pro-
cházejí lidé a  kde ohrožuje je-
jich bezpečnost padáním od-
umřelých větví nebo zřícením 
vlivem ztrouchnivělých kořenů. 
Náměstí je reprezentační plo-
cha, kde je nepřetržitý pohyb 
spousty lidí. Zde je bezpečnost 
na prvním místě.

Za něco jiného ale považuji 
parky, které mají vnést do města 
alespoň iluzi přírody. Krajino-
tvorným a  estetickým prvkem 
se strom stává ve věku nad sto 
let, nejkrásnější stromy pamatu-
jí 200 – 300 let. Nahrazení tako-
vých stromů bezcennou „tyčo-
vinou“ učiní i park bezcenným. 

To se zlepší opravdu až za těch 
100 - 200 – 300 let. Vyhláška 
č. 395/1992 Sb. - prováděcí 
vyhláška zákona č.114/1992 
Sb., o  ochraně přírody a  kraji-
ny v  znění platných předpisů 
uvádí v  příloze č. 2 ohrožené, 
zákonem chráněné živočichy. 
Více jak padesát zde uvede-
ných druhů je přímo vázáno 
na staré stromy, dutiny a mrtvé 
dřevo. Bez dutin by nepřeži-
li datlové, strakapoudi, žluny, 
sovy, plchové, ale ani netopýři. 
V  dutinách žije několik stovek 
druhů specializovaného hmy-
zu. Jedni specialisté potřebují 
k  vývoji odumírající větve, jiní 
odumírající kmeny. Trouchnivé 
dřevo dutin i kmenů je ideálním 
prostředím pro přezimování od 
broučků až po užovky, ještěrky 

a hlodavce. Tam, kde strom vy-
loženě nepřekáží a  neohrožuje 
bezpečnost obyvatel, je jeho 
pokácení frapantním poruše-
ním § 5, odstavce (1) a  (3) zá-
kona. Může to být i strom stojící 
mimo cestičky v parku. Jako pří-
klad ekologické negramotnosti 
mohu uvést zbytečnou likvidaci 
starých vrb ve Vrahovicích – 
Čechůvkách, starých jív u  OP 
a jatek a mnohé další po celém 
území republiky. Pokud ČR je 
členem EU a  podepsala před-
pisy vzniklé transkripcí a trans-
pozicí předpisů EU, domnívám 
se, že je má dodržovat. Z našeho 
lidského hlediska „nemocné“ 
stromy s pahýly a dutinami jsou 
ve skutečnosti nenahraditelným 
biotopem úžasné fauny, kterou 
často i  špičkový odborník hle-

dá celý život. Jejich obyvatelé 
mnohdy nepřesahují 1-3 mm. 
Běžný občan vůbec netuší je-
jich existenci a vzácnosti z dutin 
skončí se stromem v peci.

Intenzívní zemědělství a  les-
nictví, kde starý dutý strom už 
nemá místo, svou bezohledností 
vyhnalo přírodu k  lidem nejen 
do městských parků a  stromo-
řadí u  silnic, ale i  do továren 
a  míst, kde byste to nejméně 
čekali. A kde může být i osvíce-
né vedení, podporující přírodu. 
V areálu DT Výhybkárna a stro-
jírna, a.s. žije 33 druhů chrá-
něných živočichů, uvedených 
v příloze vyhlášky. Závěrem do-
poručeni: kácet ano, ale všeho 
s mírou a rozumem.

Ing.Vojtěch Jiříček, 
ekolog, entomolog

Co všechno nám umožní 
a co znemožní zelená barva?

Zelená. Nejpřirozeněj-
ší z  přirozených. Co je víc 
zdravé, než je hustý zelený 
les? Co je víc svěží, než jsou 
světlounce zelené jarní pu-
pence po zimě? Co je dů-
ležitější než příroda sama 
plná zeleně? Zelená je tak 
přirozená a  tak masová, že 
není moc vhodná do pro-
středí obchodu. Tam prak-
ticky vždy hrajeme nějakou 
úlohu, přirozenost tam 
moc místa nemá. Zelená je 
přípustná jen jako vhodný 
a  zajímavý drobný doplněk. 
Pomůže být blíže k přírodě, 
ale zároveň dál od civilizace. 
Je to jen a jen na nás, co v ži-
votě chceme a potřebujeme.

 
Zelená je růst

Je tak spojená s  přírodou, 
že je pro nás velmi uklidňu-
jící být jí obklopeni a dívat se 
na ní. I  se zavřenýma očima 

na nás působí harmonicky. 
Proto se velmi často použí-
vá vedle bílé i  v  nemocni-
cích. Podporuje rehabilitaci 
i  rekonvalescenci a  člověk 
se díky ní rychleji vrací do 
zdravého normálu. Rádi se 
obklopujeme zelenými kvě-
tinami doma i  v  kancelářích 
a mimoděk ,,rehabilitujeme“. 
Nabíráme novou energii po-
hledem na ně. 

Zajímavé je, jak výstražně 
na nás zelená působí na mís-
tech, kde jsme zvyklí na jiné 
barvy (např. na červenou 
či růžovou). Znepokojí nás 
člověk, který zbledne, a  pak 
,,zezelená“. Naši důvěru si 
nezíská maso, které začíná ze-
lenat. A většina plísní na po-
travinách o  sobě dává vědět 
nazelenalými barvami...

Slyšeli už jste o  barvosle-
posti? Tzv. DALTONISMUS 
neznamená, že vidíme jen 

černobíle. Mnohdy jde ,,jen“ 
o  nerozlišování některých 
barev. Velmi často je to právě 
červená se zelenou.

  Z  teorie barev víme, že 
zelená je výsledek smíchá-
ní žluté a  modré, a  červená 
je pak barvou doplňkovou 
k  zelené. Zjednodušeně 
můžeme říci, že barvy do-
plňkové ruší svůj účinek 
navzájem. Má to využití 
v mnohém a ženy toto často 
využívají běžně v  kosmetic-
kém průmyslu. Kdo z vás ví, 
jak ženy tento fakt využívají? 
Napište mi a budete zařaze-
ny do slosování o kurz Živo-
ta moderní ženy. Zelená je 
o růstu a může být i o Vašem 
osobním růstu. Vše to a ješ-
tě mnohem více probereme 
v Životě moderní ženy. 

PaedDr. Alena Dvořáková, 
koordinátorka Zdravého 

města Prostějov

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE

Setkání klubu personalistů

V  pondělí 1. června se v  Národním domě od 13 hodin 
uskuteční Setkání klubu personalistů, které pořádá OHK 
v  Prostějově. Hlavním tématem je firemní kultura a  před-
stavení projektu Firma pro zdraví. Bude přítomna i ředitelka 
Úřadu práce s aktuálními informacemi o trhu práce a zástup-
ce Lázní Slatinice se zajímavými nabídkami ozdravných poby-
tů. Těšíme se na setkání s Vámi. Nezapomeňte se registrovat 
na emailu: ohkpv@ohkpv.cz

Poskytování první pomoci v terénu i na pracovišti
Zveme Vás všechny ve čtvrtek 11. června na praktický se-

minář Poskytování první pomoci v  terénu i  na pracovišti. 
Uskuteční se v Národním domě Prostějov, v červeném salon-
ku za vedení Mgr. Martiny Papšové, která 7 let pracovala na 
JIP Nemocnice Prostějov, v roce 2010 získala titul registrova-
ná sestra, má 19letou pedagogickou praxi a lektorské činnosti 
se věnuje již 13 let. 

Na semináři se naučíte poskytovat první pomoc za pomocí 
praktického nácviku na figurínách, ošetřit poranění ohrožu-
jící život zraněného, diagnostiku poruch vědomí, uvolnění 
dýchacích cest a teoretická východiska doplněná manipulací 
s obvazových materiálem a nácvikem obvazové techniky. Při-
jďte se naučit zachránit to nejcennější - lidský život.

Seminář je zpoplatněn, nutná registrace na tel.č. 582 332 489, 
nebo na emailu: ohkpv@ohkpv.cz Helena Chalánková

Ředitelka OHK v Prostějově

Společnost
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Série fotografických výstav 
v  Art kavárně Avatarka bude 
pokračovat představením tvor-
by  mladého prostějovského 
fotografa Davida“ Dawe“ Bube-
níka.  Autor pracuje s  digitální 
zrcadlovkou Nikon a věnuje  se 
reportážní a  realistické nekom-
ponované fotografii.

David se představí díly svého 
krátkého fotografického života 
a praxe bez tematického  výběru.  
Již tradičně bude výstava uvedena 
vernisáží za účasti autora v  úterý 
9. 6. 2015 v 17.00 h s úvodním slo-
vem PhDr. Antonína Bůžka  Ph.D. 
a  jeho promluvě k vztahu umění 
a života.  Nezbytnou součástí ver-
nisáže bude i vystoupení muzikan-
tů z okolí kavárny. Výstava potrvá 
do 12. 7. 2015.  Pavel Gall

Galerie umění zve
Michaela Mazalová – Výstava nemá název

Výstava trvá od 25. 6.  do 31. 8. 2015 v Galerii umění

Galerie N7 zve
Pozvánka na vernisáž mimořádné autorské výstavy 

POETICKÁ KRAJINA 
fotografa Jána Zahornackého v GAlerii N7.

Ján Záhornacký - jeden z nejuznávanějších slovenských 
fotografů, držitel mezinárodního titulu AFIAP, lektor, porotce 

a fotografický básník.
Ve středu 10. června od 17,00 hodin v GAlerii N7 

(Náměstí Svat. Čecha č. 3 – přízemí domu U Antoníčka, 
za obchodním centrem Zlatá brána).

Srdečně zve GAlerie N7 a kavárna
Náměstí Svat. Čecha 3, Prostějov

KŮRKA KAVÁRNA
 Centrum Zdraví, Vodní 25, Prostějov zve:
Na výstavu Horské a krajinářské fotografie 

Josefa France - LETNÍ MOTIVY
Výstava probíhá do 31. 10. 2015
Všechny snímky jsou prodejné

Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova

Galerie 
u Hanáka 

zve:
Galerie u Hanáka Školní 24, 

Prostějov
Jana Navaříková

‘Zákoutí mé duše’ 
vernisáž v pátek 

29. 5. 2015 v 17.30 hod,
výstava potrvá 
do 30. 6. 2015

Lubomír Cižek 
,Tak trochu jinak’

vernisáž v pátek 
12. 6. 2015 v 17.30 hod, 

výstava potrvá 
do  14. 7. 2015

AVATARKA 
ZVE

 
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY 

 

kostela Povýšení sv. Kříže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sobota 27. června 2015 
časové intervaly:  

13.00, 14.00 a 15.00 hod. 
 

 

Sraz zájemců o prohlídku  
je před vchodem do kostela. 

 

 
 
 

Prohlídky realizují studenti  
Střední odborné školy podnikání a obchodu 

v Prostějově.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guláš 
v Kolářových 

sadech

Okrašlovací spolek města 
Prostějova ve spolupráci s Jiřím 
Petriciusem pod záštitou Zdra-
vého města Prostějova pořádá 
soutěž ve VAŘENÍ KOTLÍKO-
VÝCH GULÁŠŮ 6. června 2015 
od 13.00hodin v  Kolářových 
sadech. V případě pěkného po-
časí možnost pozorování Slunce 
v  hvězdárně astronomickými 
dalekohledy od 13.00 do 16.00 
zdarma. Pro děti je připraven 
skákací hrad a sladkosti. -red-



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 34 27. května 2015

Společnost

Chrámový sbor kostela sv. Petra 
a Pavla  v Prostějově si připomíná 
letos v èervnu  80 let svého trvání 

V červnu letošního roku si chrámový 
sbor kostela sv. Petra a Pavla v Prostějo-
vě připomíná 80. výročí svého založení.  
Tehdy se sešlo 35 mužů a žen, většinou  
amatérských milovníků hudby a  sbo-
rového zpěvu, ochotných obětovat svůj 
volný čas  a své síly sborovému zpěvu 
při nově vzniklé prostějovské farnosti.  
Vedení sboru se ujal odborný učitel 
Leopold Laník – člen renomovaného 
mužského sboru PSMU a jeho zástup-
cem se stal pan Metoděj Janíček. Pod 
vedením pana Leopolda Laníka získal 
sbor hned v počátku dobré jméno. Zpě-
váci se nejprve scházeli v Sádkách v bytě 
pana učitele Laníka.  Jedním z prvních 
významných vystoupení byla Květná 
neděle 14. dubna 1935. Tehdy totiž 
sbor uvedl Pašije od Adolfa Kašpara. 
Později byl navázán kontakt s  panem 
Rolným, který umožnil, aby zkouš-
ky probíhaly dvakrát týdně  v budově 
dnešního ATRIA – tejdejší továrny fir-
my Rolný.  Ke konci války zkoušeli zpě-
váci v dřevěné budově na Palacké ulici 
– vedle hotelu Grand. Po válce se pak 
zkoušelo v domě u členky sboru paní 
Markéty Weisové v  Lidické ulici. Na 
dnešní faře se tehdy zkoušet nemohlo, 
neboť to byl klášter s klauzurou. Sbor 
získal poměrně rychle dobré renomé. 
Zpěváci zpívali i mimo Prostějov. Na-
mátkou můžeme jmenovat vystoupení 
při svěcení nových varhan v  Jednově, 
přijali pozvání  na moravská poutní 
místa např. do Jesence, na Svatý Kope-
ček, Svatý Hostýn. Na Vranově u Brna 
zpívali při svěcení nových varhan atd.

Je potřeba se zmínit o době protekto-
rátu. Tato doba  znamenala potlačení ná-
drodního uvědomění, svobody projevu 
a zasévání strachu. Největší obavy nastaly  
za Heydrichiády v období stanného práva, 
kdy byl zatčen P. Metoděj Mičola,(tehdejší 
kaplan kostela), který se sborem spolu-
pracoval a  věnoval se dětem. (P. Mičola 
například nacvičil s dětmi koledovou mši, 
kterou uvedl ve vánoční dobu). Hrůzu 
nejen mezi členy chrámového sboru po-
sléze vyvolala poprava P. Metoděje Mičoly 
v brněnských Kounicových kolejích. 

Smutným dnem pro sbor se stal den 
22. června 1946, kdy po tragické neho-
dě zahynul sbormistr Leopold Laník. 
Jeho nástupcem se stal p. učitel Karel 
Hejdušek, který byl od roku 1938 jeho 
zástupcem. Byl to hudebně vzdělaný 
člověk, milující hudbu a sborový zpěv 
obzvlášť. 

Pod vedením p.učitele Karla Hejduška 
zpíval sbor i v nelehké době padesátých let 
i při nástupu tzv. normalizace v sedmdesá-
tých letech minulého století. I když v této 
nelehké době  padesátých let byl p. učitel 
Hejdušek pro své přesvědčení překládán 
na různá místa mimo prostějovský okres, 
obětavě dojížděl do Prostějova a zkoušelo 
se o sobotách a nedělích.  V čele chrámo-
vého sboru stál p. učitel Hejdušek až do své 
smrti 6. prosince 1978. 

Od té doby až do dnešních dnů vede 
chrámový sbor dcera p. Karla Hejduš-
ka, Marie Hejdušková, která pokračuje 

v duchu svého otce. Chrámový sbor se již 
dlouhou dobu – podobně jako jiné a nejen 
prostějovské sbory,  potýká s  nedostat-
kem zpěváků. Vzdor tomu  ale zpívá dál 
k umocnění krásy bohoslužeb a k potěšení 
nejen zpěváků, ale i účastníků bohoslužeb.  
|Nejen z nedostatku zpěváků, ale i k určité-
mu sblížení přispívá, že si chrámový sbor 
kostela sv. Petra a Pavla rád zazpívá při růz-
ných církevních svátcích  společně se sbo-
rem  z kostela Povýšení sv. Kříže. Snad i to 
je  malým důkazem známého pořekadla, 
že „hudba spojuje“. 

Ve výčtu významných osobností se 
sluší připomenout další jména, jako 
byl bývalý člen sboru JUDr. Bohumil 
Suchý – prostějovský rodák a  výborný 
varhaník, který žil v Praze. Rád a oběta-
vě  dojížděl do Prostějova. Svým umě-
ním dokázal dokonale rozeznít tehdejší 
královský nástroj a umocnit tak pěvecký 
výkon chrámového sboru. Dlouhole-
tou varhanicí kostela sv. Petra a  Pav-
la byla paní Pořízková, která obětavě 
každodenně  doprovázela bohoslužby 
hrou na varhany.  Při významných cír-
kevních svátcích doprovázel sbor také 
malý komorní orchestr, který měl na 
starost pan Josef Kühn. Dnes se sborem 
spolupracuje velice obětavě výborný 
prostějovský varhaník p. Ondřej Mucha 
a  ochotně  vypomůže také varhanice 
z  kostela Povýšení sv. Kříže paní Lud-
mila Dittmanová. Za připomenutí stojí 
také postavení nových varhan v koste-
le sv. Petra a Pavla v r. 2002, které byly 
postaveny prostějovskou firmou Grygar 
a které slavnostně v prosinci r. 2002 po-
světil světící biskup  Josef Hrdlička. 

Na závěr nezbývá než pozvat do sboru 
nové členy – milovníky hudby a zejména 
pak sborového zpěvu, aby tato krásná tra-
dice nezanikla na nedostatek či nezájem 
zpěváků.

Jubileum pěveckého sboru si připo-
meneme v neděli 28. června v 9.00 při 
mši svaté, kdy sbor uvede skladby Char-
lese Gounoda „Messe breve C dur“, dále 
od J. Benze „Tu es Petrus a od Edwarda 
Elgara „Ave verum“.

V  neděli odpoledne v  15 hodin se 
uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla var-
hanní koncert  Waldemara Krawiece 
(Polsko), na kterém budou uvedena díla 
J.S. Bacha, Th. Duboise a  dalších. Po 
koncertě bude následovat slavnostní Te 
Deum a svátostné  požehnání.

V pondělí 29. června 2015 na svátek 
sv. Petra a Pavla v 18.30 bude sloužena 
mše sv. za všechny živé a zemřelé členy 
chrámového sboru. Při této mši sv.  bu-
dou uvedeny následující skladby:

Antonín Dvořák: Hospodine pomiluj ny
W.A. Mozart: Ave verum
F. Schöpf: Te Deum
Z. Pololánik: Ordinarium
Při nedělní i pondělní bohoslužbě spo-

luúčinkuje chrámový sbor z kostela  Pový-
šení sv. Kříže. Členové chrámového sboru 
budou rádi, když přijmete pozvání na uve-
dené dny do kostela sv. Petra a Pavla. 

Marie Hejdušková, 
Vojtěch a Leopold Laníkovi

Proběhl křest knihy Rudolfa Becka 
Naše příběhy za 2. světové války
Za účasti ředitele Městské knihovny 

MgA. Aleše Procházky, majora v záloze 
Ing. Jaromíra Vykoukala a členů Klubu 
vojenské historie Dukla proběhl 6. května 
2015 v podkrovním sále městské knihov-
ny křest publikace Rudolfa Becka Naše 
příběhy za 2. světové války.

Autor knihy Rudolf Beck (*1934) je 
prostějovský rodák a  občan pocházející 
z  kamenosochařské rodiny Beckových. 
Pracoval jako technik v prostějovském Ag-
rostroji. Aktivně se zajímal o historii Pro-
stějova. Ve svých deseti a  jedenácti letech 
si psal deníček, do něhož zapisoval různé 
události. Po letech se k nim vrátil a Městská 
knihovna v Prostějově za finanční podpory 
města Prostějova je vydala v podobě pub-
likace. 

Obsahuje 57 autentických příběhů za-
chycených dětským vyprávěčem. Některé 
z nich zachycují klukovská dobrodružství 
(např. Jak jsem se naučil plavat, Kedluben 
zvaný „Gigant“). Do většiny z nich zasahuje 
doba války a okupace včetně odrazu v živo-
tě Prostějovanů (např. Druhá oběť, Jak to 
bylo po atentátu na Reinharda Heydricha, 
Výcvik německých pilotů na vojenské lou-
ce, Jak se pekl chleba, Miny u nemocnice, 
Ústup pancerfaustníků). Rodný dům na 
Brněnské ulici č. 51(zbouraný v roce 1971), 
prostějovská Wikovka, v níž byl za války to-
tálně nasazen autorův otec, obecná škola na 

Tetíně a měšťanka v ulici Palackého, tři pro-
stějovská letiště, lékaři Václav Vrba a Milo-
slav Hel, kněží Metoděj Mičola a František 
Kvapil, obchodník Kubíček, holič Krajíček, 
tulák a  vojenský vysloužilec Vojtěch Pi-
ták…Tyto a další prostějovské reálie najde-
me ve vzpomínkové knize.

Rudolf Beck také přiblížil konec války 
v Prostějově: „ Škola na Palackého ulici byla 
od začátku roku 1945 zabraná Němci, a tak 
jsme chodili jedenkrát týdně do dřevěné 
nevytopené boudy u hotelu Grand. Větši-
nou pro úkoly a opakování. Učilo se asi do 
deseti hodin. Potom zpravidla začínal letec-
ký poplach. Od dubna se už neučilo. Naši 
učitelé totiž v  rámci pracovní povinnosti 
pracovali na Hloučele při kácení a  řezání 
stromů. Měly sloužit jako součást protitan-
kových zátarasů. Prostějov byl prohlášený 
za pevnost a měl být hájený do posledního 
vojína Wehrmachtu. Naštěstí byla osvobo-
zena Olomouc, a tak bylo zbytečné Prostě-
jov bránit. Wehrmacht se z Prostějova vy-
tratil už 8. května 1945 a betonové zátarasy 
nestačil použít.“

Součástí publikace je příloha zachycující 
okupaci ztvárněnou prostějovskými vý-
tvarníky Antonínem Kameníkem, Vladi-
mírem Puklem a Františkem Julinou  a do-
bové fotografie Prostějova. Válečný deníček 
pana Becka tak po sedmdesáti letech vydal 
svoje svědectví.  Hana Bartková

 Příměstský tábor 2015
PRÁZDNINY V POHYBU

Pro děti od 4 do 11 let 
Kde:  Taneční klub - Dům služeb, Olomoucká ulice, Prostějov
Kdy:  13. - 17. července  2015  od 8 do 16 hodin    
              27. - 31. července 2015 od 8 do 16 hodin
           10. - 14. srpna 2015  od 8 do 16 hodin
Lektoři:  Šárka Milarová, Kamila  Milarová

Program:  
Cvičení a hry v přírodě  výlety do okolí Prostějova  kreativní aktivity 

– rukodělná dílna  tanec  celotáborová hra …      Cena: 1250,- Kč
(cena zahrnuje organizaci tábora, teplý oběd, pitný režim, spotřební výtvarný 

materiál, vstupné).  Tábor proběhne při minimální účasti 15 dětí.

PŘIHLÁŠKY:  www.tanecni-prostejov
E-mail: olomoucka.tanecniklub@seznam.cz

15
05

25
3/

05
37

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

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		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

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

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

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		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

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

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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Ceny Olomouckého kraje za kulturu předány v Prostějově
Ceny Olomouckého kraje 

za přínos v  oblasti kultury za 
rok 2014 se 9. dubna předávaly 
v Městském divadle v Prostějově. 
V  devátém ročníku soutěže zís-
kaly ceny osobnosti a  kolektivy 
za kulturní počiny v  celkem 11 
kategoriích. O jejich udělení roz-
hodlo zastupitelstvo Olomoucké-
ho kraje na základě obdržených 
návrhů. Akci tradičně pořádal 
Olomoucký kraj ve spolupráci 
s  prostějovskou marketingovou 
společností TK plus. 

Každoročně se mezi oceněnými 
objevují i zástupci Prostějovska. Ne 
jinak tomu bylo i v  letošním roce. 
Statutární město Prostějov si od-
neslo hned dvě významná oceně-
ní. Cenu hejtmana Olomouckého 
kraje za výjimečný počin v oblasti 
kultury, za přípravu a zajištění kon-
certu maltského tenoristy Josepha 
Calleji převzal z  rukou hejtmana 
Jiřího Rozbořila primátor města 
Miroslav Pišťák. „Pro město Pros-
tějov to bylo něco mimořádného 
a věřím, že zaslouženého. Je to pro 
naše občany určitý signál, že pro 
vynikající kulturní počin není škoda 
peněz. Mohu jen skromně dodat, že 
nejenom chlebem, ale i zpěvem je 
člověk živ. Především bych chtěl po-
děkovat Dr. Černoškovi, jenž s tímto 
nápadem přišel,“ ocenil původ kul-
turního počinu primátor Miroslav 
Pišťák. „Byl to úspěch, náměstí se za-
plnilo. Mluvil jsem i s mnoha lidmi, 
kteří také potvrdili, že se vystoupení 
povedlo,“ uvedl dále primátor města 
Miroslav Pišťák. Vyzdvihl zároveň, 
že diváky od koncertu neodradilo 
ani deštivé počasí. 

Cenu za výjimečný počin roku 
v  oblasti literatury za vydání kni-
hy „Sto let prostějovské radnice“ 
převzaly za město náměstkyně pri-

mátora Ivana Hemerková a před-
sedkyně redakční rady Dagmar 
Roháčková. Reprezentativní pu-
blikace se nezabývá pouze osudy 
objektu radnice jako architektonic-
kého objektu, ale současně přibližu-
je život lidí spjatých s touto impo-
zantní stavbou a mapující tak touto 
formou dějiny za posledních sto let. 
Kniha se svým rozsahem a hloub-
kou badatelské činnosti autorů dů-
stojně řadí mezi dokumenty tohoto 
charakteru na evropské úrovni. 
Kniha obsahuje 399 stran a bohaté 
obrazové přílohy. Byla nejen obča-
ny města, ale i  jeho rodáky doma 
i v zahraničí přijata velmi pozitivně, 
o čemž svědčí skutečnost, že náklad 
2  500 kusů byl zájemci rozebrán. 
Rada města s cílem uspokojit další 
občany schválila v  květnu dotisk 
dalších 500 kusů této významné 
publikace.

V  Prostějově zůstala i  Cena za 
výjimečný počin roku v oblasti fil-
mu, rozhlasu a televize, kterou si za 
společnost cine4net s.r.o. – interne-
tový seriál „Památky dnes“ převzal 
z rukou Evy Suchánkové její vnuk 
Ondřej Sovík a Milan Kýr. Interne-
tový seriál „Památky dnes“ je pro-
jekt pro podporu propagace pamá-
tek, vzdělávání a cestovního ruchu. 
Přináší sérii dokumentárních filmů 
o  kulturních a  historických pa-
mátkách v České republice. V roce 
2014 byly v našem kraji realizová-
ny tyto snímky: Barokní socha sv. 
Barbory z Choliny, Barokní sochy 
bolestného růžence (kostel sv. Mi-
chala v Olomouci), Augustiniánská 
kanonie ve Šternberku, Mariánský 
sloup v  Prostějově a  Mariánský 
sloup v Uničově. Autoři touto pří-
stupnou a značně účinnou formou 
propagovaly v loňském roce kultur-
ní památky kraje.

Velmi zajímavé bylo hlasování 
občanů, kteří rozhodovali o  ceně 
veřejnosti z  deseti nominovaných 
kulturních počinů. V tomto hlaso-
vání, do kterého se zapojilo celkem 
2 606 občanů, skončil na druhém 
místě webový portál furtovnik.cz 
(Prostějovsko) se 474 hlasy, páté 
místo obsadilo prostějovské Setká-
ní Hanáků, šesté místo Jízda králů 
Doloplazy, sedmé místo Národo-
pisný soubor Mánes, deváté místo 
Hanácký operní festival pořádaný 
v Prostějově a Olomouci a na de-
sátém místě se umístily Prostějov-
ské hanácké slavnosti. „Musím 
se  přiznat, že mým favoritem byl 
furtovnik, neboť hanáčtina je mým 
druhým jazykem. Fandil jsem ale 
i vítězné Litovli, protože pocházím 
z Choliny, potěšil výsledek hlasová-
ní hejtmana Jiřího Rozbořila. 

Na slavnostním vyhlášení vý-
sledků, které moderoval Marek 
Eben, se udělovali i tři tituly Mistr 
tradiční rukodělné výroby Olo-
mouckého kraje, kdy se jednalo 
o  úplnou novinku. Titul „Mistr“ 
získala Jarmila Vitoslavská (výro-

ba hanáckého lidového textilu), 
Miloslava Zatloukalová (za práci 
s lýkem a slámou) a Alfred Stawa-
ritsch (tradiční kovářství) z Kostel-
ce na Hané. 

Největší aplaus vyvolal v prů-
běhu slavnostního večera Karel 
Gott, který vystoupil s  několika 
písněmi. „Je skvělé, když si s pu-
blikem hudebně rozumím, ani se 
mi chce z pódia odcházet,“ pro-
nesl mistr Gott k nadšeně aplau-
dujícímu publiku. Už nyní se tak 

všichni těší na jubilejní desátý 
ročník kulturních cen. „Věřím, 
že bude ještě lepší a velkolepější. 
I když co víc si lze přát, než když 
přijede Karel Gott,“ řekl s úsmě-
vem majitel pořádající agentury 
TK Plus Miroslav Černošek.

 JUDr. Josef Augustin
předseda komise pro kulturu 

a památkovou péči 
Rady Olomouckého kraje

Foto: webové stránky 
Olomouckého kraje 

Začátkem dubna proběhla 
v Sokolovně na Skálově náměstí 
Valná hromada TJ Sokol I Pro-
stějov, na které se v  rámci řád-
ného programu schůze pokřtil 
Loutkařský odbor, nese název 
Pronitka – Pro - Prostějovská 
a herci na nitích – proto nitka.

Chtěli jsme touto cestou po-
děkovat náměstkyni primátora 
paní Ivaně Hemerkové za pod-
poru a  vstřícnost v  naší práci.
 Loutkáři 

Poděkování
Srdečně zveme na  koncert

kytarového sboru 

NON MESURE
PŘi ZUŠ v. Ambrose

V NEDĚLI dne 21. 6. 2015 
v 17 hodin 

V Paxu na Brněnské ulici 
vedle kostela 

sv. Cyrila a MetoděJe.
Akce  je podporována 

statutárním 
MĚSTEM PROSTĚJOVEM
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Kaleidoskop

Žáci třídy 6. C ze ZŠ Jana 
Železného se vypravili do 
Řecka. Téměř dva měsíce 
putovali řeckými dějinami, 
od Mykénské civilizace až 
k  říši Alexandra Velikého, 
a to především v dějepise, ale 
i v literární výchově, výtvarné 
a hudební výchově. 

Ve středu 15. dubna „od-
cestovali“ do této starověké 
civilizace a  prožili den v  an-
tickém Řecku. Proměnili se 
v  zástupce cestovních kance-
láří, kteří se snaží nalákat své 
zákazníky na to nejzajíma-
vější z řeckých dějin, i v řecké 

občany. Měli hodinu antické 
matematiky, kde k  nim pro-
mlouval Archimédes i  Py-
thagoras. Nabyté vědomosti 
zúročili při prezentaci svých 
projektů, na kterých praco-
vali po dobu studia ve skupi-
nách. Zároveň museli proká-
zat své znalosti řeckých dějin, 
kultury i náboženství a před-
stavit svou samostatnou prá-
ci, kterou v  průběhu výuky 
postupně vytvářeli. Velkým 
zdrojem inspirace jim byly 
řecké báje. Mýtické postavy 
oživili v  dramatických scén-
kách, které si sami připravili. 

V  závěru se všichni zúčast-
nili „obrácené ostrakizace“ 
a zhodnotili tak výkony svých 
spolužáků. Všem po nároč-
ném dni plném zážitků přišla 
vhod hostina v  řeckém stylu, 
při níž ochutnali tradiční řec-
ké pokrmy, které si vzájemně 
připravili. Kromě těchto dob-
rot jim byl odměnou certifikát 
Průvodce řeckými dějinami, 
ale také dobrý pocit z dokon-
čené dlouhodobé práce, kte-
rou úspěšně dotáhli do konce 
a  naplno si prožili atmosféru 
této významné epochy lid-
ských dějin. -dk-

Provoz dětských hřišť a sportovišť 
na veřejném prostranství

Dětská hřiště nemají stano-
venu provozní dobu, pouze je 
zde stanoven věk dětí, pro které 
je hřiště určeno. 

Sportovní plochy mají pro-
vozní dobu následovně:

1.6. – 30.9. 8,00 – 21,30 hod.
1.10. – 30.5. 8,00 – 20,00 hod.

Samostatně řešené sportovní 
plochy na u. Vícovská a ul. Budov-
cova mají provozní dobu 08,00 – 
20,00 hod. celoročně. OSÚMM

STÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ EZECHIELA AMBROSE 
Dne 31. května letošního 

roku si připomeneme sto let 
od úmrtí Ezechiela Ambrose, 
významné hudební osobnosti 
Prostějova. Narodil se 8. pro-
since 1861 v  Kavriánově (dnes 
součást obce Šaratice). Hudební 
základy získal u místního řídící-
ho učitele obecné školy Emanu-
ela Smrčky. 

V  letech 1875–1878 odešel 
studovat do Prostějova Českou 
vyšší reálnou školu Matice školské 
a  současně se vzdělával v  hudbě 
u Antonína Greipla, regenschori-
ho prostějovského farního chrá-
mu. Od roku 1878 pokračoval ve 
studiu na C. k. mužském slovan-
ském ústavu ku vzdělání učitelů 
v  Brně. Zde jej vyučoval Leoš 
Janáček, a  to hře na housle a  na 
varhany, a  také zpěvu. Od roku 
1880 se dále vzdělával na pražské 
varhanické škole - Ústavu pro 
vzdělání varhaníků a ředitelů kůru 
pod vedením Františka Zdeňka 
Skuherského. Po absolvování této 
školy získal místo na nově založe-
né Hudební škole pěvecko-hudeb-
ního spolku Moravan v Kroměříži 
a v letech 1883–1886 byl jejím ře-
ditelem. Od roku 1884 učil E. Am-
bros ještě zpěv na kroměřížském 
Českém nižším gymnáziu, také 
zastával místo varhaníka a posléze 
i ředitele kůru farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. 

Roku 1888 se E. Ambros 
rozhodl odejít z Kroměříže do 
Prostějova, dne 15. září na-
stoupil jako ředitel kůru farní-
ho kostela Povýšení sv. Kříže. 
Tímto krokem spojil svůj život 
s městem Prostějovem natrva-
lo. V  roce 1889 založil Měst-
skou hudební a  zpěvní školu, 
stal se jejím prvním ředitelem 
a  současně vyučoval zpěv (do 
své smrti roku 1915). Roku 
1889 vytvořil z  amatérských 
hudebníků kapelu, byl zvolen 
sbormistrem ženské pěvecké 
a vzdělávací jednoty Vlastimi-
la, kterou řídil do dubna roku 
1913, a  o  rok později (1890) 
se stal sbormistrem mužského 
pěveckého spolku Orlice, kde 
působil do dubna roku 1906. 
V  roce 1890 založil také ve 
spolupráci s farářem P. Josefem 
Novákem Farní cyrilskou jed-
notu pro zvelebení chrámové 
hudby a zpěvu, v níž měl funk-
ci sbormistra. Pod jeho vede-
ním se tehdy jednota zařadila 
k  nejlepším chrámovým sbo-
rům na střední Moravě. Po za-
ložení gymnázia roku 1899 zde 
vyučoval také nepovinný zpěv.

Ve svých rukou tak E. Am-
bros soustředil všechny důležité 
hudební instituce ve městě. Jako 
dirigent pěveckých spolků je 
přivedl k  prvnímu výraznému 

vrcholu v  jejich stopadesátile-
té pěvecké historii. Prováděl 
s nimi kromě dobového sboro-
vého repertoáru např. rozměr-
ná kantátová díla Stabat Mater 
(1891, 1901) a  Svatou Ludmilu 
(1909) A. Dvořáka, De profun-
dis (1893) a Píseň o žních (1898) 
J. Nešvery, Švandu dudáka 
(1895, 1904) K. Bendla a Sme-
tanovu operu Hubička (1900). 
E. Ambros vnesl do amatérské 
a  národně obrozenské činnosti 
prostějovských spolků svými 
hudebními nároky a  požadav-
ky uměleckou profesionalitu. 
V  tom byl vskutku nesmírně 
obětavý, důsledný a trpělivý.

V oblasti hudebně-pedagogic-
ké získalo město Prostějov zalo-
žením Městské hudební a zpěvní 
školy důležitou instituci, z  níž 
vyšla řada zdatných hudebníků. 
Tento jeho počin lze hodnotit 
z  hudebního hlediska pro toto 
město jako nejvýznamnější, 
protože bez této vzdělavatelské 
instituce by nemohl E. Ambros 
realizovat pouze s prostějovskými 
hudebníky a  zpěváky (i  sólisty) 
koncertní provedení řady inter-
pretačně náročných děl. 

E. Ambros se coby interpret 
uplatnil zejména jako zručný 
a pohotový  klavírista - korepeti-
tor houslistů a zpěváků - učitelů 
i  zdatných amatérů. Vystupoval 

s nimi nejčastěji na Hudebních sa-
lonech Měšťanské Besedy, jejichž 
programy organizoval. V  menší 
míře se uplatnil jako houslista 
v komorních ansámblech. Po in-
terpretační i  organizační stránce 
patřil tehdy   v  Prostějově k  nej-
schopnějším osobnostem.

Skladatelské dílo Ambrosovo 
bylo na přelomu 19. a 20. století 
na Moravě regionálně úspěšné, 
oblibě se těšily zejména úpravy 
lidových písní. Přispívala k tomu 
politická situace spolu s vlastenec-
kým smýšlením českých obyvatel. 
Některé jeho sborové skladby 
jsou interpretované amatérskými 
pěveckými sbory dodnes.

Ezechiel Ambros má vel-
kou zásluhu na rozvoji českého 

hudebního života v  Prostějově 
a jeho okolí. Svou obětavou, hou-
ževnatou, neúnavnou, vytrvalou 
prací povznesl český hudební 
život tohoto města ze stagnující 
úrovně do podobného rozkvětu, 
jaký měla tehdy  Kroměříž nebo 
Olomouc. Význam Ambrosovy 
osobnosti pro Prostějov může-
me směle srovnávat např. s  Jin-
dřichem Geislerem, Antonínem 
Petzoldem a  Josefem Nešverou 
pro Olomouc, s Josefem Čapkou 
Drahlovským a  Bedřichem Ko-
zánkem pro  Přerov, s  Ferdinan-
dem Vachem pro  Kroměříž či 
Josefem Kompitem a  Rudolfem  
Reissigem pro Brno.

Prostějov se díky E. Ambroso-
vi stal na přelomu 19. a 20. století 
jedním z hudebních center Hané. 
Tím se Ambros nesmazatelně 
zapsal do hudební historie nejen 
tohoto města, ale i významně při-
spěl ke kvalitě hudebního života 
na celé střední Moravě.

Závěrem tohoto malého me-
dailonu ještě nutno dodat, že 
hudební povolání si zvolili taktéž 
dva Ambrosovi synové – Emanuel 
(1885–1955), který působil jako 
středoškolský pedagog, hudeb-
ní organizátor, kritik a  skladatel 
v Olomouci a v Brně a Vladimír 
(1890–1956), hudební skladatel, 
jehož jméno nese prostějovská Zá-
kladní umělecká škola. I. Silná

Obec Skalka a Klub 
biatlonu Prostějov

pořádají 9.  ročník závodu v přespolním běhu Běh ve Skal-
ce a 6. ročník Memoriálu Radomila Večeři

Závod je součástí XXXV. ročníku Velké ceny vytrvalců 
Olomouckého kraje a 4. ročníku Malé ceny mladých vytrval-
ců pro rok 2015 v rámci TJ Ligy stovkařů Olomouc

Datum: 30. května 2015
Místo konání: Skalka – lázně
Závodní kancelář: bude označena v areálu Lázní Skalka, 

prezence od 8.00 h
Přihlášky: e-mail: ou@obecskalka.cz do 28. 5. 2015 nebo 

v  den závodu v  závodní kanceláři v  čase prezence, uzávěrka 
přihlášek 20 minut před startem kategorie

Informace: Antonín Frgal t. 725 131 160, e-mail: ou@obecs-
kalka.cz

PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D. t. 732 510 572,  Roman Večeřa 
t. 604 551 804

Pořadatelé srdečně zvou k pohybové aktivitě děti, 
mládež, dospělé, rodiče i prarodiče.

Diplomy a ceny pro závodníky do třetího místa v kategorii 
jsou připraveny, občerstvení je zajištěno.

Den v antickém Řecku
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PROSTĚJOV Prvními studenty  
v  historii BIG BENu, kteří úspěš-
ně složili mezinárodní zkoušku 
Cambridge FCE (First Certificate of 
English), se stali 15 letí Filip Kubíček 
a Ondřej Nejezchleba. Oba navštěvo-
vali kurzy angličtiny již od mateřské 
školy  a své dlouholeté snažení letos 
zakončili složením zkoušky FCE, na-
víc s nejvyšším možným hodnocením 
„GRADE A”. Úspěšné složení zkoušky 
FCE potvrzuje znalost angličtiny na 
úrovni B2 podle Společného evrop-
ského referenčního rámce pro jazy-
ky. V českých poměrech odpovídá 
úrovni základních státnic! 
V BIG BENu vyučují i 3 leté děti. 
Ředitelky Zuzany Šutové jsme se 
zeptali, zda je opravdu vhodné za-
čít s výukou tak brzy?
„Každé dítě posuzujeme individu-
álně a  rozhodně ne každé dítě je 

ve  3 letech připraveno zvládnout 
výuku v  kolektivu. Obecně platí, 
že obdobím největších jazykových 
schopností je věk mezi 2. a 8. rokem 
věku dítěte, kdy je dítě „naprogra-
mováno“ osvojit si řeč. Z hlediska 
rozvoje jazykových schopností je 
tato etapa neopakovatelná. Za před-
pokladu použití správných metod 
výuky se děti učí rychle, efektivně 
a s radostí. První zkušenost s anglič-
tinou, např. v mateřské škole, vytváří 
solidní základ pro další rozvoj cizí-
ho jazyka.“ 
Vaši studenti dosahují skvělých vý-
sledků i v mezinárodním srovnání 
(viz tabulka). Jaký je Váš  recept?
„Podstatné jsou dvě věci: trpělivost 
rodičů a to, že k nám dětí chodí už 
odmala. Začínají v mateřské školce 
nebo v  našich kurzech pro před-
školáky. Pak přechází k nám do Big 
Benu. Letos jsme otevřeli 38 kurzů 
pro děti ve čtrnácti úrovních, tolik 
úrovní pro děti nenabízí žádná jazy-
kovka u nás. Díky nim jsme schopni 
každé dítě zařadit přesně podle jeho 
znalostí tak, aby jeho výuka probí-
hala co nejefektivněji. Ve skupině 
může být max. 10 dětí. Stavíme na 
systematické, dlouhodobé přípravě, 

propracované metodice a vlastních 
výukových materiálech. Máme sta-
bilní, praxí prověřený lektorský tým, 
vč. rodilého mluvčího.“ 
Jaké konkrétní výhody přiná-
ší studentům skládání zkoušek 
Cambridge?
„Motivace a  mezinárodně platná 
jazyková kvalifikace. Certifikáty 
Cambridge platí celoživotně a jsou 
uznávány tisícovkami škol, univer-
zit, zaměstnavatelů a vlád po celém 
světě. Mladým lidem otevírají dve-
ře ke studiu a  lepším pracovním 
příležitostem. Např. se zkouškou 
FCE se na většině českých vyso-
kých škol nemusí skládat přijímací 
zkoušky  z angličtiny, zápočty, apod. 
Díky certifikátu si mohou studenti 
přivydělávat jako lektoři angličtiny, 
průvodci, atd. Informace o zkoušce 
FCE složené ještě v  dětském věku 
navíc vypadá úžasně v  profesním 
životopisu. Vložená investice se jim 
velmi brzy vrátí.“ 

Jazyková škola BIG BEN
právě vypisuje jazykové kurzy

pro školní rok 2015/2016.
I vaše dítě je vítáno!

Více informací a online registrace 
na www.big-ben.cz.   (pr)

Vybíráte jazykový kurz pro své dítě?
Zajímejte se o výsledky!

ÚROVEŇ CEF INSTITUCE ÚSPĚŠNOST 
CELKEM (%)

Z TOHO 
VYZNAMENÁNÍ (%)

B1 B I G BEN SCHOOL (ČR) 100% 87,5%
B1 ČESKÁ REPUBLIKA (PRŮMĚR) 65% 17%
B1 ŠVÉDSKO (PRŮMĚR) 60% 20%
B1 JAPONSKO (PRŮMĚR) 28% 1%
B1 CELÝ SVĚT (PRŮMĚR) 68% 17%

*srovnání % úspěšnosti u zkoušky PET 2013

První studenti BIG BEN SCHOOL složili zkoušku FCE. V 15 letech!

Jarní sezona v 1. SK Prostějov
Náš klub zastihly úvodní kola 

jarní části fotbalového ročníku 
2014/2015 v problémech se se-
stavením optimální základní 
sestavy, protože marodka byla 
značně naplněná, navíc v  prv-
ních dvou kolech chyběl zálož-
ník Jan Koudelka, který repre-
zentoval Českou republiku na 
prvním světovém šampionátu 
v malé kopané v USA.

Zpočátku se nám dařilo přede-
vším na hřištích soupeřů, po po-
hotové trefě Langera jsme vyhráli 
v olomoucké Holici nad místním 
1.HFK 1:0. S  lídrem soutěže, 
rezervou Sigmy Olomouc, naši 
bojovali, dřeli, ale jedna nenápad-
ná střela rozhodla o porážce 0:1. 
Proti dalšímu kvalitnímu soupe-
ři, rezervě prvoligového Slovác-
ka, která měla v  sestavě několik 
hráčů „áčka“, jsme nastoupili 
sice s Koudelkou, ale poprvé bez 

gólmana Bureše. Velmi kvalitním 
výkonem jsme si vypracovali 
dvoubrankový náskok, vítězství 
3:2 jsme nakonec udrželi.

Další dva zápasy, doma s Hulí-
nem a v Orlové, se herně vůbec 
nepovedly. Zlepšení nastalo až 
doma se Zábřehem, kdy jsme si 
hned v úvodu utkání vypracovali 
dvoubrankové vedení a výsledek 
3:0 byl velmi lichotivý. Týmovým 
výkonem jsme ještě uhráli vítěz-
ství 2:1 ve Zlíně nad rezervou 
ševců, dvě domácí utkání proti 
Vyškovu a Líšni ale skončily re-
mízami, což znamenalo nečeka-
nou ztrátu čtyř bodů.

Rozloučit se v  tomto soutěž-
ním ročníku s  našimi fotbalisty 
můžete v  sobotu 6. června od 
16:30 hodin na stadionu Za Míst-
ním nádražím, kdy přivítáme 
Břeclav. Tomáš Kaláb

 1. SK Prostějov

Šachové oddíly: SK Junior Prostějov, SK Prostějov a SK Rošá-
da Prostějov ve spolupráci s přáteli pořádají 1. ročník

Otevřený turnaj v Rapid šachu
„Chess PV 2015 Open“, 

(v rámci tohoto 3. ročník turnaje 
„Londi(-ý)n vs. Prostějov“

Termín:  Sobota 13 06. 2015, 
Místo: Národní dům - zahrada (suchá varianta) nebo Národní 

dům (mokrá varianta, restau race/kavárna v přízemí), Vojáčkovo 
nám. 1, 796 01 Prostějov 1.

Kategorie: 

Kategorie „Aktivní“ - Aktivní hráči, nejlépe šachové rodiny, 
jako jsou: Londinovi, atd. – max. počet hráčů a hráček 32, 

Kategorie „Příchozí“ - Příchozí hráči, kteří by si rádi zahráli 
a nejsou organizováni, zejména mládež do 18 let, rodiče vč. ma-
minek, otců, prarodičů, atd., max. počet hráčů a hráček 32

Obě dvě kategorie hrají bez rozdílu věku, pohlaví, věku a rasy. 
Systém hry: Švýcarský na 7 kol. Tempo hry: 2x15 min. na 1 

partii pro každého hráče, kdy při vzájemném roz dílu ELO 300 
dostává „tzv. slabší hráč“ navíc 5 min. na hru, bude-li to potřeba.

Podmínky účasti:
Přihlášky: Elektronicky, telefonicky ve struktuře: 
Příjmení, Jméno, ELO (nepovinně), ša chový klub (nepovin-

ně), 
v  případě nezletilosti zá konný zástupce, adresa domů, tele-

fon – mobilní, e-mail, a to na adresu: Rudolf Dub, sídl. E. Beneše 
3858/4, CZ-796 03 Prostějov 3 – SK Ju nior Prostě jov, vybor@sk-
juniorpv.cz, +420 603 862 815.

Ceny: Všichni hráči na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
Termín podání přihlášky: Nejpozději do 1. 6. 2015.
Akce se koná za podpory statutárního města Prostějova -rd-

Naši oslavují gól ve Zlíně, v popředí zklamaný hráč domácích.
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Městská policie Prostějov ve spolupráci s koordinátorkou Zdravého města Prostějov 
a dalšími partnery uspořádala ve čtvrtek 23. dubna již XIII. ročník soutěže „ O pohár 
Zdravého města“. Záštitu nad tímto ročníkem převzala 1. náměstkyně primátora RNDr. 
Alena Rašková.  Akce proběhla ve sportovní hale Sportcentra.

Osmnáct čtyřčlenných družstev, a to žáků ze šestých tříd plnilo úkoly, které pro ně připra-
vili Hasiči, Záchranná služba, Střední zdravotnická škola, ČSOP Iris, Společnost Podané ruce 
o.p.s, Nízkoprahové centrum, Sportcentrum, Městská policie a Policie ČR.

 Soutěžící čekalo celkem šestnáct disciplín. Na prvním stanovišti vyplnili test z požární ochrany 
a další úkol byl shodit proudem vody pomocí džberovky PET lahve. Zda to vše zvládli, posuzovali 
Hasiči. Na druhém stanovišti pod dohledem Střední zdravotnické školy a Záchranné služby 
čekala na dítka křížovka z oblasti zdravovědy. Praktický úkol se skládal z poskytnutí první pomo-
ci. Třetí stanoviště tvořil ČSOP IRIS, který měl připraven testy a poznávání rostlin a živočichů. 
Na čtvrtém stanovišti pracovníci Společnosti Podané ruce o.p.s, prověřili znalosti dětí na téma 
drogy. Páté stanoviště příslušelo Nízkoprahovému centru. Šesté stanovitě patřilo pracovníkům 
Sportcentra. Zde na žáky čekala jízda zručnosti na kole a test z dopravních předpisů. Na sedmém 
stanovišti se družstva setkala se strážníky. První úkol byl zaměřen na bystrost a postřeh, v druhé 
části prověřena obratnost. Na posledním stanovišti čekali na soutěžící státní policisté. Ti přichystali 
testík z právního vědomí a střelbu ze vzduchovky.

V poledne byla soutěž ukončena předáním cen z rukou člena vedení města, uvolněného 
radního PaedDr. Jaroslava Šlambora. 

Vítězné družstvo získalo pohár, poukaz na vyhlídkový let bezmotorovým letadlem 
věnovaný AEROKLUBEM Josefa Františka a další ceny. Žádný z účastníků neodešel 
s prázdnou, na každého čekal drobný dárek. Všichni se dobře bavili a určitě si odnesli 
i nové zkušenosti. Zde jsou výsledky letošního poháru:

Pohár vyhrála ZŠ Majakovského již po sedmé.
1. místo Základní škola Prostějov, Vl. Majakovského 1,...třída 6.A ...... 745 bodů
 Aneta Gabrhelová, Adéla Přikrylová, Martin Milde, Adam Nor
2. místo ZŠ a MŠ Palackého tř. 14, Prostějov .................třída 6.A ....742 bodů
 Viktorie Nečasová, Alexandra Šmídová, Maxmilián Štěbra, Tomáš Dufka

3. místo ZŠ, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov .......................třída 6.A ....737 bodů
 Klára Malanová, Sára Bráchová, Adam Pavlásek, Štěpán Povýšil

  4. místo  RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.B .......................................... 732  bodů
  5. místo  RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.A ......................................... 729  bodů
  6. místo  ZŠ  Dr. Horáka , třída 6.A ............................................................. 723 bodů
  7. místo  ZŠ  E. Valenty, třída  6.A ............................................................... 711 bodů
  8. místo  ZŠ  Melantrichova, třída 6. B ....................................................... 701 bodů
  9. místo  ZŠ  E. Valenty, třída 6.A ................................................................ 698 bodů
10. místo  ZŠ  Jana Železného, třída 6.A ...................................................... 696 bodů
11. místo  ZŠ  Kollárova, třída 6.B ................................................................. 680 bodů
12. místo  ZŠ Melantrichova, třída  6.A ....................................................... 661 bodů
13. místo  ZŠ Dr. Horáka, třída  6.C .............................................................. 652 bodů
14. místo  ZŠ Palackého, třída 6.C ................................................................. 631 bodů
15. místo  ZŠ J.Železného, třída 6.C .............................................................. 622 bodů
16. místo  ZŠ J. Železného, třída 6.B ............................................................. 617 bodů
17. místo  ZŠ Palackého, třída 6.B ................................................................. 610 bodů
18. místo  SŠ, ZŠ, MŠ PV, třída 6.A ............................................................... 568 bodů
Družstvo mělo možnost získat po projití všech úkolů maximálně 1024 bodů.
Souhrnné výsledky ze stanovišť (Maximální počet  2176 bodů):
Hasiči  ...........................................................................................................1854 bodů
Záchranná služba a Střední zdravotnická škola .......................................1623 bodů
ČSOP Iris ..........................................................................................................1052 bodů
Společnost Podané ruce o.p.s .......................................................................1903 bodů
Nízkoprahové centrum .................................................................................1752 bodů
Sportcentrum ..................................................................................................1501 bodů
Městská policie ................................................................................................1596 bodů
Policie ČR ........................................................................................................... 974 bodů
Z  uvedených  údajů vyplývá, že nejtěžším úkolem  pro děti byla střelba ze 

vzduchovky. Str. Jana Adámková, MP PV - prevence

INZERCE

XIII. roèník „ O pohár Zdravého města“

Nordic walking se vrací: již ve středu 10. června
Zdravé město Prostějov již 

čtvrtým rokem podporuje projekt 
nordic walkingových lekcí pro ši-
rokou veřejnost. Díky tomu se letos 
od června až do listopadu můžete 
dozvědět vše potřebné o této  ide-
ální pohybové aktivitě pro lidi 
jakéhokoliv věku a  zdravotních 
potíží. “Lekce se budou konat dva-
krát měsíčně  na obvyklém místě 
u hvězdárny v Kolářových sadech. 
Účelem těchto akcí je seznámit 
zájemce s  tím, jaké jsou přínosy 
severské chůze pro zvyšování kon-

dice, snižování nadváhy a zmírňo-
vání zdravotních potíží, informovat 
je o potřebném vybavení a ukázat 
jim správnou techniku. Přestože 
se  povědomí o  nordic walkingu 
v posledních letech výrazně zvýši-
lo, většina lidí stále neví, že nestačí 
koupit si jakékoliv hole, vzít je do 
rukou a vykročit,” uvedla cvičitelka 
Lenka Sehnalová.

Termíny červnových lekcí v Ko-
lářových sadech jsou středa 10. 6. 
v 17 hodin a úterý 30. 6. rovněž 
v 17 hodin.  V červenci si sever-

skou chůzi  můžete vyzkoušet ve 
čtvrtek 9. 7. v 17 hodin a ve středu 
22. 7. v 17 hodin. “Lekce potrva-
jí přibližně hodinu a  půl. Nejde 
o  klasické kurzy, na nichž se lidé 
učí techniku na delší trase, v parku 
si ji spíše jen vyzkoušejí na několika 
okruzích okolo hvězdárny,” upo-
zornila Lenka Sehnalová s tím, že 
pokud účastníky nordic walking 
zaujme, mohou se s ní vydat na del-
ší výšlapy v  lázních Skalka nebo 
v  Plumlově. “Do Skalky jezdím 
pravidelně už tři roky, okolní terény 

jsou pro nordic walking jako stvo-
řené. Obvykle chodíme okolo šesti 
až osmi kilometrů. V Plumlově teď 
v červnu pořádám akci poprvé, cí-
lem bude zřejmě Alojzov,” upřesni-
la Lenka Sehnalová. Akce ve Skalce 
se budou konat v neděli 14. 6. ve 
14 hod., v neděli 28. 6. ve 14 hod., 
v sobotu 11. 7. ve 14 hod. a v pátek 
31. 7. v 16 hod., sraz je vždy před 
budovou lázní. Akce v  Plumlově 
proběhnou ve čtvrtek 4. 6. v  17 
hod., v sobotu 20. 6. v 15 hod., ve 
čtvrtek 2. 7. v 17 hod. a v sobotu 18.  

7. v 15 hod., sraz je v kempu Žralok 
u  Podhradského rybníka. “Lekce 
v rámci Zdravého města Prostějov 
jsou zdarma včetně zapůjčení holí, 
jen je třeba, aby se zájemci přihlásili 
předem telefonicky nebo SMS na 
čísle 732 635 360, případně mai-
lem na adrese Sehnalovalenka@
seznam.cz a uvedli svou výšku. Na 
akce ve Skalce a v Plumlově mohou 
přijít bez přihlášení, holí k zapůjče-
ní budu mít na místě dostatek. Kur-
zovné je 50 korun,”  dodala Lenka 
Sehnalová.  -red-

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.
porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Hyundai i20 
- kombinovaná spotřeba: 3,8-6,7 l/100 km, emise 
CO2: 99-155 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
Nabídka platí u autorizovaných prodejců Hyundai.

AUTO-PYTELA s.r.o
Sebastiniho 6, 796 07 Prostějov-Držovice

www.auto-pytela.cz

Nejdospělejší rodinný vůz
Nová generace i20 již od 239 990 Kč

Nový Hyundai i20

Objevte skutečnou revoluci na českém trhu s rodinnými vozy! Připravte se 
na nejprostornější vůz ve své třídě, který vás uchvátí dynamickým vzhledem, 
prémiovým zpracováním s dokonale odhlučněným interiérem, nejmodernější 
výbavou a špičkovými technologiemi doposud známými z vozů vyšších tříd.
Nový Hyundai i20 - větší, kvalitnější - prostě lepší než ostatní.
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1+1 ZDARMA
na samozabarvovací brýlové čočky

Platí do 30. 6. 2015 
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Nabízíme:

www.strihanipsuvera.cz
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Anenská 4263/25, 796 01 Prostějov NC Anděl

AKCE: 
k nákupu nad 4.000,- Kè

tapeta ZDARMA
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2.– 7. 6. 2008 AGROFERT ARÉNA
AREÁL TK  PROSTĚ JOV OLOMOUCKÝ
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Titulární partner

Generální partneři

Hlavní a oficiální partneři

Mediální partneři

LOGO  STROJE A MECHANIZMY

PANTONE 356 C
C:100  M:0  Y:100  K:30

R:0 G:128 B:60

BLACK
C:0  M:0  Y:0  K:100
R:0 G:0 B:0

m e z i n á r o d n í  t e n i s o v ý  t u r n a j  m u ž u  k a t e g o r i e  A T P  C h A l l e n g e r  T o u r

w w w . c z e c h - o p e n . c z

1. - 6. června 2015areál TK Prostějov

www.spp.cz | 800 789 789

plyn jaký 
svět neviděl

Odebírejte zemní plyn od SPP 
a přidejte se k více než milionu 

spokojených zákazníků  
v ČR a na Slovensku.
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 stylová restaurace pro šedesátšest hostů
 sál pro šedesát hostů, prostory pro svatby a oslavy
 firemní akce - školení 
 venkovní terasa s nádherným výhledem
 jedenáct dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky
 luxusní svatební apartmá s vířivkou

Více na tel.: 792 303 952,  604 507 669
facebook.com/hotelplumlov, www.hotelplumlov.cz

Otevíráme již v červnu a nabízíme...


