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Artefakty z makovice radniční věže budou 
k vidění na výstavě! Foto: Archiv MMPv
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na samozabarvovací brýlové čočky
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Více na tel.: 792 303 952,  604 507 669
facebook.com/hotelplumlov        www.hotelplumlov.cz

 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

Otevíráme již v květnu a nabízíme...
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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Pondělí - Pátek: 9-12hod., 13-17hod. 
Sobota: 9-12hod.

Obchod a Studio Sissy

KOSMETIKA, MASÁŽE 

NAVŠTIVTE NÁS !!! 

PLAVKY, FASHION MÓDA, SPORT

Obchodní pasáž ANDĚL ( bývalý Albert ) Anenská 25 Prostějov

MÓDA PRO ŠKOLÁKY

 

LEVNÉ MOBILNÍ VOLÁNÍ

vše pro Vás
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70 let od konce 
2. světové války

Osmý květen je označen v našem kalendáři jako stát-
ní svátek, Den vítězství. V tento den vstoupila v platnost 
bezpodmínečná kapitulace Německa. Druhá světová vál-
ka byla největším konfliktem, který Evropu v moderních 
dějinách zasáhl a který si vyžádal přes 60 milionů obětí. 

 Nacistická okupace a válka se všemi důsledky zasáhly 
také do života Prostějova a jeho obyvatel. Koncem dubna 
1945 se Prostějov stal válečným zázemím. Dělostřelecká 
palba od Ostravy a Brna, letecké útoky nad městem, zasta-
vení dopravy a průmyslové výroby.  Prostějov byl důleži-
tým strategickým bodem pro vstup do olomouckého vý-
běžku ležícím na linii měst Nový Jičín – Rožnov – Vsetín 
– Kroměříž. V  tomto prostoru se soustředily hlavní síly 
Schörnerovy skupiny armád Mitte, především 1. tanková 
brigáda. 27. 4. 1945 rozhodl velitel 2. ukrajinského frontu 
R. J. Malinovskij, aby 6. tanková armáda A. G. Kravčenka 
společně s 1. jezdecko-mechanizovanou skupinou zahájily 
útok ve směru Vyškov – Prostějov – Olomouc. Jeho cílem 
bylo zabránit ústupu fašistických jednotek z olomoucké-
ho výběžku na západ. Německé jednotky se tvrdě bránily 
zvláště v linii Tovačov – Ivaň – Čelčice – Skalka – Brodek 
u Prostějova, proto jednotky Rudé armády musely svést 
velkou tankovou bitvu u  Klenovic. Obranu Prostějova 
měla na starosti 40. sovětská armáda F. F. Žmačenka a 4. 
rumunská armáda generála Avramescu, které postupova-
ly z jižní Moravy a měly rozvinout útok ve směru Prostě-
jov  – Boskovice – Nové Město na Moravě. 

Osmého května 1945 bylo město bez elektrického 
proudu, pošty i novin. Došlo k dalším leteckým náletům 
namířeným hlavně proti ustupujícím německým jed-
notkám. Jejich oddíl stačil ještě vyhozením muničního 
vlaku značně poškodit budovu nádraží. Zničili také mosty 
přes Hloučelu a Romži. 9. května 1945v časných ranních 
hodinách bylo město vojensky vyklizeno. Po sedmé ho-
dině přijely oddíly sovětské, rumunské armády a 1. čes-
koslovenského armádního sboru. Na radnici znovu zavlál 
československý prapor –  symbol naší státnosti a svobody.

Za naši svobodu položilo život několik set našich spo-
luobčanů, účastníků odboje, vojáků v zahraničních armá-
dách, členů Sokola, vojáků sovětské, rumunské armády 
a  1. československého armádního sboru.  Jejich jména 
najdeme na pamětních deskách a pomnících umístěných 
na zdejším hřbitově, v  budovách radnice, škol, nádraží 
a dalších institucí. Připomeňme si alespoň tři prostějovské 
občany a  předválečné zastupitele města.  Zemřeli právě 
před sedmdesáti lety na následky vězení v Terezíně. Byli 
jimi učitel Alois Král, novinář Jaroslav Kučera a  dělník 
prostějovské Wikovky František Hrabal. 

Na oběti druhé světové války nikdy nezapomeneme. 
Smysl jejich činů plně potvrzují slova Winstona Churchil-
la napsaná na pomníku československým letcům na pro-
stějovském hřbitově: „Nikdy v dějinách lidstva nedlužilo 
tolik mnohých tak mnoho tak málo jedincům.“ 

                                                                        Hana Bartková

Nejlepší učitelé, pedagogičtí pracovníci a pracovníci podílející se na vzdělávání veřejnosti převzali  
v rámci Dne učitelů ocenění.

Makovice radniční věže vydala historické dokumenty. Jeden z tubusů převzal primátor města  
Miroslav Pišták.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutár-

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

Prostějovské radniční listy Distribuci 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.

Letošní ročník Mateřinky se opět vydařil.
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INFORMACE PRO OBČANY
Od 1. 5. 2015 dochází k navýšení hodin pro 

veřejnost na těchto pobočkách České pošty:

Pošta Prostějov 2 (Janáčkova ul.)
hodiny pro veřejnost 

současné
hodiny pro veřejnost 

od 1. 5. 2015

Pondělí 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Úterý 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Středa 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Čtvrtek 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Pátek 8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Sobota 8.00 - 10.00 8.00 - 12.00

Pošta Prostějov 4 (Plumlovská ul.)
hodiny pro veřejnost 

současné
hodiny pro veřejnost 

od 1. 5. 2015

Pondělí 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.30

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Úterý 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.30

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Středa 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.30

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Čtvrtek 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.30

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Pátek 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.30

8.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00

Sobota zavřeno 8.00 - 12.00

Připomínka konce 
II. světové války 

Ve čtvrtek 7. května 2015 se v  8:30 hodin uskuteční na 
Městském hřbitově v  Prostějově, Brněnská ulice, pietní akt 
při příležitosti 70. výročí konce II. světové války a osvobození 
města Prostějova. V této souvislosti budou také uctěny oběti 
II. světové války.
•	 Položení květin a věnců na Pietním místě obětem svě-

tových válek   
•	 Položení květin a  věnců k  Památníku českosloven-

ských letců 
•	 Projevy, hymna 
(seřazení účastníků připomínkového aktu je v 8:25 u památ-

níku letců)

Společnost FTL jako provozovatel MHD 
v  Prostějově připravuje od měsíce června 
2015 ve spolupráci s  městem přetrasování 
některých linek a změnu některých autobu-
sových zastávek. Tato potřeba vyplynula ze 
zkušeností cestujících i  řidičů MHD. Ob-
racíme se proto na širší veřejnost a žádáme 
o odpověď na následující anketní otázky:

Vyplněný anketní lístek odevzdejte pro-
sím do 14. 5. 2015 na Regionální informační 
centrum (zámek).

Anketu můžete vyplnit i on-line na webo-
vých stránkách města: www.prostejov.eu 

Děkujeme za spolupráci

ANKETA

Přesun autobusové zastávky od TESCA 
na ulici Konečná (blíže ke Kauflandu a OBI):

	  SOUHLASÍM 
	  NESOUHLASÍM 
	  JE MI TO JEDNO
Převedení spojů z linky MHD15 na linku MHD16

 (což znamená, že daná trasa linky 
Domamyslice – Tesco by nebyla obsluhována 

přes sídliště E. Beneše, ale přes ulici Hacarovu).

	  SOUHLASÍM  
	  NESOUHLASÍM 
	  JE MI TO JEDNO 
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Město Prostějov hospodaří výborně
Udělen rating Aaa.cz 

Město Prostějov obdrželo vůbec 
nejvyšší ratingové hodnocení ze 
všech sledovaných subjektů. Nej-
lepší možné hodnocení zohledňu-
je mimo jiné nulovou zadluženost 
Prostějova a očekávané bezdlužné 
financování investic města i v nad-
cházejících dvou letech. 

„Statutární město Prostějov se 
v posledních dvou letech vyznačuje 
solidním provozním hospodaře-
ním, kdy provozní přebytky pře-
sáhly hranici 25% běžných příjmů, 
čímž převýšily průměrné hodnoty 
za celý municipální sektor,“ ob-
jasňuje primátor města Miroslav 
Pišťák s tím, že Prostějov vykázal za 
poslední tři roky celkové finanční 
přebytky, které kulminovaly v roce 
2014 na úrovni 10,3% celkových 
příjmů (88 mil. Kč). „Výrazný pře-
bytek byl dosažen především sní-
žením investičních výdajů (o  cca 
45 mil. Kč), které byly přesunuty 
do rozpočtu roku 2015, a  nižším 
příspěvkem společnosti Domovní 
správa, určeným na splátku dluhu. 
I přes toto snížení činily kapitálové 
výdaje slušných 24% celkových 
příjmů. V roce 2014 se město nej-
více soustředilo na rekonstrukci 
městských komunikací, zateplení 
školských budov, sportovní zaří-

zení města a podporu volnočaso-
vých aktivit obyvatel. Do budoucna 
město neplánuje odchýlení od to-
hoto směru. Zaměříme se rovněž 
na přípravu projektů vhodných 
k  financování z  EU fondů. Tento 
konzervativní přístup pomůže udr-
žet vysokou míru samofinancování 
města,“ pokračuje primátor.

Celkové finanční přebytky byly 
dosaženy jen za velmi nízké pod-
pory ze strany kapitálových pří-
jmů a  Prostějov ani v  budoucnu 
neplánuje jejich výrazné zvýšení. 
Na část investic byly využity dotace 
z prostředků EU. V letech 2010 – 
14 město z dotačních titulů získalo 
téměř 190 mil. Kč a  financovalo 
tak 18% investic města. V současné 
době Prostějov připravuje zásob-
ník investičních akcí k financování 
z fondů EU, aby tak byl připraven 
včas reagovat na výzvy jednotlivých 
programů.

„Vysoká kapacita Prostějova 
financovat své kapitálové výdaje 
z  vlastních zdrojů rozpočtu ved-
la k  výraznému posílení volných 
finančních prostředků. Na konci 
roku 2014 se jednalo o  cca 37% 
běžných příjmů (nárůst z  28% 
v roce 2012). V následujících letech 
je možné očekávat mírné snížení 

hotovostních rezerv vzhledem 
k  plánované výstavbě plaveckého 
bazénu, nicméně ratingová agen-
tura neočekává, že by tím došlo ke 
zhoršení kreditního profilu města,“ 
ujišťuje primátor.

Zadluženost statutárního města 
Prostějova se historicky pohybo-
vala na nízké úrovni (v  průměru 
méně než 5% v letech 2010 – 14) 
v  porovnání s  ostatními městy 
hodnocenými v ČR. „V posledních 
letech se náš dluh skládal pouze 
z nízko úročené půjčky ze Státního 
fondu životního prostředí a nepří-
mo z  bankovního úvěru městské 

společnosti Domovní správa Pros-
tějov, s.r.o. Oba úvěrové zdroje byly 
postupně amortizovány. V  roce 
2014 Prostějov i  městská společ-
nost Domovní správa plně splatily 

své úvěrové závazky a dluh města 
se tak rovná nule. V následujících 
dvou letech neplánujeme využití 
úvěrů ani půjček,“ uzavírá primátor 
Miroslav Pišťák.  -jg-

INZERCE

Makovice radniční věže vydala historické materiály
V  rámci rekonstrukce fasády 

Nové prostějovské radnice otevře-
li stavebníci za dozoru památkářů, 
pracovníků Státního okresního 
archivu a architekta tzv. makovici 

věže radnice, v níž se předpoklá-
dal nález vzkazu našich předků.

„Kromě dobových tiskovin, 
pohlednic, fotografií se v  tubu-
sech nacházely i  ručně psané 
texty. Vše si bezprostředně po 
otevření převzali pracovníci Stát-
ního okresního archivu Prostějov, 
kteří materiály zpracují. Zároveň 
jsme se dohodli na krátké výstavě, 
která bude uspořádána do jedno-
ho měsíce v  prostorách archivu, 
aby tyto artefakty mohli vidět 

i zájemci z řad veřejnosti. Na vý-
stavě představíme veřejnosti také 
předměty a  tisky, které naopak 
my pošleme jako vzkaz budou-
cím generacím,“ uvedl primátor 
města Prostějova Miroslav Pišťák.

Na zdemontované makovici 
proběhne její oprava, dále oprava 
hromosvodu, který je součástí 
makovice a zpětná montáž.  

 Mgr. Jana Gáborová,
  mluvčí Magistrátu města 

 Prostějova 

Transparentní radnice
Občané mají od začátku letošního roku 

možnost sledovat transparentní účet města 
přímo na webových stránkách. V sekci „Co 
nejčastěji hledáte“ najdou zájemci odkaz 
s názvem Transparentní radnice. Pod tím-
to odkazem je možno nahlédnout nejen 
na zmiňovaný transparentní výdajový účet 
města, ale využít i možnosti aplikace Roz-
klikávací rozpočet. 

Transparentní výdajový účet je veden 
u České spořitelny, a. s. a denně se aktua-
lizuje. Jsou zde zveřejněny veškeré přijaté 
a odeslané platby, připsané úroky a zůstatek 
na účtu. 

U  přijatých plateb je zveřejněn název 
plátce a částka došlé platby. V případě ode-
sílaných plateb je zveřejněno vždy číslo účtu 
příjemce, částka a zpráva pro příjemce, kde 
město uvádí, za co se platí. 

Transparentní účet je určený výhradně pro 
platby dodavatelských faktur města. Neslouží 
pro platby místních poplatků (např. za odpa-
dy, za psy, za užití veřejného prostranství).

V  této souvislosti upozorňujeme 
všechny obchodní partnery, aby pro pří-
padný platební styk s městem u výdajové-
ho účtu 27-1505517309/0800 nezadávali 
do  identifikačních znaků plateb, zejmé-
na do  variabilního symbolu a  zprávy 
pro příjemce, osobní údaje a  jiné citlivé 
informace. Město nemá možnost do vý-
pisů zasahovat a uvedené informace do-
datečně odstranit.

V  aplikaci Rozklikávací rozpočet je 
možné zjistit, jaký rozpočet zastupitelé měs-
ta schválili pro daný rok a jaký je vývoj jeho 
čerpání v průběhu celého období.

Po vstupu do aplikace je v  levé části 
umístěno pole pro výběr příslušného ob-

dobí/roku a na boční liště je možné zvolit 
různé varianty členění rozpočtu – výdaje, 
příjmy a tzv. pohledy. 

V části Pohledy je umístěna funkce Vy-
hledávání, kde po zadání názvu nebo IČO 
bude vyhledán příslušný subjekt resp. do-
klad, na kterém se zadané slovo vyskytuje. 
Subjekt je možné rozbalit kliknutím na ná-
zev nebo IČO až do jednotlivých dokladů 
v členění dle kapitol rozpočtu a rozpočtové 
skladby. Za vybrané údaje budou provede-
ny součty v členění výdaje a příjmy.

Při výběru pohledu Transparentní 
příjmy a výdaje s členěním do prvotních 
dokladů, je možné zjistit, z  jakých prvot-
ních dokladů (faktury, platební poukazy 
a ostatní účetní doklady) se skládají jednot-
livé položky rozpočtu v členění dle odborů 
Magistrátu města Prostějova. Po kliknutí 
na čtvereček na začátku každé rozpočtové 
kapitoly (např. 0010 – Kancelář primá-
tora) se rozbalí kapitola do jednotlivých 
položek a  při stejném postupu u  každé 
položky až do prvotních dokladů. Vrácení  
o úroveň zpět se provede opět kliknutím na 
čtvereček. 

U faktury a platebního poukazu je uve-
deno číslo dokladu, IČO a název dodava-
tele/odběratele a  stručný popis. Pokud je 
doklad vystaven fyzickou osobou, které 
nebylo přiděleno IČO, nebude její jméno 
zveřejněno z  důvodu ochrany osobních 
údajů (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů). 

Údaje v  aplikaci Rozklikávací rozpočet 
jsou denně automaticky aktualizovány 
přímo z účetnictví města a dávají tak věrný 
obraz aktuálního stavu čerpání rozpočtu 
příslušného kalendářního roku.  -fo- 15
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Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci projektu ITI
Zpracování Vyhledávací 

studie cyklistických komuni-
kací v  rámci aglomerace ITI 
– ORP Prostějov odsouhlasila 
Rada města Prostějova zadat 
Regionální agentuře pro roz-
voj střední Moravy, Olomouc 
(dále jen RARSM). 

„Studie je nutnou součástí 
přípravy projektů ITI. Před-
mětem vyhledávací studie 
bude stanovení a  upřesnění 
koridorů cyklistické dopravy 

v  území Olomoucké aglome-
race, které budou následně 
zahrnuty do strategie aglo-
merace pro čerpání dotací 
z  evropských strukturálních 
a  investičních fondů,“ uvedl 
uvolněný radní Jaroslav Šlam-
bor. Na základě usnesení řídí-
cího výboru ITI z  23. února 
2015 by měla být vyhledávací 
studie zadána přímo uvedené 
společnosti. Celková cena díla 
byla stanovena na 708.576 Kč 

včetně DPH s  tím, že každé 
z  měst Olomouc, Prostějov 
a  Přerov pokryjí své území 
obce s  rozšířenou působností 
(dále jen ORP). Na každé úze-
mí ORP bude uzavřena samo-
statná smlouva o dílo. Cena za 
dílo pro každé město byla sta-
novena na 100.000 Kč. RAR-
SM dále bude čerpat 100.000 
Kč na každé město z Regionál-
ního fondu pro přípravu pro-
jektů na střední Moravě na zá-

kladě usnesení Sdružení obcí 
střední Moravy z  5. prosince 
2014, zbytek prostředků dofinan-
cuje Olomoucký kraj. „Finance 
na zpracování vyhledávací studie 
lze čerpat z prostředků, které již 
byly pro ITI vyčleněny v rozpočtu 
města a není tak vytvořen poža-
davek na navyšování výdajů,“ do-
plnil Jaroslav Šlambor.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Harmonogram blokového čištění 
města Prostějov v květnu 2015

5. května
Plumlovská - Svolinské-

ho parkoviště Billa - 3 stání 
(mimo 2 stání u  Penny a  4 
stání u  Billy), A. Slavíčka - 
parkoviště+komunikace (K. 
Svolinského - vjezd k Penny)

6. května
Josefa Lady (severní ob-

služná), U  Stadionu, U  Stadi-
onu - parkoviště, U  Stadionu 
- cyklostezka, Za Velodromem, 
Valašská, Beskydská, Polišeň-
ského, Hacarova, Hacarova - 3 
parkoviště

12. května
Hanačka, Pod Kosířem, Pa-

lečkova, Bří. Čapků, Tyršova 
- Pod Kosířem - cyklostezka 
podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem - Bří. Čapků), 
Olympijská, Sportovní - parko-
viště (Pod Košířem - Bří. Čap-
ků), Pod Kosířem - parkoviště 
1, Pod Kosířem - parkoviště 2

13. května
Rejskova, Přikrylovo nám., 

Daliborka, Partyzánská, Šafa-
říkova, Havlíčkova, Sladkov-
ského, Parkoviště u  budovy 
Místního nádr., Sladkovského 
cyklostezka, Olomoucká (Ša-
faříkova-Sladkovského) levá 
strana směr z centra

14. května
Wolfova, Příční, Strojnická, 

Květná, Sportovní (Pod Kosí-
řem - E. Valenty), Krásná, Na 
Výsluní, Sadová, Za Místním 
nádražím (Pod Kosířem-spor-
tovní hala), Za ul.Květnou

19. května
E. Valenty, Veleslavínská, 

sídl.E.Beneše kom.+parkoviště 
2 u ul. Veleslavínské, sídl.Beneše 
kom.+parkoviště 3 u kotelny, sídl.
Beneše kom.+parkoviště 4 u Pro-
medica, E. Valenty - zálivka - par-
koviště, Olomoucká komunikace 
+ chodník (sídliště Beneše levá 
strana - včetně kruhového objez-
du), Cyklostezka (sídliště Beneše 
- po kruhový objezd), Vítěslava 
Nezvala nezpevněná plocha

20. května
sídl. E. Beneše - vnitrob-

lok, sídl. E. Beneše - vnitrob-
lok - parkoviště 1 za El.Spáčil, 
Sladkovského - E. Valenty 
- chodník, Olomoucká (Ba-
rákova II-Vrlova), Za Míst-
ním nádražím (Havlíčkova 
- sportovní hala), Olomoucká 
- Havlíčkova,(Za Místním 
nádr.), Olomoucká - Havlíč-
kova parkoviště,(Za Místním 
nádr.), Barákova II (Olo-
moucká - Kotkova), Kotko-
va, Tovačovského, V. Outraty 
(Olomoucká-Kotkova), Slad-
kovského parkoviště,výkupny 
ovoce,u  pošty a  budovy ná-
draží.

21. května
nám. Odboje, Hybešova, 

J. Kuchaře, Neumannovo 
nám., Vrlova, Kotěrova, Ko-
těrova - parkoviště, Vencov-
ského, Barákova II (Kotkova 
- nám.Odboje), V. Outraty 
(Kotkova-Arbesovo nám.), 
Arbesovo nám., Zborov, 
Olomoucká pravá strana 
(Vrlova - Říční)

26. května
křiž.0462 - směr palírna 

k mostu 1/46, křiž.0462 - směr 
přes obec křiž.II/433, odbočka 
v centru obce , točna

27. května
Barákova I, Českobratrská, 

nám. Padlých hrdinů, Erbeno-
va, nám. U  Kalicha, Kolláro-
va, nám. Spojenců, Divišova, 
Slovenská, Milíčova, Al. Krále, 
Lužická, Budovcova, Budov-
cova parkoviště, Vnitroblok 
Olomoucká - Budovcova, Olo-
moucká křiž.Vojáčkovo-Ba-
rákova pravá strana směr žel.
přejezd

28. května
Svatoplukova, Třebízské-

ho, Přemyslovka, Vrahovická 
- autobusové nádraží, Janáč-
kova, V. Ambrose, Karlov, 
Vrchlického, Vrahovická 
křiž. Svatoplukova-Janáčkova 
směr žel.přejezd

Jak je to s hlasováním v zastupitelstvu?
Statistika hlasování v průběhu 1. – 4. zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova
počet hlasujících pro 

usnesení
počet schválených 

usnesení
18 18
19 6
20 4
21 8
22 5
23 4
24 7
25 3
26 5
27 4
28 6
29 4
30 11
31 9
32 12
33 24
34 25
35 0

celkem schváleno usnesení:   155   
pro hlasy 30 – 35 členů zastupitelstva 81

Magistrát města Prostějova se nadále zabývá 
kvalitou svých poskytovaných služeb

Magistrát města Prostějo-
va ve svém úsilí o  zvyšování 
kvality služeb, které poskytuje 
občanům, ani po získání Ná-
rodní ceny kvality ČR nepo-
levuje.

I  v  letošním roce vedení 
magistrátu rozhodlo o  tom, 
že úřad systematicky pře-
zkoumá vybrané předpokla-

dy pro naplňování svého po-
slání a  vyhodnotí dosažené 
výsledky. Už po osmé k tomu 
bude využita jedna z  evrop-
sky uznávaných metod řízení 
kvality, která byla speciálně 
vytvořena pro veřejnopráv-
ní sektor (sebehodnocení 
podle jednotného rámce, tzv. 
CAF). 

Cílem tohoto přezkumu je 
zejména vytipování oblastí a slu-
žeb, ve kterých se prokáže potře-
ba jejich zlepšení či zvýšení úrov-
ně jejich poskytování.  V  rámci 
nich pak budou stanovena kon-
krétní opatření,  jejichž realizace 
zajistí i  nadále vysoký standard 
služeb poskytovaných Magistrá-
tem města Prostějova. -or-

Velmi často zaznívá z  úst 
některých opozičních zastupi-
telů tvrzení, že koalice „drtí“ 
opozici těsnou většinou 18 
hlasů. Redakce Prostějovských 
radničních listů připravila sta-
tistiku hlasování 1. – 4. jednání 
Zastupitelstva města Prostějo-
va. Z  níže uvedené tabulky 
vyplývá, že taková tvrzení 
neodpovídají skutečnosti. 25 
usnesení zastupitelstva bylo 
schváleno dokonce 34 hlasy, 
24 usnesení silou 33 hlasů! 
Pouhých 18 usnesení bylo 
schváleno „těsnou“ koaliční 
většinou 18 hlasů. Z  dosud 
schválených 155 usnesení byla 
více než polovina – 81 usne-
sení – schválena 30 – 35, resp. 
30 – 34 hlasy zastupitelů. Na 
místě je tedy konstatování, že 
přes rozdělení zastupitelstva 
na „koalici“ a „opozici“ je řada 
projednávaných materiálů 
i opozicí považována za vhod-
ných pro rozvoj města a hlaso-
vání 18:17 tedy není v žádném 
případě automatické. 

Dobré zkušenosti s opravami 
bytů vlastním nákladem

Náměstek primátora Jiří Po-
spíšil informoval o zvýšení zá-
jmu žadatelů o pronájem bytů 
spojený s  opravami vlastním 
nákladem, které město zazna-
menalo v loňském roce. V roce 
2014 Rada města schválila při-
dělení bytů devíti zájemcům, 
v pěti případech jsou již opravy 
provedeny, jeden žadatel je do-
končuje a zbývající probíhají.

Jedná se o byty, které jsou ve 
špatném technickém stavu. Zá-
jemci se zaváží provést opravy 
bytových jednotek podle poky-
nů Domovní správy. Jejich in-
vestice je v plné výši započítána 
do budoucí úhrady stanovené-
ho nájemného. Kompenzace se 
pohybuje v řádu desítek měsíců. 
„Například v domě ve Svatoplu-
kově ulici číslo 15 město tímto 

způsobem pronajalo v  minu-
lých letech již čtyři byty. Ze-
jména opravy posledních dvou 
pronajatých bytů jsou velmi 
zdařilé, zájemci si tady s použi-
tím moderních prvků vytvořili 
opravdu kvalitní bydlení. Stejné 
hodnocení si zaslouží dvě byto-
vé jednotky v domě v Palackého 
třídě číslo 2,“ zhodnotil náměs-
tek primátora Pospíšil.  -jg-
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Ministerstvo financí vydalo 
souhlasné stanovisko

Zastupitelstvo města Prostě-
jova na svém 4. zasedání dne 16. 
února 2015 schválilo záměr užití 
části (pravého křídla) objektu ZŠ 
Husovo náměstí v  Prostějově, 
rekonstruovaného za účasti stát-
ního rozpočtu, pro příspěvkové 
organizace města Základní školu 
a mateřskou školu Prostějov, Kol-
lárova ul. 4 a Městskou knihovnu 
Prostějov, příspěvkovou organi-
zaci a podání žádosti o rozšíření 
uživatelů na Ministerstvo financí 
České republiky.

V  minulých dnech obdrželo 
město stanovisko ministerstva, kte-

ré udělilo souhlas se změnou užití 
objektu rekonstruovaného za účas-
ti státního rozpočtu. „Ministerstvo 
financí jako poskytovatel dotace na 
uvedenou akci souhlasí se zámě-
rem využití objektu, s  rozšířením 
subjektů, které předmětný majetek 
využívají, o příspěvkové organizace 
města – Městskou knihovnu Pros-
tějov a Základní školu a mateřskou 
školu Prostějov, Kollárova ulice,“ ci-
tovala ze stanoviska Ivana Hemer-
ková, náměstkyně primátora. 

ZŠ Kollárova využije prostory 
k provádění vzdělávacích progra-
mů, pro které má udělenou akre-
ditaci a dále pro školení institucí 
a  občanů, které hodlá uskuteč-
ňovat. „Další část objektu využije 
Městská knihovna k  pořádání 
přednášek, besed a výstav,“ doda-
la Ivana Hemerková. -red-

Více než dvoumilionová úspora na elektřině!
Bezmála dva a  půl milionu 

korun uspořilo město Prostějov 
za uplynulý rok na elektrické 
energii. Této úspory dosáhlo 
zejména vynikajícím systémem 
nákupu energií.

„Už druhé volební období 
zajišťujeme dodávky elektrické 
energie prostřednictvím spo-
lečných nákupů, přičemž jsme 
odzkoušeli několik typů zajištění 
dodávek této komodity. Jednak 
nákupem na Českomoravské 
komoditní burze Kladno – 
v  roce2011, dále nákupem na 
Komoditní burze Profit – v letech 
2012 a 2013 a jednak také formou 

nadlimitní veřejné zakázky reali-
zované městem, což bylo v  loň-
ském roce,“ popsal náměstek 
primátora Jiří Pospíšil. 

V  roce 2013 poprvé nakoupi-
lo město Prostějov i  zemní plyn. 
„Úspory na společném nákupu 
jsou značné, významný podíl na 
úsporách má právě i zvolená for-
ma nákupu,“ dodal Pospíšil.

Při nákupu prostřednictvím 
burzy se do nákladů promítnou 
finanční prostředky využité na 
zprostředkování nákupu a umož-
nění vstupu na konkrétní burzu. 
Další významnou složku ceny – 
distribuci, která u elektřiny před-

stavuje víc, jak 50% celkové ceny 1 
MWh - ovlivňuje stát. Město svým 
nákupem ovlivňuje pouze cenu 
silové elektřiny.

„Od roku 2011 se ke společné-
mu nákupu postupně připojují 
další organizace města, Domovní 
správa, Národní dům, Městské 
divadlo. Do dalšího společného 
nákupu vstoupí také Městská 
knihovna. Organizace se připojují 
dle aktuálně uzavřených smluv 
a  na ně vázaných výpovědních 
lhůt,“ vysvětlil náměstek Pospíšil. 

V  současnosti má město uza-
vřeno smlouvy na dodávky elek-
trické energie a  zemního plynu 

na dva roky. Další způsob, kterým 
město snižuje své náklady za elek-
trickou energii, je optimalizace 
distribučních sazeb a optimalizace 
velikosti hlavního jističe. „Celkem 
jsme těmito změnami ušetřili 
380.000 Kč,“ připomněl Pospíšil.

Mimo nákupy komodit měs-
to zajišťuje zpracování Průkazů 
energetické náročnosti budov dle 
zákona 406/2000 Sb. o hospoda-
ření energií a zpracování energe-
tických auditů u objektů, kde jsou 
realizovány energeticky úsporná 
opatření, případně kde tuto po-
vinnost zpracování ukládá přímo 
legislativa.  -red-

Vážení čtenáři Prostějov-
ských radničních listů. Připravi-
li jsme pro vás miniseriál, který 
by měl řidičům připomenout 
a  ostatním účastníkům vysvět-
lit, jak se v  provozu chovat, 
abyste se pokud možno vyhnuli 
nepříjemnému karambolu. Za-
čneme kruhovými objezdy, pro-
tože, ač jde o křižovatku, která 
by měla být teoreticky bezpro-
blémová, ne vždy tak tomu je. 
Tedy – díl první Jízda po kruho-
vém objezdu.

RNDr. Alena Rašková, 1. 
náměstkyně primátora 

Jízda po kruhovém objezdu 
Kruhový objezd, rondel nebo 

okružní křižovatka je typ křižo-
vatky kruhového tvaru, který ob-
vykle zvyšuje bezpečnost silnič-
ního provozu. Kruhové objezdy 
jsou nejčastěji používané ve měs-
tech a na jejich periferiích. Dnes 
jsou všechny kruhové objezdy 
značeny jednotně, i když výjimka 
potvrzuje pravidlo.

Jak do nich, a jak z nich ven?
Stejně jako u „obyčejných“ kři-

žovatek musí řidič dbát zvýšené 
pozornosti i opatrnosti před vjez-
dem a střízlivým okem vyhodno-
tit situaci na objezdu. To, že řidič 
30 m před vjezdem vidí volné 
pole působnosti, ještě vůbec ne-
znamená čistý průjezd, a  proto 
nezrychluje! Ví totiž, že během 
jeho dalšího přibližování se může 
mnohé změnit.

Znamení o  změně směru 
jízdy jen při výjezdu a  změně 
jízdních pruhů!

Při vjezdu na kruhový objezd 
je zakázáno upozorňovat na 

změnu směru jízdy „blikáním“, 
protože je jasné, kterým směrem 
se auto vydá — doprava. Nebliká 
se ani při jízdě po kruhovém ob-
jezdu, jízda po něm se považuje 
za přímou. Bliká se pouze před 
výjezdem a při výjezdu z kruho-
vého objezdu tak, aby řidiči aut, 
kteří chtějí na kruhový objezd 
vjet, věděli, že je vyjíždějící auto 
již nemůže ohrozit.  Druhým 
případem, kdy máme rozhod-
ně blikat, je při přejíždění mezi 
pruhy ve vícepruhovém objez-
du.

Úprava přednosti v  jízdě – 
sledujte dopravní značení!

Jízda kruhovým objezdem 
není nic odlišného od běžné kři-
žovatky. I v případě kruhového 
objezdu platí klasické dopravní 
značky – Dej přednost v  jízdě 
a Stůj, dej přednost v jízdě. Po-
kud na příjezdových komunika-
cích do kruhového objezdu nej-
sou tyto značky osazeny, platí 
přednost zprava. Značka „Kru-
hový objezd“ tedy nijak neupra-
vuje přednost v jízdě a je jen pří-

kazovou značkou, která ukazuje 
způsob, resp. směr, jízdy křižo-
vatkou. Přednost v jízdě je i na 
kruhovém objezdu vždy dána 
značkami upravujícími před-
nost nebo předností zprava.

Pokud má vjezdová komuni-
kace do kruhového objezdu více 
pruhů, dodržujte jednoduché 
pravidlo: Do pravého jízdního 
pruhu, který je vně kruhového 
objezdu, se řadí vozidla opouš-
tějící objezd první odbočkou, do 
vnitřního jízdního pruhu (levého) 
vozy opouštějící objezd poslední 
odbočkou. Vždy sledujte i  vodo-
rovné dopravní značení – čáry na 
silnici.

Nespornou výhodou kruho-
vých objezdů je jejich propust-
nost, tudíž plynulost dopravy. 
Každá okružní křižovatka má 
však svou maximální snesitelnou 
intenzitu provozu, což někteří 
účastníci silničního provozu stále 
nechápou a  myslí si, že troube-
ním docílí změn…

A  na závěr poslední infor-
mace, v Prostějově se v součas-
né době nachází 16 okružních 
křižovatek a výstavba dalších se 
připravuje. 

 Zdroj: www.ibesip.cz, red

Sídliště Svornosti projde regenerací

Hlavními cíli regenerace toho-
to sídliště je oživení parteru mezi 
jednotlivými domy doplněním 
funkčního mobiliáře, osvětlení 
a  revitalizací ploch pro sportov-

ní aktivity, zlepšení prostupnosti 
řešeným územím a v neposlední 
řadě revitalizace území podél 
vodního toku. 

„Koncept řešení vychází mimo 
jiné z  vyhodnocení ankety ob-
čanů. Projekt byl projednán na 
dvou veřejných jednáních s  ob-
čany sídliště, dotčenými orgány 
státní správy a  zástupci města 
a na výrobním výboru se zástupci 
bytových družstev a společenství 
vlastníků bytových jednotek,“ 
vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora.

Většinově akceptovatelné řeše-
ní návrhu na přeložení místní ko-
munikace v ul. Sídliště Svornosti, 
vytvoření nových parkovacích 
stání v  prostoru jižně od garáží 

včetně předláždění ulice mezi 
garážemi a  nového odvodnění 
prostoru mezi garážemi bude 
rozděleno do tří samostatných 
etap. „Předpokládané náklady 
na realizaci navržených úprav 
sídliště Svornosti jsou odhadová-
ny na celkovou částku přibližně 
17,5 milionů korun včetně DPH. 
V  další fázi přípravy regenerace 
sídliště bude pořízena dokumen-
tace pro územní řízení včetně 
vydání územního rozhodnutí) 
a dokumentace pro stavební po-
volení včetně jeho vydání. V roz-
počtu města 2015 jsou na kapitole 
60 schváleny finanční prostředky 
na pokračování projektové do-
kumentace tohoto sídliště,“ uvedl 
Zdeněk Fišer. -red-

Dopravní okénko
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Plníme své předvolební sliby 

Minulé pondělí se po 
dvouměsíční pauze opět sešli 
prostějovští zastupitelé, aby 
rozhodovali o  záležitostech, 
které se dotýkají života ob-
čanů města.  Lidé mají dosud 
v paměti, že jedním z témat, 
které se v  poslední době in-
tenzivně prezentovalo v  mé-
diích, byla radou města při-
pravovaná demolice bývalých 
Jezdeckých kasáren. Smlouvu 
na jejich demolici za část-
ku  5,3 mil. Kč podepsal dne 
9.1.2015 Ing. Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora.  

Podle smlouvy se měly bag-
ry zakousnout do budov ka-
sáren již 1.února 2015.  O  to 
větší bylo překvapení mno-
hých zastupitelů, že rada města 
nezařadila návrh na demolici 

Jezdeckých kasáren přímo do 
programu jednání zastupitel-
stva. O jejich demolici by totiž 
mělo rozhodovat výhradně za-
stupitelstvo. 

Hnutí ANO má k dispozici 
dvě aktuální odborná stanovis-
ka. Podle prof. Ing. arch. akad. 
arch. Václava Girsy, vedoucího 
ústavu Památkové péče České-
ho vysokého učení technické-
ho, fakulty architektury, „jsou 
kasárna díky své typologii 
k  rekonstrukci velmi vhod-
né, nabízí se zde například 
bydlení pro seniory, kterého 
je v  současnosti v  Prostějově 
nedostatek“. Pan profesor dále 
uvádí že „přeceňování poruch 
na základě zanedbaného stavu 
je běžným odrazem laického 
pohledu, založeného na pr-
voplánově negativním dojmu 
při pohledu na neudržované 
stavby (nevábnost, špíny, vy-
tlučených skel a  vytrhaných 
ocelových zárubní apod.) 
Naopak uvažovaná demolice 
představuje prvoplánové, kon-
cepčně velmi problematické 
řešení, které rozhodně nedo-
poručuje“. Obdobné negativní 
stanovisko k  demolici vydal 
autorizovaný inženýr pro po-
zemní stavby Ing. Jan Vinař. 
Podle něj má hlavní budova 

faktickou hodnotu více než 40 
mil. Kč. Hnutí ANO již předa-
lo obě tato expertní stanoviska 
vedení města přímo na jednání 
zastupitelstva.

Rovněž podle předchozího 
znaleckého posudku statika 
Ing. Daniela Lemáka, Ph.D. 
z  května 2013, zpracované-
ho pro potřeby vedení města 
Prostějova, je hlavní budova 
Jezdeckých kasáren schopna 
rekonstrukce a  nehrozí její 
zřícení. Statik upozornil mj. 
na chybějící střešní okna, kte-
rými do budovy zatéká. Podle 
statika jde o  zásahy, které je 
nezbytné provést pro mini-
malizaci dalšího narušování 
objektu. Statik rovněž dopo-
ručil provést navržená opat-
ření co nejrychleji, nejpozději 
do zimy. Při nedávné prohlíd-
ce hlavní budovy Jezdeckých 
kasáren se opoziční zastupite-
lé na vlastní oči přesvědčili, že 
tato statikem navržená opat-
ření z roku 2013 dosud nebyla 
realizována a  že do objektu 
stále zatéká a  je poškozován. 
Bohužel. Takto by se dobrý 
hospodář ke svému majetku 
chovat neměl. 

Připomeňme si, že Jezdecká 
kasárna v Prostějově byla zalo-
žena v roce 1891 jako náhrada 

za staré kasárny, které stály 
na  náměstí Tomáše Garrigua 
Masaryka. Stará kasárna na 
náměstí T. G. M. byla zbou-
rána v  roce  1911  kvůli stavbě 
nové radnice. Právě tuto sku-
tečnost jsem zdůraznil na za-
sedání zastupitelstva. Pokud 
by totiž naši moudří předkové 
nepostavili Jezdecká kasárna, 
Prostějov by neměl radnici 
v  takové podobě jako dnes. 
Proto si važme jejich odkazu 
a  vnímejme rovněž historic-
kou hodnotu hlavní budovy 
Jezdeckých kasáren. Citlivá 
rekonstrukce by budově vrátila 
zpět její původní lesk a noble-
su a  stala by se nepřehlédnu-
telným symbolem této čtvrti 
a celého města.

Dosavadní kroky některých 
členů radniční koalice však na-
svědčují záměru tuto budovu 
zdemolovat. 

Vraťme se však zpět k  za-
sedání zastupitelstva. V  jeho 
průběhu koalice znemožnila 
přijetí usnesení odložit roz-
hodnutí o  demolici hlavní 
budovy o 1 rok a během této 
doby hledat její nové využití. 
Pan primátor přes námitku 
nepřipustil, aby v  rozpravě 
k  této věci vystoupil se svým 
stanoviskem občan města. 

Proto byl předložen návrh, 
aby vystoupení občana schvá-
lilo přímo zastupitelstvo. Koa-
liční zastupitelé při hlasování 
tento návrh opět nepodpořili. 
Na první pohled se vždy jed-
nalo o  demokratická a  zcela 
legitimní rozhodnutí koalice 
a pana primátora. Až na jed-
no ale. Koalice tímto svým 
systematickým postupem jas-
ně vzkázala občanům města, 
že o  jejich názory na využití 
Jezdeckých kasáren vlastně 
nestojí. 

Nejde tu o maličkost. Jedná 
se o  peníze daňových poplat-
níků a  o  jejich majetek, který 
spravuje město. V  banku jsou 
desítky milionů korun. Mohu 
slíbit, že s  ostatními kolegy 
budeme celou záležitost bed-
livě sledovat a  hledat využití 
této stavby tak, aby co nejlépe 
v budoucnu sloužila občanům 
našeho města.

Další informace o jednání za-
stupitelstva jsou na http://www.
anoprostejov.cz/, https://www.
facebook.com/ANO.Prostejov, 
popřípadě v zastupitelské kance-
láři Hnutí ANO, Určická  53, Pro-
stějov, každou středu od 17 do 18 
hodin.  Ing. František Filouš

zastupitel za Hnutí ANO 
2011

“Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. 
Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.”

Je smutné, že toto moudro 
Mahátma Gándhího, určené 
bojovníkům za pravdu platí 
i  u  nás. Vládnoucí koalice na 
radnici se v  minulosti naučila 
ignorovat vše, co se jí nehodilo 
a  vytvářet vlastní pokřivenou 
pravdu silou svých 24 hlasů. 
Dnes je poměr hlasů jen 18:17 
a proto může zastupitelstvo za-
sedat pouze v  pondělí, kdy je 
všech 18 zastupitelů k  dispo-
zici. Čekáme, kdy zruší právo 
opozice napsat svůj názor do 
radničních listů. Zatím se to 
řeší připsáním jejich pravdy 
za článek, který se jim nehodí, 

přičemž stejné právo opozici 
nedávají. Tam, kde chybí argu-
menty, uchylují se k polopravdě, 
nepravdě a zesměšňování, jako 
v minulém čísle RL.

Kauza Jezdeckých kasáren
je typickým příkladem další 

manipulace. Začátkem roku 
2013 byly zadány 4 studie Spo-
lečensko-sportovního centra. 
Dle zadání měly být posou-
zeny v  rozpracovanosti a  ná-
sledně měla být dokončena jen 
jedna z  nich. Největší dilema 
způsobil neočekávaný návrh 
na zachování stávající budovy 
v  jednom z  návrhů. Jednalo se 
o  řešení ekonomicky  výhodné 
a  k  životnímu prostředí šetr-
né, které však stavební lobby 
nepotřebovalo. Asi proto byl 
objednán statický posudek, od 
kterého se očekávalo zpochyb-
nění vhodnosti rekonstrukce. 
Výsledkem posudku kanceláře 
Statika Olomouc s.r.o. ale bylo 
konstatování, že objekt je ze 
statického hlediska zdravý a pro 
rekonverzi vhodný. To mohlo 
být impulzem ke zpřístupnění 
objektu bezdomovcům a  kri-
minálním živlům, které vedlo 

k devastaci budovy. Naštěstí sta-
tika budovy je dodnes stále vy-
hovující. Na podzim roku 2013 
byla, v  rozporu se stavebním 
zákonem bez schválení v  MZ, 
objednána změna už projedna-
ného návrhu územního plánu. 
Účelem změny patrně bylo, aby 
vyhověly i dvě studie, které ne-
dodržely zástavbu formou ulic 
a náměstí s parkovou úpravou. 
Zpracovatel územního plánu 
získal, patrně neoprávněně, 
v  rozporu se smlouvou o  dílo, 
navýšení honoráře o  599 tisíc 
Kč. Až skoro rok po odevzdání 
rozpracovaných studií zorga-
nizoval zpracovatel územního 
plánu výběr variant pro dokon-
čení. Výběr byl proveden podle 
dodatečně určených kritérií. 
Při zdůvodnění byly uvede-
ny nepravdivé údaje a  účelově 
změněné propočty. Na jedná-
ní městského zastupitelstva to 
bylo nazváno architektonickou 
soutěží pod záštitou České ko-
mory architektů. Dle stanoviska 
DR ČKA však o  soutěž nešlo. 
Minulé zastupitelstvo vůbec 
nedostalo možnost se k zadání 
ani k návrhům vyjádřit. Je pří-

značné, že vybraný autor, pro 
nepoužitelnost „vysoutěženou 
studii“ nedokončil, ale vypra-
coval ji znovu a  jinak. Stejný 
způsob rozhodování pokračuje 
i dnes. Návrh na oživení náměs-
tí TGM zpřístupněním přízemí 
muzea pro veřejnost, tak, že se 
přemístí depozitáře do budovy 
kasáren, vedení radnice zamít-
lo. Odvolalo se na nesouhlas 
ředitele muzea (člena koaliční 
ČSSD). Přitom město je majite-
lem objektu muzea a má právo 
uplatnit svůj záměr, stejně, jako 
jej muzeum uplatnilo při výpo-
vědi kavárně ve Špalíčku. Při 
projednávání rozpočtu na rok 
2015 podpořilo zastupitelstvo 
návrh primátora, že k  asanaci 
hlavní budovy Jezdeckých ka-
sáren, zadané minulou radou, 
nedojde a  objekt bude zabez-
pečen a  zakonzervován.  To se 
ale  nelíbilo stavební lobby. Bý-
valý vlivný radní, který je ma-
jitelem jednoho z  významných 
prostějovských periodik, zahájil 
kampaň za asanaci svým člán-
kem z 16.2.2015. 

Ve snaze zdůvodnit své roz-
hodnutí bourat, vyzvalo vede-

ní radnice veřejnost k  podání 
nabídky na rozumné využití 
objektu, jako poslední šanci 
před asanací. Neznáme všech-
ny návrhy, náš návrh ale ve-
dení radnice zatajilo. Jednalo 
se o  Komunitní centrum vol-
nočasových aktivit pro nejširší 
veřejnost. Pokud se pro toto, 
nebo jiné využití nenajde sho-
da, navrhli jsme objekt zakon-
zervovat. Na zbytku pozemku 
navrhujeme založit nový park, 
který bude spojnicí sídliště Šár-
ka, přes Spitznerovy sady do 
centra.

Konkrétní řešení najdete na 
www.zmenaproprostejov.cz. 
Musíme zabránit připravované-
mu rozsáhlému kácení stromů 
v  areálu. Koaliční většina zde 
možná stihne asanaci a kácení, 
nic nového ale s  největší prav-
děpodobností nepostaví. Příští 
volby budou možná i  o  tom, 
zda  občané budou chtít místo 
kasáren park, nebo novodobý 
“kulturák“ s  parkovištěm, vy-
místěný z centra města.

 Klub zastupitelů 
 Změna pro Prostějov
 Ing.arch.František Fröml
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PTÁTE SE NA: 
Realizaci nového 
parkoviště v nemocnici

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

Tíživá situace s parkováním 
u prostějovské nemocnice pře-
stane trápit naše občany. Po 
jednáních a  dohodě zástupců 
kraje, města a Středomoravské 
nemocniční budeme realizovat 
tuto důležitou investiční akci 
nejpozději do konce měsíce 
září tohoto roku. Celkové plá-
nované náklady na výstavbu 
parkoviště uvnitř areálu ne-
mocnice s  kapacitou přes 149 
míst (z  toho 8 pro imobilní 
občany) včetně jejich napo-
jení na stávající komunikační 
síť, chodníky a  osvětlení, činí 
zhruba třináct milionů korun. 
Určitou finanční částku uhra-
dí Olomoucký kraj, statutární 
město Prostějov a  Středomo-
ravská nemocniční. Rada Olo-
mouckého kraje schválila vý-

běrové řízení na tuto prioritní 
investiční akci v dubnu tohoto 
roku. 

 PhDr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje
              a člen Rady města 

Prostějova

Návrhy občanů k využití 
Jezdeckých kasáren

Prostějovské radniční listy 
otiskly v  uplynulých dvou vy-
dáních výzvu občanům a všem 
subjektům, aby do konce března 
letošního roku předložili své ná-
vrhy na využití budovy Jezdec-
kých kasáren. Město Prostějov 
obdrželo celkem 5 návrhů, kon-
krétně:

přestavět budovu na komu-
nitní dům seniorů – předkla-
datel má zájem celý areál včetně 
pozemků odkoupit za 1 milion 
korun (pro představu čtenáře -  
jen volné pozemky mají rozlohu 
cca 25.000 m2, nepočítáme do 
toho pozemky pod budovou a bu-
dovu samotnou, takže cena za 
1m2 pouze pozemků při nabídce 
1 milion korun vycházela na cca 
40 Kč, což zcela zjevně neodpoví-
dá ceně obvyklé v takovéto loka-
litě. Doplňme, že rozloha celého 
areálu včetně pozemků pod budo-
vou jsou cca 3 hektary, což by dle 
odhadu Odboru správy a údržby 
majetku města z roku 2008 před-
stavovalo  cenu minimálně 30 mi-
lionů korun, v současné době by 

to byla cena bezesporu mnohem 
vyšší! – pozn. red.)

přestavět na dům pro matky 
s  dětmi – předkladatel nemá 
zajištěn zdroj financování pro 
přestavbu ani pro následný 
provoz

nechat budovu v současném 
stavu a  umožnit zde volnoča-
sové aktivity typu airsoft a další 
bojové hry

vytvořit komunitní centrum 
pro volnočasové aktivity (klu-
bovny, divadelní sál, společen-
ský sál) – předkladatel nemá 
zajištěn zdroj financování pro 
rekonstrukci ani pro následný 
provoz

zbourat celý areál a vybudo-
vat zde park s výběhem pro psy 
a rybníček

S těmito návrhy byli seznáme-
ni novináři na tiskové konferenci 
dne 5. 3. 2015 (hned 5 dnů po 
termínu ukončení přijímání ná-
vrhů občanů), není tedy pravdou, 
jak tvrdí koalice Změna pro Pro-
stějov, že jejich návrh na Komu-
nitní centrum pro volnočasové 

aktivity (klubovny, divadelní sál, 
společenský sál atd.) byl městem 
zatajen. Stejně tak není pravda, 
jak tvrdí Ing. Filouš z hnutí ANO, 
že město návrhy občanů nezají-
mají. O opaku svědčí zveřejněná 
výzva (zveřejněná nejen ve dvou 
po sobě jdoucích vydáních Pro-
stějovských radničních listů, ale 
i na webu města, ve vysílání ka-
belové televize a v komerčním tis-
ku) a aktuální zveřejnění návrhů 
občanů v tomto čísle PRL (dřívější 
zveřejnění nebylo možné, protože 
v době vydání minulého čísla PRL 
ještě běžela výzva k podávání ná-
vrhů na využití Jezdeckých kasá-
ren – pozn. red.). 

Co se týče údajného „ne-
připuštění“ vystoupení občana 
k této věci na jednání Zastupitel-
stva města Prostějova dne 13. 4. 
2015, předsedající schůze – pri-
mátor města Prostějova – postu-
poval přesně podle schváleného 
Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Prostějova. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí

Windmöller & Hölscher svázala svou budoucnost s Prostějovem
Skupina Windmöller & 

Hölscher patří k  předním 
výrobcům strojů a  systémů 
k  výrobě a  zpracování flexi-
bilních obalů. Díky svému 
nadšení pro inovace zůstává 
i  přes dlouholetou tradici 
mladou, dynamickou a flexi-
bilní firmou. Celosvětový zá-
jem o produkty společnosti je 
důkazem jejího úspěchu.

„Našim zákazníkům, jichž 
je přes pět tisíc ve více než 
stočtyřiceti zemích světa, na-
bízíme široké spektrum stro-
jů a  systémů zaměřených na 
extruzi fólií, tisk a  zpracová-
ní obalů, a  to od poradenství 
a  engineeringu přes dodávku 
vysoce kvalitních strojů, až 
ke kompletní výrobě balicích 
prostředků,“ upřesňuje jedna-
tel společnosti Max Wester-
mann.  

Firma se 145-letou tradi-
cí a  celosvětovou působností 
vyráběla pouze v  Německu, 
v  roce 2005 vytvořila svou 
první zahraniční výrobní 
pobočku v  České republice 
v  Prostějově a  v  tomto roce 
zde tedy oslaví desáté výročí 
svého založení. „Zpočátku zde 
působili tři konstruktéři, dnes 
je jich třiadvacet a v roce 2019 
by jich měl být více než dvoj-
násobek,“ představuje plány 
do budoucnosti prokurista 

společnosti ing. Adolf Dolák 
a  zdůrazňuje, že během po-
sledních tří let společnost za-
znamenala stoprocentní růst. 
Během tohoto období inves-
tovala mateřská společnost do 
prostějovského závodu sedm 
milionů eur a v dalších čtyřech 
letech by sem mělo směřovat 
dalších dvanáct milionů  eur.

V příštích pěti letech budou 
v  Prostějově přistavěny další 
montážní a logistické prostory, 
administrativní budova, so-
ciální zázemí a parkoviště, vše 
s  ohledem na ekologii a  s  ak-
centem na vytváření příjem-
ného a především bezpečného 

zázemí pro zaměstnance. Jejich 
spolupráci a  spokojenost vní-
má společnost po celou dobu 
svého působení jako zásadní, 
klade velký důraz na jejich 
vzdělávání a  příjemné a  bez-
pečné pracovní prostředí. Kro-
mě investic do rozvoje svých 
zaměstnanců pečuje o  rovno-
váhu mezi pracovním vytíže-
ním a  odpočinkem a  zřídila 
na pracovištích odpočinkové 
zóny a poskytla zaměstnancům 
dopolední přestávku, zahrnu-
tou do pracovní doby. V tomto 
roce začala společnost vydá-
vat vnitropodnikové noviny, 
kde zaměstnance informuje 

o  směřování společnosti, plá-
novaných projektech, o novin-
kách spojených se zvyšováním 
atraktivity pracoviště.

Společnost pamatuje také 
na výchovu perspektivních za-
městnanců. Studentům tech-
nických a  průmyslových škol 
nabízí praxi, která je individu-
álně přizpůsobena jejich sou-
časné úrovni vzdělání a vědo-
mostem, a která zvyšuje jejich 
následné šance při uplatnění 
na pracovním trhu. Po ukon-
čení studia mají studenti mož-
nost navázat na praxi formou 
dlouhodobého pracovního 
poměru ve společnosti.

V současné době společnost 
hledá motivované spolupra-
covnice a  spolupracovníky, 
kteří by se rádi podíleli na 
nových výrobních projektech 
prostějovské pobočky Wind-
möller & Hölscher. Společnost 
klade velký důraz na to, aby 
svým zaměstnancům kromě 
atraktivního pracovního pro-
středí, motivujícího finanční-
ho ohodnocení, školení v  ČR 
i  v  zahraničí, hrazených jazy-
kových kurzů, dotovaného zá-
vodního stravování a  dalších 
benefitů, nabízela dlouho-
dobou pracovní perspektivu 
a stabilní pozice.     -pr- 

INZERCE
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Zastupitelé informují

V  poslední době se daří 
vymýšlet docela jednoduché 
nadpisy. Tento označuje rating 
města, který nám byl udělen 
v  nedávné době agenturou 
Mody’s. Rating Prostějova 
je bezesporu výborný, o  tom 
není pochyb. Vesměs kladné 
přebytky hospodaření (2010 
+52 mil.Kč; 2011 -21 mil.Kč; 
2012 + 64 mil.Kč a  2013 +3 
mil. Kč) jsou jistě výborným 
výsledkem. Stejně tak faktická 
nezadluženost města. 

Je to skutečně výsledek k  já-
sotu a  otevírání šampaňského? 
Podívejme se na věc trochu 
blíže. Začněme třeba od toho 
zadlužení. Není totiž pravdou, 
že v  uvedeném období nemě-
lo město žádné dluhy. V  roce 
2011 mělo město dluh ve výši. 
104 miliony korun. Pokud se 
podíváme do zpráv o hospoda-
ření, toto číslo tam nenajdeme. 
Najdeme je ale v rozpočtech na 
jednotlivá léta 2011-2014. Ano 
teprve v  roce 2014 byl tento 
dluh splacen. To že mělo město 
dluh, by nebyl takový problém. 
Pokud by o  něm byli občané 
pravdivě informováni. Leč in-
formace, že nedlužíme, se jaksi 
lépe hodí do krámu a do voleb. 
V  rozpočtech se pravidelně 
schvalovaly splátky ve výši 26 
mil. Kč. To už nikoho nepáli-
lo. A za co jsme dlužili? No za 
čtvrtmiliardový akvapark. Za-
řízení, které má sloužit k vodní 
rekreaci, ale nezaplave si tam 
nikdo. Nechci se zabývat levnou 
kritikou. O akváči toho bylo ře-
čeno dost. Je to jen příklad. 

Ve světle toho se však podí-
vejme, jestli nám opět někde 
nečíhají bubáci, jimž je třeba se 
podívat pravdivě do tváří. Stačí 
se projít po městě trochu bokem 
centra. Vnímavý pozorovatel 
uvidí rozbité chodníky a komu-
nikace, neudržované objekty 
a  stavby v  majetku města, již 
několik let možná desítek let. 
O okrajových částech města ani 
nemluvím. Jsou to letité boles-
ti. V prosinci jsem se po městě 
prošel a viděl jsem, jak jsou ulice 
špinavé a plné zimních obvyk-
lostí. Uvědomil jsem si, jak jsme 
si již zvykli. Zvykli jsme si cho-
dit kolem a rezignovat. Jenže tak 

to nejde. Na únorovém zastupi-
telstvu jsem na špínu v  ulicích 
upozornil. Bylo mi vysvětleno, 
že hlavní silnice patří Olo-
mouckému kraji a  ten má po-
vinnost je uklidit pouze dvakrát 
za rok. Ano nejfrekventovanější 
ulice se tu uklízely dvakrát za 
rok. A my jsme si zvykli. Když 
doma neuklízíme 14 dnů, tak se 
tam skoro nedá být. To mi jistě 
potvrdí kdokoli. Jak to, že jsme 
si zvykli na to, že se město neu-
klízí? Můžeme zpracovávat tisí-
ce studií na prašnost a bahnitost 
prostředí. Nebudeme-li uklízet, 
nic nespravíme. Mám radost, že 
odbor správy majetku zpracoval 
návrh, který jsme na zastupitel-
stvu všichni rádi přijali. Bude se 
konečně uklízet i  na krajských 
ulicích (hlavní tahy) každých 
14 dnů. To je dobře. Ročně nás 
to bude stát 0,5 mil Kč. Pokud 
by se to dělalo již 4 roky, budou 
naše přebytky menší pouze o 2 
mil. Kč. Věřím, že náš rating by 
to jistě neohrozilo, ale náš pocit 
z města podstatně zlepšilo. 

Stejně tak chodníky. Kdo se 
po nich projde za deště, jako 
by se procházel v onom akváči. 
Nezaplave si ale mokrý je díky 
vyviklané dlažbě minimálně od 
paty až k pasu, ti menší k hlavě. 

O čem mluvím? O hospoda-
ření. Hospodaření je o  tom, že 
se dělají věci tak, aby měly smy-
sl. Jsou to tisíce potíží, které jsou 
drobné, ale člověk si na ně asi 
zvykne. Ale není to také o ratin-
gu? Není to mnohdy o ratingu 
---.cz ?

Nemáme sice dluh v  ko-
runách. Máme jej v  přístupu 
k  hodnotám a  tváří v  tvář ně-
kterým trendům současného 
vedení města se obávám, že je 
zapotřebí si to uvědomit, nebýt 
zvyklý a ukazovat. 

Často slyším: občané řekněte 
nám, co vás tíží. Byl jsem svěd-
kem toho, jak moc to vedení 
města a  koaliční zastupitelé 
myslí vážně. Na jednání zastu-
pitelstva ani nedovolili jedno-
mu občanu promluvit. Čekal 
tam do půlnoci, mluvit nemohl. 
To je také rating. Jenže ten má 
smůlu, že ho žádná Moody’s do 
svých analýz nezapočte. Bylo by 
zajímavé prozkoumat, kolikrát 
nemohl občan na zastupitelstvu 
promluvit. 

Podívejme se na naše město 
nově. Odstraňme nepořádek 
kolem sebe a ze sebe. Chraňme 
si to, co jsme zdědili. Udržujme 
si naše město. Budujme je a ne-
bourejme. Prostředky na to, jak 
je vidět máme. Co nám chybí je 
jejich smysluplné, rozumné vy-
užití. Pokud se to podaří, bude 
to dobrý rating všech občanů 
a ne jen vedení města. 

Aleš Matyášek, 
zastupitel TOP09

Dva tipy pro občany

Zastupitelé ODS si Vám do-
volují prostřednictvím Rad-
ničních listů popřát slunečné 
jarní dny a  přinášíme vám 
dva tipy z  webu magistrátu. 
Chystáte-li se k vyřizování ři-
dičského průkazu, občanské-
ho průkazu

nebo přihlášení či odhláše-
ní vozidla, využijte možnost 
on-line objednání na adrese 
http://www.prostejov.eu/cz/

obcan/magistrat/objednavko-
vy-vyvolavaci-system/

Objednáváte se minimálně 
den předem, zvolíte si konkrét-
ní čas a dostanete číselný kód. 
Ten potom zadáte na odboru 
do digitálního kiosku a dosta-
nete přednostní časovku. Sys-
tém je v provozu několik let a je 
dobře funkční.

Kontrolujte výdaje města 
Prostějova prostřednictvím 

transparentního účtu. Tento 
byl na počátku roku zveřejněn 
na adrese: http://www.pros-
tejov.eu/cz/obcan/magistrat/
struktura-magistratu/financni-
-odbor/transparetni-radnice/
transparentni-ucet-ceske-spo-
ritelny.html

U většiny položek je uvede-
ný popis, avšak ne příliš jed-
noznačný - požádali jsme již 
pana primátora, aby u  popisů 
byl uvedený název dodavatele 
a podrobnější obsah platby. Po-
kud se tak stane, bude mít kaž-
dý občan možnost kontrolovat 
veškeré dodavatelské výdaje 
města. Neostýchejte se doptá-
vat na konkrétní položky na 
finančním odboru města - ve-
řejná kontrola veřejných výda-
jů je podle nás nejlepší opatření 
proti jakýmkoli nepravostem.

Tomáš Blumenstein 
a Milada Sokolová, 

Občanská 
demokratická strana

Prosba o navrácení alba
Zhruba před dvěma měsíci 

jsem zapůjčil manželskému 
páru před spořitelnou v  Pro-
stějově dvě alba fotografií 
s  kovářskými výrobky. Tyto 

fotografie shromažďuji přes 
50 let a  je to pro mne cenná 
sbírka dokumentující mé vý-
robky. Prosím nyní manželský 
pár, aby se mi ozval a alba mi 

vrátil zpět (jak bylo dohod-
nuto). Alba můžete také při-
nést do knihkupectví vedle 
radnice. Děkuji předem, tel: 
737 150 506.

Vznikne v Prostějově muzeum oděvnictví?

Nedávno jsme byli všichni 
zastupitelé města Prostějova 
osloveni kulturně významnou 
osobností města, jak vidíme 
možnost vzniku muzea oděv-
nictví v našem města. 

Myšlenka mne zaujala.  
Práce lidských rukou si vážím 
i  vzhledem k  tomu, že moje 
„ oděvů tvorba“ nepatřila 
k  mým životním úspěchům 
i  zkušené švadleny mne však 
ubezpečili, že začínat šít, 
kdysi moderní lesklé kalhoty 
z  podšívky pro začátečnici: 
„Nejsou Zuzanko tím pravým 
ořechovým.“ Ale vážně. Cí-

tím velký dluh nejen v rámci 
toho, že jsme nezachránili pro 
znovu využití objekty OP, ale 
také dluh ke všem těm prvot-
ně podnikajícím domácím 
krejčím a  švadlenám,  nebo 
i ševcům a papučářům, který-
mi nejen Prostějov, ale i  celé 
okolí byl vyhlášený. Nerada 
bych, abychom jim postavili 
nějaký suchý pomník či vy-
členily dvě místnosti s párem 
starobylých fotografii, jehel-
níček či starým šicím strojem. 
Představovala bych si muze-
um živé takové,  jaké  má pan 
Obr v Čechách pod Kosířem, 
(Muzeum kočárů), aby zde 
byly i různé akce, které by do 
města přilákali i  návštěvníky 
z širokého okolí.

Co pro to udělat? V  prvé 
řade se ptám vás, obyvatel či 
příznivců města Prostějova, 
zda se domníváte, že tato myš-
lenka, která rozhodně není 
nová a o jejíž realizaci usilova-
li již nadšenci před námi, má 
dnes šanci na úspěch?

Tedy zasloužíme si muzeum 
oděvnictví a máme, co do něj 
nabídnout? Určitě to chce oso-

bu či tým lidí, kteří by vytvořili 
záměr, začali shánět finance. 

Cesty Boží jsou nevyzpy-
tatelné, shodu okolností jsme 
nedávno objevila skvělé pro-
story, úplně to vidím, jak to 
tam kulturně žije, nejen mu-
zeem oděvnictví. Jediné, co 
mi může někdo vytknout je, 
že prostory nejsou v majetku 
města Prostějova, ale možná 
je to i výhoda, náklady s pro-
vozem by hradila soukromá 
společnost. Výborná by byla 
vzájemná podpora a  spolu-
práce, jakou má třeba pan 
Obr se vedením Čech pod 
Kosířem. Nepošilhávejme 
po druhých, chtějme  něco  
nového a hlavně pro lidi za-
jímavého  vybudovat  i u nás.  
Prosím všechny, kteří byste 
se rádi k  tomuto tématu vy-
jádřili, či dokonce měli pro 
muzeum oděvnictví, co na-
bídnout, ozvěte se prosím 
a  napište na moji adresu: 
Zuzana.Bartosova@email.cz 

Děkuji 
MVDr. Zuzana Bartošová,

zastupitelka města PV,
KDU-ČSL

Aaa.cz

Napsali jste nám
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Ohlédnutí PČR za letošním prvním čtvrtletím

V  prvním čtvrtletí letošního 
roku policie v  teritoriu působ-
nosti Územního odboru Pro-
stějov (pozn. v  rámci okresu 
Prostějov) eviduje celkem 530 
trestných činů, což je o 76 skut-
ků méně, než v roce předešlém. 
Z tohoto počtu bylo objasněno 
302 skutků, což je bezmála 57%. 
Podrobnější rozbor evidované 
kriminality, tzv. „nápadu“, po-
čtu objasněných skutků a  pro-
centuální úspěšnost za období 
posledních 10 let je uveden 
níže. Z tohoto porovnání plyne, 
že v letošním roce registrujeme 
2. nejnižší počet skutků od roku 
2006, 2. nejvyšší počet přípa-
dů bylo objasněno a z pohledu 
efektivnosti se jedná o nejvyšší 
poměr objasněných případů 
k  celkové kriminalitě, resp. 
o nejvyšší počet od roku 2000. 
Přestože jsem si vědom, že ne 
vše lze v  hodnoceném období 
hodnotit pozitivně a  vězte, že 
na eliminaci hrozeb i rezerv in-
tenzivně pracujeme, oceňuji ze-
jména stav veřejného pořádku 
a bezpečnostní situaci v našem 
regionu. Bez zajímavosti není 
ani skutečnost, že policisté 
územního odboru v  letošním 
roce dále objasnili i  celkem 
56 skutků, které byly spáchá-
ny před 1.1.2015. Tyto trestné 
činy sice nejsou do statistiky 
letošního prvního čtvrtletí za-
hrnuty, přesto však i tato práce 
za zmínku stojí. 

Rok Evidováno TČ Objasněno Objasněno %
2015 530 302 56,98
2014 606 301 49,67
2013 507 230 45,36
2012 756 321 42,46
2011 653 232 35,53
2010 560 202 36,07
2009 569 223 39,19
2008 659 223 33,84
2007 656 286 43,60
2006 553 277 50,09

V  oblasti dohledu nad bez-
pečností a plynulostí silničního 
provozu byla prováděna celá 
řada bezpečnostních akcí i  cí-
leného výkonu služby. Zdůraz-
ňuji, že smyslem naší činnosti 
není udělit co nejvíce pokut, 
nebo zadržet maximum řidičů 

po požití alkoholu a  omam-
ných a  psychotropních látek. 
Toto je velmi zjednodušený 
a  hlavně zcela tendenční po-
hled. Smyslem naší činnosti je 
cíleným působením ovlivnit 
pozitivně bezpečnost na na-
šich komunikacích, ochránit 
spoluobčany od škod, nehod 
a újmy na životě a zdraví, resp. 
působit tak, abychom přiměli 
řidiče i  ostatní účastníky sil-
ničního provozu k dodržování 
norem a pravidel. Nikoliv kvůli 
„nám“, tedy policii, ale kvůli 
„vám“, tedy občanům. Policie 
svým působením neovlivní 
vše, na nehodovost a následky 
má vliv mnoho faktorů ve škále 
od stavebně technického stavu 
komunikací, technického stavu 
vozidel, dodržování pravidel 
silničního provozu, až po např. 
klimatické podmínky. Přesto-
že jsme pouze jedním z těchto 
faktorů, za Policii České re-
publiky uvádím, že vynaloží-
me veškeré úsilí, abychom vý-
voj v  pozitivním slova smyslu 
ovlivnili.

Z  pohledu čísel eviduje-
me v letošních prvních třech 
měsících celkem 128 nehod, 
při kterých zemřeli 2 lidé. 
Přestože oproti stejnému ob-
dobí se jedná o pokles o 2 mrt-
vé, rozhodně nás tento stav 
netěší. Uvědomujeme si, že za 
každou událostí tohoto druhu 
je nějaký příběh, osud něko-

ho, kdo bude blízkým chybět 
a  jeho odchod vyvolá mnoho 
bolesti v  srcích těch, kteří jej 
znali. Ubezpečuji, že i  tímto 
pohledem se na tyto události 
u policie díváme. Dílčí rozbor 
nehodovosti pro dokreslení 
uvádím níže.

  

 

2015 2014 2013
Počet nehod 128 103 139

Usmrceno osob 2 4 1
Těžce zraněno 3 8 5
Lehce zraněno 35 45 50

Hovořil-li jsem o  počtu ři-
dičů, kteří usedli za volant 
a  řídítka pod vlivem alkoholu 
či drog, pak v  prvním čtvrtletí 
bylo zadrženo takových řidičů 
150. I toto nás netěší a rozhod-
ně toto chceme ovlivnit. Řidič, 
který je ovlivněn alkoholem či 
drogou, neohrožuje pouze sám 
sebe, ale i  nás ostatní. Nehody 
těchto řidičů pak často bývají 
tragické. Pro dokreslení uvádím 
rozbor počtu zadržených řidičů 
od roku 2012.

Rok
Přestupky 

alkohol (do 
1 promile)

Přestupky 
- řidiči pod 
vlivem drog

Alkohol 
a drogy  

(TČ dle § 
274)

Alkohol 
a drogy 
celkem

2012 78 25 25 128
2013 58 57 17 132
2014 66 37 30 133
2015 68 36 42 150

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

letošního roku policisté v  8 
případech využili institutu 
vykázání. Toto oprávnění je 
používáno v případech tzv. do-
mácího násilí. Bez zajímavosti 
není, že se vždy nejedná pouze 
o  případy agresivních partne-
rů, ale evidujeme i případy, kdy 
děti napadají své rodiče, pří-
padně  prarodiče. Uvážíme-li, 
že za celý rok 2014 jsme institut 
vykázání použili v 11-ti přípa-
dech, pak 8 v prvním čtvrtletí 
je rozhodně číslem k zamyšle-
ní.

Čísel však již bylo dost, pro-
to se heslovitě zmíním i o ně-
kterých zajímavých případech 
a realizacích z prvního letošní-
ho čtvrtletí.

Policisté zasahovali při ne-
shodách v  občanském soužití 
v  domácnosti. Útočník proti 
hlídce použil 2 nožů, policis-
ty přímo ohrožoval na životě 
a svou hrozbu a úmysl vyjádřil 
i verbálně. Proti muži bylo po-
užito donucovacích prostřed-
ků, putoval do policejní cely 
a následně i do vazební věznice. 
Incident se naštěstí obešel bez 
zranění. 

Dalšího „nájemníka“ získa-
la vazební věznice potom, co 
muž nebezpečně vyhrožoval 
své partnerce. Svou hrozbu 
umocnil i namířenou zbraní. 

Zadržen byl i  muž, který se 
dopustil loupeže v  jedné z  he-
ren, kdy vyzbrojen větví se na 
obsluze domáhal vydání finanč-
ní hotovosti. Neuspěl a dnes je 
za své protiprávní jednání trest-
ně stíhán. 

Zadržen byl i  muž, který 
podal na jedné z  pošt listovní 
zásilku a vyhrožoval v ní použi-
tím jedovaté látky. Policisté mu 
na dopis „odepsali“ ve formě 
sdělení podezření pro spáchání 
trestného činu šíření poplašné 
zprávy.

Na úseku toxikománie se rea-
lizovalo na 10 případů pěstová-
ní, výroby a  distribuce omam-
ných a psychotropních látek. 

Policisté oddělením hospo-
dářské kriminality šetřili a  ná-

sledně stíhají desítky případů 
úvěrových podvodů. Např. řešili 
případ ženy, která celkem při 
27 dílčích útocích vůči většímu 
množství právnických osob po-
skytujících půjčky a  úvěry tyto 
připravila o cca. 250 tis. Kč,

Zadržen byl rovněž pachatel 
více skutků, m.j. zločinu lou-
peže, krádeže a  poškození cizí 
věci, kdy nejméně v 8 případech 
násilím vnikl do zaparkovaných 
osobních motorových vozidel, 
odkud odcizil v nich ponechané 
věci. Prokázalo se mu i  násil-
né vniknutí do restaurace, kde 
odcizil zboží a peníze, stíhán je 
i pro loupež v jedné z heren, kde 
obsluhu připravil o tržbu.

Zadržen byl i  mladík, kte-
rý v  nejméně 29 případech 
„zkrášlil“ naše město o  své 
graffiti výtvory. Za „umělecký 
dojem“ byl po zásluze odmě-
něn policisty služby kriminální 
policie a  vyšetřování sdělením 
obvinění. 

Šetří se i  případ, kdy spor 
na parkovišti vyústil v  ohrože-
ní další osoby střelnou zbraní.  
Následně byl při pátrací akci 
za nasazení bezmála dvou de-
sítek policistů útočník zadržen. 

Přestože se později zjistilo, že 
se jednalo „pouze“ o plynovou 
pistoli, nebezpečné vyhrožová-
ní nezůstalo bez povšimnutí. 

Přestože policisté každo-
denně podobných událostí 
řeší desítky, objevují se i „pří-
pady“ úsměvné, proto závě-
rem na odlehčenou některé 
z nich vzpomenu.
 Seniorka, která je v nemoc-

nici volala na tísňovou linku 158 
a  požadovala, aby jí z  důvodu 
její zdravotní indispozice poli-
cisté vyzvedli na poště důchod 
a přivezli jí ho.
 Slečna se dožadovala šetře-

ní krádeže mobilního telefonu. 
Na tom by nebylo až tak nic ne-
obvyklého, nebýt skutečnosti, že 
se krádež udála v daleké exotické 
zemi.
 Na upozornění všímavé-

ho občana policisté zasahovali 
v bytě ve 3. patře, kde se po pa-
rapetu procházelo tříleté dítě. 
Událost se naštěstí obešla bez 
úhony. Zda stejně šťastně dopad-
ne i  nepozorná matka, posoudí 
příslušné orgány. 
 Muž vyloučený pro svou 

podnapilost z  přepravy, volal 
policii, že neví kde je, tak ať jej 
najdeme. Procházka mu zřejmě 
prospěla, neboť se později ozvali 
příbuzní, že si jej vyzvedli cestou.
 Hlídka zasahovala u  oso-

by, která vyhrožovala svým se-
bepoškozením prostřednictvím 
nože s délkou čepele přes 21 cm. 
Muže se podařilo bez zranění 
zpacifikovat, byla mu na místě 
poskytnuta pomoc a  následně 
i lékařská péče.  
 Hlídka zastavila rychle je-

doucí vozidlo. Při kontrole bylo 
zjištěno, že rodiče vezou do ne-
mocnice zraněné dítě. Policisté 
ihned vozidlo doprovodili do zdra-
votnického zařízení, kde bylo dítě 
ošetřeno. Později se rodiče dostavili 
na dopravní inspektorát s poděko-
váním, což příliš obvyklé nebývá, 
přesto nás to těší.      

Výše uvedených výsledků by 
nebylo možné dosáhnout bez 
každodenní práce všech 205 
policistů, kteří u  jednotlivých 
útvarů našeho regionu vyko-
návají službu ve 148 městech 
a  obcích pro bezmála 110.000 
obyvatel. 

plk. Mgr. Pavel Novák, 
vedoucí Územního odboru 

PČR Prostějov

Ilustrační foto – jedna z preventivních akcí.
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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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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.
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K tématu, které hýbe městem a místním 
Facebookem, tedy k revitalizaci parků a zeleně

Vážení, dal jsem si tu práci 
a  procházel diskuze a  názory 
a  mohu vám říci jediné a  od-
citovat při tom část jedné z ci-
mrmanovských her, kde jedna 
z  postav říká: „Je to běs, je to 
běs“. Tolik nenávisti, urážek, 
sprostoty jsem dlouho neza-
znamenal. 

Ano, co člověk to názor, 
bohužel zde mi to připomíná 
vlnu nenávistné tsunami, takže 
zkusím se na to podívat kapku 
jinak. Dal jsem si například 
práci a poprosil kamaráda sbě-
ratele pohlednic, aby mi při-
pravil historickou sekvenci na-
šeho hlavního náměstí a  to již 
od dob monarchie a pak jsem 
ji začal podrobně studovat a co 
mi z  toho vzešlo? Byly doby, 
kdy na našem náměstí nebylo 

po zeleni ani památky, v  růz-
ných dobách se pak zeleň také 
průběžně měnila a to v souvis-
losti s dlažbou, osvětlením atd. 
Teď tu máme novou myšlenku, 
nový plán, novou činnost na 
náměstí, zase se něco mění. 
Výsledek toho pochopitelně 
nebude vidět hned a  třeba ho 
úplně uvidí až naše děti a já se 
ptám: „Neměli bychom takové 
věci pro ně dělat a ubrat ze své 
vlastní sobeckosti, že nemáme 

všechno hned?“ Mám totiž po-
cit, že jsme si na to zvykli, žít 
spotřebně, mít všechno hned, 
použít to, zahodit a po nás po-
topa. Nejsme zvyklí něco při-
pravit pro budoucnost pro další 
generaci a pak se divíme, že už 
teď se naše mladá generace na 
nás dívá divně, kroutí hlavou 
nad naší agresivitou, nesná-
šenlivostí, hádkami a říká nám: 
„No to jste pro nás pěkným 
vzorem.“ Že to tak není? Ale je, 
stačí jen s těmi mladými lidmi 

mluvit vážení, něco o tom vím. 
Ano je třeba možné, že výsle-
dek našich snah nakonec nová 
generace zkritizuje, ale to je ri-
ziko každého podnikání, ale je 
pořád lepší dělat něco, než jen 
sedět a  nedělat nic a  plácat se 
v  hruď, tak jak to někteří kri-
tikové dělají teď, takže trochu 
soudnosti vážení.

 Martin Mokroš
(fotografie: archiv 

Jana Kvapila,
Kostelec na Hané)

Zástupci města Prostějova jednali se společností Skanska
Ve čtvrtek 9. dubna se zá-

stupci společnosti Skanska 
setkali s  primátorem a  dal-
šími představiteli města 
Prostějova. Cílem jednání 
bylo informovat o  postupu 
stavebních prací na náměstí 
TGM a  diskutovat o  mož-
nostech zajištění maximální 
spokojenosti obyvatel města. 

Setkání iniciovala společ-
nost Skanska. Ta chce v rámci 
projektu Revitalizace náměstí 
TGM se zástupci města více 
spolupracovat a hledat řešení, 
jak lépe informovat  obyvatele 
města Prostějova, kterých se 
stavební práce dotýkají nejví-
ce.

Například umístění vizu-
alizací na mobilní oplocení 
staveniště se ukázalo jako 
správný krok. I proto Skanska 
nabídla, že vytvoří „Info pa-
nel“, kde bude průběžně infor-
movat o probíhajících pracích, 
novinkách ze stavby a kde ob-
čané najdou kontakt v případě 
dotazů ohledně stavby.

„Naším společným zájmem 
je předání díla v  požadova-
né kvalitě a  termínu. I  proto 
jsem rád, že společnost Skan-
ska tuto schůzku navrhla. 

Důležité je, aby byli spokoje-
ni obyvatelé města. K  aktu-
álnímu průběhu stavebních 
prací nemáme výhrady a jeli-
kož  přinášejí jistá omezení, 
prosím občany o  trpělivost,“ 
říká primátor města Prostějo-
va Miroslav Pišťák.

Kompletní rekonstrukce 
prostějovského centra vyjde 
na 23,6 milionů korun, z toho 
18 milionů korun činí dotace 
z  evropských fondů. Náměs-
tí čeká velká proměna, díky 
níž získá zpět podobu, kterou 
mělo v minulém století.

Napsali jste nám

Náměstí v roce 1937. Rok 1954.

Takto bude dle projektu vypadat zrekonstruované náměstí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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Soutěž k 625. výročí povýšení Prostějova na město
Vážení čtenáři Prostějovských 

radničních listů, vážení občané 
města Prostějova, milí příznivci 
historie,

Jak jsme avizovali v  minulém 
vydání, dovolili jsme si k nadchá-
zejícímu významnému jubileu 
– 625. výročí povýšení Prostějova 
na město – připravit soutěž o ceny.  
Otázky se budou týkat starších 
městských dějin od počátků města 
do konce 19. století. Otázky jsou 

číslovány a některé z nich budou 
obsahovat ještě jednu nebo více 
podotázek, soutěž bude mít cel-
kem 4 kola. Písemné odpovědi na 
otázky jednotlivých kol zasílejte, 
prosím, výhradně v listinné podo-
bě na adresu Regionálního infor-
mačního střediska (RIC) Magis-
trátu města Prostějova, nám. T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01, nebo je 
můžete odevzdat v zalepené obál-
ce osobně přímo v prostorách RIC 

v přízemí prostějovského zámku, 
a to vždy nejpozději do konce mě-
síce, následujícího po datu vydání 
Prostějovských radničních listů. 
Obálku vždy čitelně označte slo-
vem „SOUTĚŽ“.

Přejeme Vám hodně úspěchů 
a těšíme se na spolupráci s Vámi,

Autoři soutěže 
JUDr. Josef Augustin, 
Mgr. Daniel Zádrapa 
a Ludmila Vystrčilová

Výstava v archivu
Státní okresní archiv pořádá výstavu 

k  70. výročí ukončení druhé světové války, 
nazvané Osvobození Prostějovska v  ar-
chivních pramenech. Vernisáž výstavy 
proběhne 5. května 2015 v  17 hodin v  sále 
SOkA Prostějov, Třebízského ulice č. 1. 

1. V  areálu kterého pro-
stějovského kostela 

bychom měli hledat rodinnou 
hrobku rodu, jehož člen pod-
nikl cestu na tehdejší konec 
světa, do Santiaga de Com-
postela? Jak se tento muž jme-
noval? Při které bitvě zemřel?

2. Jaké bylo řemeslo otce 
Matěje Rejska? Kdo 

vytvořil Rejskovu pamětní 
desku na prostějovské radnici?

3. Ve kterém roce byla 
vytištěna první česká 

kniha v  Prostějově, resp. na 
Moravě, kdo byl majitelem 
knihtiskařské dílny a  jak se 
ona kniha jmenovala? 

4. Z  kterého města po-
cházela velká část 

Židů, kteří v  2. pol. 15. stol. 

přicházeli do Prostějova, proč 
odtamtud odešli a  kde se 
v Prostějově usazovali? 

5. Jak se jmenoval vý-
znamný bratrský lékař 

působící v  Prostějově? Které 
jeho dílo si vysloužilo charak-
teristiku „kniha opuštěných 
lidí“? Kterého humanistu, 
proslulého svým bojem proti 
Jednotě bratrské, léčil?

6. Vratislav II. z Pernštej-
na, zvaný Nádherný, 

měl za manželku cizí šlechtič-
nu ze starobylého šlechtického 
rodu. Jak se celým jménem 
jmenovala, odkud pocházela 
a kolik spolu měli dětí?

7. Jak a  kde zemřel Jan 
z Pernštejna, syn Vra-

tislava II. z Pernštejna?

Foto: Archiv Jana Kvapila, Kostelec na Hané)
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Okénko Zdravého města pro ženy
Pohoda při komunikaci - Co vše nám ukáže a co vše schová?

Modrá je barva komunikace. 
Pomůže nám na jednání, kde chce-
me alespoň modrou kravatou dát 
najevo, že tu jsem proto, abych se 
s Vámi domluvil. Modrým obleče-
ním dáváme najevo chuť komuni-
kovat. Frekvence modrých odstínů 
nám v tom aktivně neverbálně po-
máhá. Máme-li příliš horkou hlavu 
a  sklony k  cholerickému jednání, 
potom modré oblečení pomáhá 
sbírat u okolí plusové body a nás 
alespoň malinko uklidní. A nejis-
tota při veřejném projevu se zmírní 
pohledem na modrou, třeba na 
deskách s Vaším projevem.

  Modrou najdeme všude kolem 
nás v přírodě. Inspirujme se a respek-
tujme zároveň, kde modrou v příro-
dě najdeme. Nejvíce jí je nad námi 
jako modro z oblohy, a pak přímo 
pod námi jako modro z tůní i oce-
ánů.  Intuitivně bychom neměli mít 

modrou ve svých domovech pod 
nohami, ale nad hlavou či na stěnách. 
Po vodě přece nechodíme. Modrý 
koberec by v nás mohl podvědomě 
vyvolávat nejistotu a zmatek.

Domov by měl být pro nás všech-
ny oázou klidu a pohody Toho by se 
dalo využít či zneužít právě v  mís-
tech, kde chceme někoho alespoň 
trochu rozhodit a  znejistit.  Ať tak 
jako tak: „ Modrá je dobrá,..“ , to ví 
i Žlutý pes.

Naší planetě Zemi se říká Modrá 
planeta. Vždyť vesmír je plný tmavě 
modrých odstínů. Jednou jsem slyše-
la moudro malého dítěte, že   vzduch 
je modrý. Prý hodně světlounce 
a čím více ho je, tím je tmavší, a proto 
je celý vesmír hodně tmavě modrý. 
Líbila se mi ta asociace malého dítěte 
s barvou a vzdáleností. Něco podob-
ného by se dalo říci i o vodě). Možná 
to, že se rodíme všichni s modrýma 

očima, je následek našeho přícho-
du z vody, ať už v životě jednotlivce 
a nebo v celém evolučním vývoji.

 A víte, pro jakou organizaci je 
typická modrá barva? Na počest 
jakého mezinárodního dne se 
osvětlovaly 2. dubna významné 
budovy modrým světlem? Čeho 
je symbolem modrá beruška? Na-
pište mi a nejzajímavější odpověď 
vybereme a výherce se bude moci 
účastnit kurzu Života moderní 
ženy. 

A kdo z vás ví, kdo jako první po-
užil název pro naši planetu „MOD-
RÁ“? Napište mi a  budete zařazeni 
do slosování o  účast na kurzech 
Života moderní ženy, kde všechno 
toto a ještě mnohem víc probíráme. 
www.skolamodernizeny.cz;
Ing. Martina Šimáčková, 603 269 043.

PaedDr. Alena Dvořáková, 
koordinátorka Projektu Zdravé město

Restaurant Day
Okrašlovací spolek města Pro-

stějova ve spolupráci s Markétou 
Valentovou a Martinou Šponaro-
vou srdečně zvou na Prostějov-
ský Restaurant Day pod záštitou 
Zdravého města. Uskuteční se již 
v sobotu 16. května od 13 hodin 
v  prostorách Národního domu 
- na zahrádce, v případě nepříz-
nivého počasí v  přednáškovém 
sále a  přilehlých saloncích. Or-
ganizátoři vyzývají k účasti další 
kuchařské mágy.

Protože se únorový Re-
staurant setkal s  ohromným 
zájmem, organizátoři kro-
mě osvědčených účastníků 
hledají i  nové chutě. „Byli 
bychom moc rádi, kdyby se 
nám přihlásili další kuchaři 
a  kuchařky a  cukráři a  cuk-
rářky, aby byla nabídka zase 
o něco bohatší,“ vyzývají po-
řadatelé. Hlásit se mohou na   
restaurantdaypv@seznam.cz 
 -ms-

Evid. č. 863/15 (Vargo) – pes, kříženec, odchycen v Prostějově

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. 865/15 (Irenka) – fena, kříženec, odchycena v Žešově

Evid. č. 871/15 (Jack) – pes, Jack Russell teriér, odchycen 
na ulici Tylova

Evid. č. 866/15 (Vilda) – pes, kříženec, odchycen na sídlišti 
Svornosti



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. dubna 2015 Strana 17

Prostějovské radniční listy Společnost

Regionální kroje v senátu - tradice je paměť národa, paměť regionu
Občané mnohdy vnímají 

sněmovnu, senát a vůbec celou 
politickou scénu s  despektem. 
Politika však nemusí občany 
rozdělovat, ale naopak spojovat. 

Jako národ máme společnou 
historii, tradiční obyčeje a zvy-
ky, žijeme v  nádherné krajině 
uprostřed Evropy. Ale jako kaž-
dá rodina, tak i  každá obec či 
město mají svůj charakter, své 
tradice a  specifika. Odrážejí se 

v  písních, tancích, v  místních 
zvycích  i krojích. A naše Haná 
se opravdu má čím pochlubit. 
Bohatství lidové kultury je his-
torickým odrazem úrodnosti 
našeho kraje i pracovitosti jeho 
obyvatel. Jsem velmi ráda, že 
senát se dokáže vrátit ke koře-
nům, které spoluutvářejí kaž-
dého z  nás a  od  politiky přejít 
k  obyčejné lidskosti. Poznejme 
lépe sami sebe, své sousedy 

i  tradice z  opačného konce re-
publiky. Možná přijdeme na to, 
že máme tolik společného, že 
ostatní spory jsou doslova ma-
licherné. 

Proto vítám a  srdečně zvu 
všechny zájemce na 1. ročník 
Krojovaných slavností, které 
pořádá Stálá komise Senátu 
pro rozvoj venkova. Uskuteční 
se v    úterý 19. května v  nád-
herném prostředí Valdštejnské 

zahrady. Náš region na slav-
nostech bude reprezentovat 
jeden z nejznámějších folklor-
ních kolektivů v zemi – soubor 
Mánes. Prostřednictvím své-
ho pásma Hanácké písničky 
a  tance,  představí veřejnosti 
svébytnou hanáckou kulturu. 
Všem návštěvníkům i účinku-
jícím přeji hezké zážitky.

 Božena Sekaninová
   senátorka

Seznam oceněných pedagogů 
Den učitelů 27. 3. 2015 

v Městském divadle v Prostějově
1. skupina

Mgr. Jarmila Ottová, ZŠ a MŠ Prostějov, Kol-
lárova ul. 4 
Mgr. Vlasta Hanáková, ZŠ a MŠ Jana Železné-
ho Prostějov, Sídliště svobody 24/79 
Mgr. Eva Najbrová, ZŠ a MŠ Prostějov, Palac-
kého tř. 14, pracoviště ZŠ Čechovice 
Naděžda Kalábová, Základní škola Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 
Mgr. Alena Matiašková, Základní škola Pros-
tějov, ul. E. Valenty 52 
Mgr. Jitka Minářová, RG a ZŠ města Prostějo-
va, Studentská ul. 2 
PaedDr. Dagmar Havlíková, RG a  ZŠ města 
Prostějova, Studentská ul. 2 

2. skupina
Mgr. Karel Pytela, ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60 
PaedDr. Jindřiška Marková, Základní škola 
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
PaedDr. Jaroslava Strachoňová, Základní ško-
la Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
Irena Jílková, Mateřská škola Prostějov, Party-
zánská ul. 34, pracoviště MŠ Květná 
Miloslava Kovandová, Mateřská škola Prostě-
jov, ul. Šárka 4a  
Mgr. Michal Marek, Gymnázium Jiřího Wol-
kera, Prostějov, Kollárova 3 
Tomáš Růčka, Základní umělecká škola V. Am-
brose Prostějov 

3. skupina

Mgr. Jana Ligurská, CMG a MŠ v Prostějově, 
Komenského 17 
Vojtěch Rozsíval, Švehlova střední škola poly-
technická Prostějov 
Mgr. Lenka Vybíhalová, Střední zdravotnická 
škola Prostějov, Vápenice 3 
Mgr. Tereza Köhlerová, SOŠ podnikání a ob-
chodu, s.r.o. Prostějov, Rejskova 4 
Mgr. Pavla Knápková, Střední škola designu 
a módy, Prostějov, Vápenice 1 
Ing. Dana Černíčková, 
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, 
Lidická 4 
Mgr. Jiří Brandecký, Obchodní akademie Pro-
stějov 

Cena za mimořádný 
přínos v oblasti 

rozvoje prostějovského 
školství:

RNDr. Jiří Prudký
za celoživotní práci pro veřejnost a školy okresu 
Prostějov.

PaedDr. František Říha
za neutuchající výdrž a  energii, se kterou 
úspěšně, s  příkladným morálním kreditem 
a  na vysoké úrovni řídil prostějovské škol-
ství. -red-

Den učitelů v divadle
Každoročně pořádá Škol-

ská komise Rady města Pros-
tějova oslavu Dne učitelů. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou. 
V  sále městského divadla se 
sešlo na dvě stovky učitelů 
a  hostů, aby vzdali hold je-
denadvaceti oceněným peda-
gogům. 

Pan primátor se svými ná-
městky, zástupci Olomouckého 
kraje i  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ocenil vybrané 
pedagogy za jejich mimořád-
nou práci. 

Věřím, že to byli právě ti, na 
které, jak trefně napsal jeden 
s ředitelů, děti vzpomínají celý 
život.

Snad každý z nás si pamatuje 
školní léta, nachází s odstupem 
času učitelské vzory pro život, 
kriticky hodnotí ty, kteří mu do 
dalších let dali pramálo, či nic. 
Ano, takoví jsou ve všech pro-
fesích. Ovšem právě ve školství 
mohou nadělat řadu nevrat-
ných chyb. 

Právě v  dnešní době je 
třeba si uvědomit, že výcho-
va a  vzdělávání naší mladé 
generace není pouze o  zna-
lostech a  dovednostech. Ne-
opomeňme důležitost stále 
více opomíjeného vzájemné-
ho působení lidí, potkává-
ní se a  směřování mladých 
k  opravdovým hodnotám. 

Nelze všechno měřit známka-
mi, postavením, materiálním 
zajištěním, penězi. Směřujme 
naše školství a  působení na 
děti k  odpovědnosti, spolu-
práci, vzájemné úctě, slušnos-
ti a poctivosti.

Škola není jen o  učení 
a o známkách, ale hlavně o zrá-
ní charakterů, duší a  srdce, 
o radosti  být slušným a vníma-
vým člověkem.

Važme si takových učitelů, 
kteří do našich dětí implantují 
právě tyto hodnoty a  nezapo-
mínejme je dávat příkladem, 
děkovat jim a upřímně je oce-
ňovat.  PaedDr. Jan Krchňavý, 

 předseda školské komise

Ekolamp učí děti 
třídit odpad

Prostřednictvím 
ekologické a  envi-
ronmentální vý-
chovy se děti ve 
školách učí odpo-
vědnému chování 
vůči přírodě i  sobě 
navzájem. Proč je 
ochrana životního 
prostředí důleži-
tá, pomáhá dětem 
pochopit i  školní 
recyklační program 
RECYKLOHRANÍ aneb 
Ukliďme si svět, který pořá-
dají kolektivní systémy EKO-
LAMP,  ASEKOL, ECOBAT 
a  ELEKTROWIN. Program, 
do kterého se zapojilo již 
více než 3200 škol po 
celé České republice, 
vysvětluje dětem dů-
vody, proč je třeba 
třídit a  recyklovat 
odpady – vysloužilé 
zářivky, malá i  vel-
ká elektrozařízení, 
baterie i  jiné druhy 
odpadu.

Výchově k  ekologii 
a  ochraně životního 
prostředí se učily děti 
ve školách již za první republi-
ky, dnešní žáčci se navíc doví-
dají, jak šetřit energii a přírod-
ní zdroje, jak pečovat o krajinu 
a zvířata v ní. K dětem se tak 
dostane nepřeberné množství 
nových informací a  zajíma-
vých poznatků. Je ale vůbec 
možné se v  tom všem 
jednoduše vyznat? 
Vezměme si například 
odpady – sbírá se vše 
od papíru, plastů, ba-
terií, zátek až po led-
nice a bioodpad. Které 
z  dětí a  jejich rodičů 
například ví, jak správ-
ně naložit s  nefunkční 
zářivkou? 

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem 

a  recyklací osvětlo-
vacích zařízení se od 
roku 2005 zabývá 
kolektivní systém 
EKOLAMP, který 
také vytvořil naučně 
zábavný portál EKO-
LAMPOV. Ve virtu-
álním ekoměstečku 
si mohou návštěvníci 

vybudovat šetrné bydlení a  vy-
zkoušet si své znalosti z ekologie. 
Portál pomáhá nejen dětem po-
chopit, jaký vliv má naše chování 
na budoucnost planety. Obyvate-
lé Ekolampova plní úkoly, vzdě-

lávají se, sdílejí své 
zkušenosti, diskutují 
se svými sousedy a při 
tom všem se hlavně 
dobře baví. Zastavte 
se u nich na návštěvu, 
nudit se nebudete. 

Cílem kolektivního 
systému EKOLAMP je 
začlenit problematiku 
zpětného odběru záři-
vek do komplexní mo-
zaiky ekologické výcho-

vy. Zářivky šetří elektrickou energii, 
ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí 
končit v běžném směsném odpadu. 
Sbírají se odděleně do speciálních 
sběrných nádob, které jsou umístěny 
ve sběrných dvorech, v obchodech 
s  elektrem, na městských úřadech 
a institucích, ale i v řadě firem. Díky 

recyklaci se daří použít 
více než 95 % materiá-
lu z  úsporných zářivek 
znovu ve výrobě. 

Více se o problemati-
ce nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.  

Zveřejněno ve spo-
lupráci s magistrátem 
města Prostějova. -pr-    
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PÁTEK 1. KVĚTNA
15.30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 
 americká animovaná komedie
Budou dělat vlny v našem světě….
Režie: Paul Tibbit a Mike Mitchell, český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.00 Avengers: Age of Ultron 3D  am. sci-fi
Další dobrodružství postav známého komiksu
V hl. rolích:, Ch, Hemsworth, R. Downey Jr. aj.
Režie: Joss Whedon, 150 min., český dabing, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 175 Kč
20.00 Avengers: Age of Ultron 3D

SOBOTA 2. KVĚTNA
15.30 Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
17.00 Avengers: Age of Ultron 3D
20.00 Avengers: Age of Ultron 3D

NEDĚLE 3. KVĚTNA
15.30 Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
17.00 Avengers: Age of Ultron 3D
20.00 Avengers: Age of Ultron 3D

PONDĚLÍ 4. KVĚTNA
17.30 Je prostě báječná  am. roman. komedie
Máte rádi Pretty Woman? …Tak na ni zapomeňte.
V  hl.rolích O, Wilson, J. Aniston, I. Poots, W. 
Forte, R. IfansSmith. Režie: Peter Boganovich, 
93 min., české titulky, premiéra, vstupné 110 Kč
20.00 Ex Machina  americko-britský sci fi thriller
Kde začíná člověk ?
Režie: Alex Garland, 108 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 5. KVĚTNA
17.30 Je prostě báječná
20.00 Ex machina

STŘEDA 6. KVĚTNA
17.30 Je prostě báječná
20.00 Ex machina

ČTVRTEK 7. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 7  americký akční film
Pomsta se vrací domů.
V hl. rolích: V. Diesel, P. Walker, M. Rodriguez
Režie: James Wan, 140 min., repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný , vstupné 110 Kč
20.00 Dejte mi pokoj !  francouzská komedie
Já že jsem sobec ?
V hl. roli: Ch. Clavier, C. Buquet. Režie: Patrice Lecon-
te, 79 min., české titulky, premiéra, mládeži přístupný, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 8. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 7
20.00 Dejte mi pokoj !

SOBOTA 9. KVĚTNA
17.30 Dejte mi pokoj !
20.00 Rychle a zběsile 7

NEDĚLE 10. KVĚTNA
17.30 Dejte mi pokoj !
20.00 Rychle a zběsile 7

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek - Jak vycvičit draka 2
USA, 2014, 105 min , český dabing
Režie: Dean DeBlois
Jen pro držitele průkazky Bijásek !!!
17.30 Rychle a zběsile 7
20.00 Jimmyho tančírna  koprod. film. drama
„Provinil se tím, že dal druhým možnost snít.“ Film 
byl nominován na Zlatou Palmu v Cannes 2014 !
Režie: Ken Loach, 106 min., mládeži do 15 let 
nepřístupný, české titulky, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 12. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek - Jak vycvičit draka 2
USA, 2014, 105 min , český dabing
Režie: Dean DeBlois
Jen pro držitele průkazky Bijásek !!!
17.30 Jimmyho tančírna
20.00 Klub rváčů  americký film
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní 
ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v  kaž-
dém z nás a životě v permanentním déjá vu kon-
zumní společnosti
V hl.rolích E. Norton, B. Pitt, H. Bonham- Carter, 
M. Loaf, Z. Grenier 
Režie: David Fincher, 139 min., české titulky, ob-
novená premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 100 Kč

STŘEDA 13. KVĚTNA
17.30 Jimmyho tančírna
20.00 Klub rváčů

ČTVRTEK 14. KVĚTNA
17.30 Šílený Max: Zběsilá cesta
Budoucnost patří šílencům! Australské akční sci-fi
V hl.rolích T. Hardy, Ch. Theron, N. Hoult.
Režie: George Miller, ŠUP, premiéra, české ti-
tulky, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
100 Kč
20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta

PÁTEK 15. KVĚTNA
15.30 Malý Pán  česká animovaná pohádka
Dlouhá cesta Malého Pána za tajemstvím….
Režie: Radek Beran, 83 min., premiéra, mládeži 
přístupný vstupné 100 Kč
17.30 Šílený Max: Zběsilá cesta 3D
Vstupné 130 Kč
20.00 Zabijáci  dánský krimithriller
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění?
Režie: Mikkel Norgaard, 119 min., české titulky, 
premiéra,  mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
100 Kč

SOBOTA 16. KVĚTNA
15.30 Malý Pán
17.30 Šílený Max: Zběsilá cesta 3D
20.00 Zabijáci

NEDĚLE 17. KVĚTNA
15.30 Malý Pán
17.30 Šílený Max: Zběsilá cesta
20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA
17.30 Ladíme 2  americká komedie
Rozsekáme vás přímo světově
V hl. rolích: A. Kenndrick, R. Wilson, E. Banks, 
H. Steifeld, B.Snow.
Režie: Elizabeth Banks, 113 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný vstup-
né 120 Kč
20.00 Ladíme 2

ÚTERÝ 19. KVĚTNA
17.30 Ladíme 2
20.00 Holub seděl na větvi a rozmýšlel 
              o životě  
 Art film - švédská filmová tragikomedie
„Brilantně absurdní příběhy o lidském žití“ Vítězný 
film MFF v Benátkách v roce 2014!!!
Režie: Roy Andersson, 101 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstup-
né 100 Kč

STŘEDA 20. KVĚTNA
17.30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě
20.00 Ladíme 2

ČTVRTEK 21. KVĚTNA
17.30 Život je život  česká filmová komedie
Nová crazy komedie s hvězdným hereckým obsaze-
ním!
V hl. rolích: S. Stašová, O. Vetchý, T. Voříšková,  
B. Poláková, M. Taclík, M. Táborský aj.
Režie: Milan Cieslar, 95 min., premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Život je život

PÁTEK 22. KVĚTNA
17.30 Život je život
20.00 Poltergeist  americký horror
Z čeho máte největší strach?!
V hl.rolí S. Rockwell. Režie: Gil Kenanl, české 
titulky, Premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 110 Kč

SOBOTA 23. KVĚTNA
17.30 Život je život
20.00 Poltergeist

NEDĚLE 24. KVĚTNA
17.30 Život je život
20.00 Život je život

PONDĚLÍ 25. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek- Tři bratři
ČR, 2014, 90 min , český dabing
Režie: Jan Svěrák
Jen pro držitele průkazky Bijásek !!!
17.30 Den blbec  německá komedie
Od tvůrců komedie Fakjů pane učiteli !!!
V hl. rolích: M. Bleibtreu, A. Stein.
Režie: Petr Thorwarth, 110 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Země zítřka americké sci-fi
V hl. roli:  G. Clooney.  Režie: Brad Bird, české titulky, pre-
miéra,  pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140,- Kč

ÚTERÝ 26. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek- Tři bratři
ČR, 2014, 90 min , český dabing
Režie: Jan Svěrák. Jen pro držitele průkazky Bijásek!!!
17.30 Den blbec
20.00 Země zítřka 
  

STŘEDA 27. KVĚTNA
17.30 Den blbec
20.00 Země zítřka

ČTVRTEK 28. KVĚTNA
17.30 Divoká dvojka
Dvě nebezpečné krásky na útěku !
V hl. rolích: R. Whiterspoon, S. Vergara.
Režie: Anne Fletcher, český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 San Andreas  americký katastrofický film
V hl. rolích: D. Johnson, A. Daddario, C. Gugino, 
C. Haynes. Režie: Brad Peyton, české titulky, pre-
miéra, pro m,ládež do 12 let nevhodný, vstupné 
100 Kč

PÁTEK 29. KVĚTNA
17.30 Divoká dvojka
20.00 San Andreas

SOBOTA 30. KVĚTNA
17.30 Divoká dvojka
20.00 San Andreas

NEDĚLE 31. KVĚTNA
17.30 Divoká dvojka
20.00 San Andreas

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

SOBOTA 2. KVĚTNA
15.00 Za kamarády z TV 4 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Ledové království 
 americký rodinný film
Režie: Chris Buck, Jennifer Leeo-
vá, 109 min., český dabing, repríza, 
mládeži přístupný , vstupné 40 Kč
20.00 Pohádkář 
 česká moderní lovestory
Režie: Vladimír Michálek, 90min., 
repríza, mládeži do 15 let nepřístup-
ný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 6. KVĚTNA
15.00 Bio Senior – Dědictví aneb 
Kurva se neříká  česká komedie
Režie: Robert Sedláček, 106 min., 
repríza, pro mládež do 12 let ne-
vhodný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 9. KVĚTNA
15.00 Krušnohorské pohádky 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Příšerka v Paříži 
 fran. anim. rodinná komedie
Režie: Bibo Bergeron, 90 min., pre-
miéra, český dabing, mládeži pří-
stupný, vstupné 40 Kč
20.00 Nezahrávej si s ohněm 
 americký akční film
Režie: David Barett, 98 min., premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 80 Kč

SOBOTA 16. KVĚTNA
15.00 Krtek a filmová hvězda 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 7 trpaslíků  něm. anim. pohádka
Režie: B. Alijnocvic, H. Sieper-
mann, 88 min., český dabing, reprí-
za, mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Dárce  americké sci-fi
Režie: Phillip Noyce, 89 min., české 
titulky, repríza,  pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 20. KVĚTNA
15.00 Bio Senior – Fair play
Režie: Andrea Sedláčková, 97 min., re-
príza, mládeži přístupný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 23. KVĚTNA
15.00 Za kamarády z TV 7 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Fotograf  česká tragikomedie
Režie: Irena Pavlásková, 133 minut, 
repríza, mládeži do 15 let nepřístup-
ný, vstupné 80 Kč
20.00 Fotograf  - vstupné 80 Kč

SOBOTA 30. PROSINCE
15.00 Naše Karkulka 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Winx club: V  tajemných 
hlubinách  italský animovaný film
Režie: I. Straffi, 98 min., čes. dabing, re-
príza, mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Sex v Paříži franc. tragikomedie
Režie: Audrey Dana, 116 min., čes-
ké titulky, premiéra, repríza, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 80 Kč

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
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Kriminalistický technik Josef Franc uspěl ve fotografické soutěži

Policista Územního odboru 
PČR Prostějov Josef Franc 
sbírá ve fotografických klá-
ních jedno ocenění za dru-
hým. Aktuálně zabodoval ve 
fotosoutěži „Přírodní krásy 
Evropy“, což je součást pro-
jektu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015. Zadáním 
soutěže velkoformátových 
fotografií, kterou pořádalo 

sdružení Jsme částí Země za 
podpory společnosti Plzeň 
2015 v rámci projektu Evrop-
ského hlavního města kul-
tury, byly Evropské přírodní 
scenérie očima českých foto-
grafů. Ty nejlepší fotografie 
z  druhého kola, mezi nimi 
právě i snímky Josefa France, 
jsou do konce května k vidění 
v plzeňské Galerii Bílé nároží.

„V  loňském prvním kole 
jsem se umístil na 2. místě se 
snímkem zasněžených salaší 
„Zapadlí vlastenci“, v letošním 
druhém kole jsem získal 1. 
místo se snímkem „Akt podle 
Picassa“. Tohoto ocenění si 
velmi vážím a je pro mě inspi-
rací do další práce,“ říká Josef 
Franc. 

Velmi významné ocenění, 
jež získal tento prostějovský 
fotograf těsně před vítězstvím 
v Plzni, byla stříbrná medaile 
z  Mezinárodní fotografické 
soutěže ALL PHOTOGRA-
PHERS ARE ONE WORLD 
v  Kragujevaci v  Srbsku, jíž 
se účastnilo 277 autorů z  58 
zemí světa. „V  kategorii Pří-
roda jsem získal stříbrnou 
medaili Mezinárodní fede-
race fotografického umění – 
IAAP se snímkem „Setkání 
ve skalách“ – kamzíka v pod-
večerním paprsku světla na 
skále,“ připomenul skromně 
Franc.  

A kterého úspěchu si nejvíc 
váží?

„Mám radost z  každého 
fotografického úspěchu, kdy 
odborná porota vybere z kon-
kurence mnoha výborných 

snímků některou z  mých fo-
tografií na přední místo v sou-
těži. Příjemným polechtáním 
fotografického ega bylo umís-
tění na 3. místě fotosoutěže 
České federace fotografického 
umění, získání titulu Kandidát 
Mistra Svazu českých fotogra-
fů, získání ceny Grand Prix na 
Festivalu a  fotosoutěži Hory-
Zonty na Slovensku v  Tren-
číně, či 1. místo v  rakouském 
Admontu. Největší radost 
mám ale v současné době z té 
stříbrné medaile IAAP ze Srb-
ska,“ dodal Franc.

Fotografické úspěchy Josefa 
France vnímají pozitivně i jeho 
kolegové a  nadřízení u  policie. 
„Jsem velmi potěšen oceněním, 
které se našemu policistovi do-
stalo. Josef Franc je člověkem, 
pro kterého se práce stala záro-
veň i koníčkem. Touto formou 
reprezentuje nejen sebe, ale také 
policii, naše město, region i naši 
zem,“ nešetří pochvalami plk. 
Pavel Novák, vedoucí Územní-
ho odboru Policie České repub-
liky Prostějov. -red-

Josef Franc přebírá ocenění.

Josef Franc - Akt podle Picassa.

Josef Franc - Setkání ve ska-
lách.
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE, 
nám. T. G. Masaryka 2
 do 3. 5. 2015
Václav Ježek von Thienfeld
MACLA JÁBADBADA
1977 TERRABULLA 2015/NÁDHERNÁ ZEMĚ
PANDOPENNUNLE/JEZERO NADĚJE
PROSTĚJOV 2015/AUSTRÁLIE V OBRAZECH

od 7. 5 do 12. 7. 2015
PRVOREPUBLIKOVÉ FILMOVÉ PLAKÁTY

Výstava filmových plakátů ze soukromé sbírky, které budou 
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.

vernisáž 14. 5. v 17 hodin 
od 15. 5 do 12. 7. 2015
BLANKA BOHDANOVÁ, Proměny

Spolu s námi se můžete těšit na působivé olejomalby, pastely 
a grafiky herečky a malířky Blanky Bohdanové, držitelky 
letošní ceny Thálie za činoherní mistrovství. 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. Výstavu uvede 
spisovatelka a publicistka, snacha Blanky Bohdanové, Zuzana 
Maléřová.

MUZEJNÍ NOC
21.5. 2015 v 19 hodin

Noční putování za muzejními poklady.
Představení zajímavostí a kuriozit v muzejních sbírkách, 
prohlídka výstav obrazů herečky Blanky Bohdanové a kolekce 
filmových plakátů.

MUZEJNÍ PODVEČER
28. 5. 2015 v 17 hodin
Osudy prostějovských Židů v období konce 30. let 
a druhé světové války

S květnovým osvobozením Československa před 70 lety si 
připomínáme také úděl mnoha tisíc českých a moravských 
Židů, kteří během druhé světové války zaplatili životem 
za svůj původ a náboženské vyznání. Prostějovská židovská 
komunita byla před válkou početná a měla také významný podíl 
na zdejším průmyslu. Na přednášce PhDr. Marie Dokoupilové 
se seznámíte s osudy prostějovských Židů v nelehkém období 
od konce 30. let a v průběhu druhé světové války, i v době 
po jejím skončení.

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.

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

Přednáška

28. 5. (čtvrtek) v 18:00 hodin – Světelné znečištění
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.  

Problému světelného smogu se RNDr. Hollan věnuje od polo-
viny devadesátých let. Jde o složitý problém vadící nejen as-
tronomům. Noční osvětlení ovlivňuje kvalitu spánku i lidské 
zdraví a narušuje život nočních tvorů. Volba vhodných svíti-
del navíc šetří nemalé finanční prostředky. Přednáší RNDr. Jan 
Hollan, Ph.D. (*1955), který pracuje v Centru výzkumu globál-
ní změny AV ČR a působí také v projektu zaměřeném na ino-
vaci vzdělávání učitelů a studentů přírodních věd, probíhajícím 
na Pedagogické fakultě MU v Brně. Za svou práci v oblasti 
světelného znečištění, zejména za prosazení ochrany nočního 
prostředí do české legislativy, dostal dvě ocenění International 
Dark Sky Association. 

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

Výprava za temnou oblohou
30. 5. (sobota) 22:00 až 00:00 hodin

Moderní upospíchaný člověk žije stále méně pod hvězda-
mi. Přisvítili jsme si nebe lampami, světlomety a reklamními 
billboardy, takže dnes již jen málokdo zná opravdový požitek 
z krásy noční hvězdnaté oblohy. Pojďte se s námi projít na malý 
výlet setmělou krajinou z Mostkovic na kopec nad vodní nádrží 
Plumlov a zpět. Možná budete překvapeni, jak moc se noční 
obloha změní, když vyjdete z pod lamp do otevřené krajiny. 
Zasvěceným průvodcem nám bude RNDr. Jan Hollan PhD. 
Procházka volně navazuje na přednášku o světelném znečiště-
ní. Součástí bude též pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. 
Sraz je ve 22 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovi-
cích. Délka trasy je asi 6 km a výlet není fyzicky náročný. Účast 
na akci je zdarma.

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:
V pátek 1. 5. se koná pozorování Slunce i večerní pozorování.

V pátek 8. 5. se pozorování Slunce i večerní pozorování nekoná 
– státní svátek.

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

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 21:30 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. 

Astronomická soutěž pro děti:
V neděli 24. 5. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží 
„SOUHVĚZDÍ“- LETNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet 
povídání o letních souhvězdích a viditelných planetách. 

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

Astronomický víkend:  sobota 30. 5. a neděle 31. 5. 

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu 
a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 
hodin. 

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

V sobotu proběhne též pozorování hvězdné oblohy dalekohledy, 
které bude v tomto případě součástí akce „Výprava za temnou 
oblohou“. Sraz je ve 22 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie 
v Mostkovicích. Účast na akci je zdarma.

Pohádková středa pro děti:
PRINCEZNA LABUŤ

Pohádku uvádíme každou květ-
novou středu v 15:30 hodin. Zlý 
čaroděj zaklel tři princezny v la-
butě. Podaří se je statečnému 
Střelci zachránit? Přemůže ča-
roděje a zvítězí? Celý příběh je 
nakreslen mezi hvězdy letní ob-
lohy, kde lze spatřit Labuť, Lyru, 
Orla, Střelce, Delfína i Šíp.
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
Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických 
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.

Společnost
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Inzerce

Spojení silné společnosti s městem v oblasti poskytování 
komunálních služeb je pro obyvatele Prostějova výhodné 

Rozhovor s ředitelem společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., panem Martinem Greplem
Již desátým rokem poskytuje 
společnost .A.S.A. TS Prostě-
jov našemu městu komplexní 
služby v oblasti komunálních 
služeb. V  čem je tato spolu-
práce výhodná pro obyvatele 
Prostějova?
Tato společnost vznikla přede-
vším proto, aby město Prostě-
jov mělo jistotu, že komunální 
služby pro obyvatele města 
budou nadále pod kontrolou 
města, ale zároveň budou vy-
konávány silnou stabilní spo-
lečností, která garantuje nejen 
investice, ale i  využívání ev-
ropských technologií. A  dnes, 
po uplynutí téměř deseti let 
spolupráce, lze konstatovat, že 
všechny tyto cíle byly naplněny.

Jaký je rozsah služeb, které 
vykonáváte pro město?
Rozsah služeb, které .A.S.A. 
TS Prostějov, s.r.o. poskytuje, 
je velmi rozmanitý. Počína-
je komplexním řešením ko-
munálních odpadů ve městě 
a  provozováním sběrných 
dvorů, přes zimní a letní údrž-
bu komunikací, péči o  měst-
skou zeleň, údržbu veřejného 
osvětlení a  světelné doprav-
ní signalizace, až po správu 
a údržbu hřbitovů, provozová-
ní pohřební služby na Žižko-
vě náměstí a  správu a údržbu 
prostějovské botanické za-
hrady. Díky tomuto rozsahu 
musíme každý rok počítat 
s investicemi do nového tech-
nického zařízení a  do údržby 
stávající techniky. Průměrně 

činí investice do transport-
ních vozidel, techniky, strojů, 
velkoobjemových kontejnerů 
a  odpadových nádob kolem 
deseti miliónů korun ročně. 

Během uplynulých deseti let 
se občas objevily myšlenky, že 
pokud by tyto služby byly za-
dávány více subjektům, bude 
péče o město lepší a bude k dis-
pozici více pracovních míst.   
Popravdě řečeno si nedovedu 
představit, v  čem by se měla 
péče o  město zlepšit. Naše 
společnost používá stejné 
technologie, jaké se používa-
jí v  celé západní Evropě, in-
vestovali jsme za posledních 
deset let 127 miliónů korun 
do techniky a staveb. A podle 
průzkumů veřejného míně-
ní, které si město pravidelně 
zadává, jsou obyvatelé města 
s našimi službami dlouhodobě 
spokojeni.

A argument týkající se navý-
šení pracovních míst?
Dnes máme 125 kmenových 
zaměstnanců a  v  rámci se-
zónních prací dáváme práci 
dalším cca patnácti smluv-
ním zaměstnancům a  záro-
veň využíváme jako dodava-
tele místní podnikatele, kteří 
mají díky stabilnímu prostře-
dí garantováno splnění všech 
smluvních podmínek. Jsem 
přesvědčen, že rozdělení za-
kázek by tuto stabilitu zlikvi-
dovalo. To by se promítlo do 
kvality služeb a  výsledkem 
by byli nespokojení obyvate-
lé města. 

A  nebylo by rozparcelování 
města a  jednotlivých služeb 
spíše výhodou z hlediska kon-
kurenčního prostředí? Ceny 
služeb by se mohly snížit 
a  jednotlivé firmy by se jistě 
předháněly v  kvalitě odvede-
né práce? 
Toto jsou teoretické představy, 
které však v praxi fungují zcela 
opačně. Naše firma je součás-
tí evropské společnosti, která 
působí v osmi zemích Evropy 
a  tuto práci dělá skoro čtyři-
cet let. Podobné experimenty 
končí spíše soubojem zúčast-
něných firem, soudními spory 
a celkovou destabilizací celého 
prostředí. Troufnu si říci, že 
s  těmito věcmi máme velké 
zkušenosti a jsme schopni ga-
rantovat, že centrální systém 

služeb přináší úspory, schop-
nost strategického rozhodová-
ní a vyšší zaměstnanost. Navíc 
od roku 2023 skončí díky no-
vele zákona možnost skládko-
vání odpadu a  jen silný part-
ner bude schopen si s  touto 
novou situací poradit. 

Poskytuje společnost .A.S.A. 
TS Prostějov i  služby mimo 
naše město? 
Ano, v  oblasti odpadového 
hospodářství a  komunálních 
služeb, resp. investičních akcí 
působíme též v  okolních ob-
cích a  průmyslových podni-
cích, a  to v  objemu cca 40% 
z  ročního obratu společnosti. 
V  rámci investičních akcí se 
společnost průběžně účastní 
výběrových řízení na dodava-
tele v  oblasti stavebních akcí, 
akcí spojených s  budováním 
a  opravami chodníků a  ko-
munikací,  revitalizací zeleně, 
novými výsadbami zeleně 
nebo výstavbou dětských hřišť 
a  také při rekonstrukcích, 
respektive nové výstavbě ve-
řejného osvětlení. Realizace 
těchto investičních akcí, kde 
společnost uspěla vítězně, tvo-
ří cca 10% z  ročního obratu 
společnosti.  -pr-
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 pořádá v květnu tyto akce:
přírodovědná soutěžní stezka 

pro žáky ZŠ
Zlatý list
KDY: čtvrtek 7. května
KDE: biokoridor Hloučela, ul. 

Pod Kosířem
10. ročník místního kola celostátní 

přírodovědné soutěže Zlatý list, kona-
né formou stezky se stanovišti, která 
jsou zaměřená na praktické poznává-
ní přírody a na znalosti v ochraně pří-
rody a životního prostředí. Soutěžní 
stezka je určena dětem ze zájmových 
oddílů a žákům 1. - 9. tříd školní do-
cházky. Přihlášky přijímáme do 24. 
dubna (včetně) na adresu iris@iris.cz.

vycházka
Velký Kosíř – léčivé rostliny a ka-

menné památky
KDY: sobota 9. května
KDE: sraz na železniční zastávce 

Kaple u Čelechovic v 8:30, odjezd vhod-
ného vlaku z Prostějova hl. n. v 8:02.

Méně tradiční vycházka pro milov-
níky bylinek i  drobných kamenných 
památek Velkého Kosíře s bylinkářem 
Vláďou Vytáskem. Navštívíme chráně-
né území Vápenice se vzácnými rostli-
nami a ovocný sad Oulehle. Dozvíme 

se všechno podstatné o léčivých vlast-
nostech rostlin a naučíme se je poznávat 
v terénu. Další putování bude směřovat 
do lesů Velkého Kosíře, navštívíme ta-
jemné místo Tři sády, jubilejní lichten-
štejnský pomníček, bývalý panský dvůr 
Gabrielov a kapličku ukrytou v lesích. 
Vycházku ukončíme v zámeckém par-
ku v Čechách pod Kosířem. Odtud se 
vrátíme zpět do Prostějova autobusem, 
odjezd v 16:17. Délka trasy asi 12 km. 
Poplatek 30 Kč/osobu. Děti do 15 let 
zdarma. S sebou jídlo a pití na celý den.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 11. května od 

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 

100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
vycházka pro rodiny s dětmi
Setkání s přírodou 
KDY: sobota 16. května
KDE: sraz v  8:35 na železniční 

stanici Stražisko (vhodný vlak z hl. 
nádraží v Prostějově jede v 8:02) 

Vycházka s  hravými přírodověd-
nými aktivitami pro rodiny s  dětmi 
po turistických cestách ze Stražiska do 
Ptenského Dvorku. Cestou potkáme 

studánku U Františka a děti se mohou 
těšit na řadu her inspirovaných okolní 
přírodou a hlubokými lesy. Účastníci 
zdarma obdrží materiály k trase vy-
cházky s několika zajímavostmi a hra-
vým listem s úkoly pro děti. Návrat do 
Prostějova vlakem do 15:00. Délka 
trasy asi 5,5 km. S sebou jídlo a pití na 
celý den. Poplatek 20 Kč/dítě.

exkurze nejen pro pedagogy
Vnímáme přírodu Prostějovska – 

naučná stezka Plumlovskem 
KDY: sobota 23. května
KDE: sraz v 8:45 na autobusové 

zastávce Plumlov přehrada (U Va-
láška), odjezd vhodného autobusu 
z Prostějova v 8:25 (stanoviště č. 11)

S průvodkyní Petrou Schwarzovou, 
autorkou naučné stezky Plumlovem, 
si projdeme zastavení  této naučné 
stezky. Navštívíme přírodní památku 
Čubernice, Podhradský rybník a  les 
Obora. Cestou se dozvíme řadu pří-
rodních i  historických zajímavostí. 
Povídání bude doplněno o praktické 
náměty do výuky. Na závěr obdrží 
pedagogové akreditované osvědčení. 
Návrat v odpoledních hodinách. 

vycházka
Vycházka okolím Boskovicka za 

historickými i přírodními zajímavostmi

KDY: neděle 24. května
KDE: sraz ve Velenově v  9:00 

u prodejny Jednoty, doprava nutná 
vlastními auty

Vydejte se s námi na další zajíma-
vou vycházku pod vedením místního 
znalce Františka Prokeše. Dozvíme 
se pověst o  založení hradu Boskovi-
ce, o ptáčníkovi Velenovi, který v le-
sích zachránil knížete Maxmiliána. 
Navštívíme místo, kde kdysi stávala 
zaniklá vesnice Jablonsko, ve které se 
ve středověku vybíralo mýto. Cestou 
mineme památník obětem vícovské 
tragédie, stojící v místě nálezu lidských 
ostatků. Prohlédneme si technic-
kou památku Sušský plavební kanál, 
v němž se naposledy plavilo v r. 1800, 
a který nás zavede až k přírodní rezer-
vaci Vratíkovský kras. Zde prozkou-
máme známou paleontologickou 
lokalitu, jeskyni Sklep, jeskyni Okno 
a další menší jeskyňky. Po zelené tu-
ristické značce se vrátíme zpět do Ve-
lenova. Délka trasy asi 12 km, s větším 
výškovým převýšením. Návrat v od-
poledních hodinách. S sebou: pevnou 
obuv, baterku, jídlo a pití na celý den.

Akci pořádá Ekocentrum Iris ve 
spolupráci s  badatelským spolkem 
Dávnověk.

tvořivá dílna - Keramika
KDY: pondělí 25. května od 

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

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 

100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce pro veřejnost
Starodávné kosení na Kosíři
KDY: sobota 30. května
KDE: sad Oulehle na Velkém 

Kosíři; sraz v 8:00 přímo v sadu nebo 
v 7:35 na autobusové zastávce v Če-
lechovicích na Hané, vhodný auto-
bus z Prostějova do Čelechovic odjíždí 
z aut. nádr. v 7:15, stanoviště č. 9

Ruční kosení části ovocného sadu 
Oulehle na Kosíři tradičními nástroji - 
kosami. Spojeno s výukou sečení kosou. 
Účastníci mohou dorazit v historických 
kostýmech. Pro všechny bude připrave-
no tradiční občerstvení. Není nutné mít 
vlastní kosu, asi 5 kos máme k zapůjče-
ní. Ukončení akce kolem 12. hodiny.

Akce finančně podpořeny:
Statutárním městem Prostějov

Ministerstvem životního prostředí v rámci 
projektu "Do přírody v každém věku"

Grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.

PROGRAM NA KVĚTEN
MULTIKULTURNÍ KLUB 

RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše 

lektorky provedou hravou formou 
děti i s rodiči postupně celým svě-
tem. Vstupné 20 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro 
rodiče (přednášky, besedy, tvořivé díl-
ny), děti mají vlastní program. Vstupné 
20 Kč. Navazuje na Kluby v  Centru 
podpory cizinců ve Vrahovicích.

7. 5. Cesta k sobě, cesta k dětem 
III. – pokračování kurzu s rodinným 
poradcem P. Mečkovským

Seminář je určen ustálené skupi-
ně rodičů. 

14. 5. Cesta k sobě, cesta k dě-
tem IV. – závěrečné setkání kurzu 
s  rodinným poradcem P. Mečkov-
ským určené ustálené skupině ro-
dičů.

21. 5. Šperk z papírových korál-
ků – tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou

28. 5. Zdobení dětského trička 
textilními barvami – tvořivá dílna 
se Z. Kadlčíkovou

Blíží se Mezinárodní den dětí 
a jako originální dárek můžete své-
mu dítěti darovat tričko zdobené na 
míru. 

MULTIKULTURNÍ  
PODVEČERY

Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí, 
vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.

5. 5. Z Texasu až na Moravu – 
beseda se S. Cuttinem

Hostem bude tentokrát rodilý 
Američan z Texasu žijící v součas-
nosti s rodinou v Olomouci. 

12. 5. Mexické speciality – ku-
linářský večer s Roxanou Gonzales 
Lopez

V dalším kulinářském podvečeru 
budeme moci poznat mexickou ku-
chyni se vzácným hostem z Mexika. 

19. 5. Ukrajina v  písních – 
vystoupení folklorního souboru 
Korále  

V  tomto podvečeru se budeme 
moci seznámit s ukrajinským folklo-
rem. Vystoupí u nás vokální soubor 
z Olomouce složený z rodilých Ukra-
jinců, který bude za doprovodu kyta-
ry a houslí interpretovat v tradičních 
ukrajinských krojích ty nejkrásnější 
ukrajinské písně a skladby.

26. 5. Za větrnými mlýny a tuli-
pány - beseda s R. Lemstrovou

Hostem je česká lékařka, která 
žila a  pracovala čtyři roky v  zemi 
větrných mlýnů, dřeváků a tulipánů. 
Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi Ho-
landskem a Nizozemím. 
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – 
přijďte si posedět, poznat nové lidi, 

popovídat si, zahrát stolní hry, stolní 
tenis nebo zdarma využít PC (In-
ternet, Skype, levnější telefonování, 
tisk).

Srdečně zveme širokou veřej-
nost 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.
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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, 
tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris 
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Písničkář, cestovatel a  spi-
sovatel Jan Burian je autorem 
knihy Sága o  cestě na Island 
a  zakladatelem Klubu island-
ských fanatiků. 

Spolu s  dokumentaristou 
Pavlem Kouteckým natočil hodi-
nový film Islandská paměť, který 
vypráví o  této atraktivní severní 
zemi z poněkud jiného úhlu, než 
jsme zvyklí.  Jedná se o sondu do 
životního stylu a tradic Islanďanů. 
V  roce 2012 vytvořil pro Český 
rozhlas téměř třicetidílný cyklus 
Na sever s  Janem Burianem, vě-
novaný skandinávské kultuře. Jako 
spolupracovník cestovních kan-
celáří provází turisty po Islandu 
už řadu let. V pondělí 25. května 
v 17 hodin nás Jan Burian ve svém 
pořadu nazvaném Islandský ve-
čírek provede, alespoň na dálku, 
islandskou historií, tradicí, kultu-
rou, hudbou, krajinou, mentalitou, 
krizí a nadějí. Seznámíme se nejen 
s přírodními krásami ostrova, ale 

také s jeho minulostí a současnos-
tí a  s  odlišným životním stylem 
Islanďanů. Nenechte si ujít toto 

zajímavé setkání, vedle zážitků 
z ledového ostrova se samozřejmě 
můžete těšit také na písničky. 

Válka v Evropě skončila v Československu
V letošním roce uplyne 70 let 

od konce druhé světové války. 
My si toto výročí připomeneme 
přednáškou Ing. Jaromíra Vy-
koukala, který nás spolu se svou 
manželkou provede 27 lety naší 
historie. Připomeneme si sled 
událostí vedoucích od vzniku 
samostatného Československa 

v  roce 1918, přes jeho rozpad 
v roce 1939 až do obnovení stá-
tu v roce 1945.  Podíváme se na 
události před zánikem První re-
publiky, na existenci Protektorá-
tu a Slovenského štátu, ale hlavně 
na osvobozování našeho území 
a  také samotného Prostějova 
a  jeho okolí. Přednáška přinese 

i  několik zajímavostí a  historic-
kých unikátů a její součástí bude 
ukázka vzhledu, výstroje a  vý-
zbroje sovětských vojáků v době 
osvobozování Prostějova, v  po-
dání členů Klubu vojenské histo-
rie – Dukla o.s. pod vedením Ja-
roslava Dvořáka. To vše ve středu 
6. května od 17 hodin.

Jan Burian: Islandský večírek

Druhá květnová sobota, letos 
tedy 9. 5., je na celém světě zasvě-
cena podpoře fair trade – způso-
bu obchodu, dávajícím drob-
ným pěstitelům, řemeslníkům 
i  zaměstnancům z  rozvojových 
zemí příležitost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. 
Pokud si koupíte takto označe-
ný výrobek, máte jistotu, že za 
ním nestojí například zneužívání 
dětské práce, nelidské pracovní 
podmínky či devastace životního 
prostředí. Vloni v ČR svátek do-

hromady oslavilo na 4500 lidí ve 
115 městech a obcích. Knihovna 
tuto hromadnou piknikovou 
snídani organizuje už počtvrté. 
Přidejte se. Přineste něco dobré-
ho a na oplátku ochutnejte něco 
od souseda. Fairtradové dobroty 
se rády kamarádí s  lokálními, 
takže vítané jsou třeba buchty 
z  fair trade kakaa, cukru, bio-
mouky, medu od místního vče-
laře nebo vajíček od sousedky, 
domácí chleba namazaný mar-
meládou z vlastní zahrádky nebo 

máslem od místního farmáře či 
se sýrem z nedaleké farmy. Po-
dávat k tomu budeme fair trade 
kávu, čaj, kakao a  samozřejmě 
také čtivo. Více informací, včetně 
rad, co s sebou nebo kde můžete 
fair trade potraviny v Prostějově 
sehnat, najdete na adrese www.
knihovnapv.cz/snidane. Vezmě-
te rodinu, přátele, deku, dobroty, 
nějaké to nádobí a přijďte si udě-
lat příjemné sobotní dopoledne. 
Začínáme v 10 hodin u knihov-
ny.

Férový piknik u knihovny
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Na mělčině: hořká komedie 
s Ivou Janžurovou

Ivu Janžurovou, která v  sobotu 11. 
března vkročila do Dvorany slávy cen 
TýTý, uvidí návštěvníci prostějovského 
divadla v  úterý 12. května v  19 hodin 
v  hořké komedii Na mělčině, s  níž do 
Prostějova zavítá pražské Divadlo Ka-
lich. Režisér Jakub Nvota do inscenace 
obsadil také dceru Janžurové Sabinu 
Remundovou. Výrazovou podobnost 
obou skvělých hereček pokládají kri-
tici za okouzlující. V  dalších rolích se 
představí Barbora Munzarová, ženský 
trojlístek skvěle doplňuje Miroslav Vla-
dyka.

Text nizozemského dramatika Franka 
Houtappelse patří k  hrám, které nemů-

žou zklamat. Na mělčině je originální ko-
medie, trochu absurdní, s  překvapivými 
zvraty a hlavně až do konce s drápavým 
podtónem. Nabízí portrét čtyř osamělců, 
kteří dělají všechno pro to, aby ze svých 
životů oškrábali rez a zbavili se strachu, 
že jednou skončí jako vorvaň uvíznutý na 
mělčině. 

Frank Houtappels vystudoval herectví 
v Amsterdamu. Kromě herectví se úspěš-
ně věnuje i psaní divadelních her. Pracuje 
také jako filmový a  televizní scénárista. 
Díky hře Na mělčině si získal pověst au-
tora schopného neobyčejně citlivě popsat 
i ta nejzastrčenější zákoutí ženské duše.

 -eze-

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

10. SEZÓNA, KVĚTEN 2015
Úterý 5. května 19 hodin
E=MC2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
– II. PREMIÉRA ! ! ! 

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 Krou-
pa, Lukáš Kameníček/David Krchňavý, 
Monika Nevrlá/Martina Smékalová, 
Micheala Zbudilová/Denisa Kopecká 
a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 7. května 
PROSTĚJOVSKÉ MAJÁLES 2015 

- Nádvoří prostějovského zámku
Tradiční studentská slavnost s  průvo-

dem masek, soutěžemi a vyhlášením krá-
le majálesu. Představí se kapely Faith No 
More Tribute Band, Spontánní sukcese, 
The Sculptures, Acute Dose a další.

Pátek 8. května v 19 hodin– 
ZÁMEK PLUMLOV

BASKERVILLSKÁ BESTIE 
(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a doktor Watson na 
straně dobra. Proti nim stojí záhadná 
bestie, která uprostřed ponuré krajiny 
plné močálů terorizuje rod Baskervillů. 
Dokáže si doktor Watson poradit s me-
todou dedukční a převleky slavného de-
tektiva?

Komediálně laděná inscenace na moti-
vy románu A. C. Doyla představí proslulé 
vyšetřovatele v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadl-
čík, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. 
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňa-
vý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, 
A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 21. května v 19 hodin  
E=MC2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 28. května v 19 hodin  
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Režie: Aleš Procházka
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Změny v otevírací době ICM

Ve dnech 22. května až 28. května bude ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme 
za pochopení. Případné další změny najdete vždy na našich webových stránkách www.icmprostejov.
cz. 

Akce plánované na květen

Den Evropy Olomouc
Přijďte se v úterý 5. května 2015 podívat na prezentaci států EU, jak si ji připravili žáci základních 

a středních škol Olomouckého kraje na Horním náměstí v Olomouci. Na stánku ICM Olomouc 
při DDM Olomouc najdete i naše ICM a můžete si tak od nás odnést spoustu zajímavých infor-
mací a materiálů.

Evropská unie v otázkách
Už jen do 5. května 10.00 hod. můžete hledat odpovědi na otázky v naší internetové soutěži 

„Evropská unie v otázkách“. Hlavní cenou je externí 1TB harddisk, v  jednotlivých kolech pak 
power banka a flash disk. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.  

Já a moje komunita
Ve středu 6. května 2015 od 16.00 hod. proběhne v Otevřeném Klubu Dětí a Mládeže při FZŠ 

Dr. Milady Horákové v Olomouci beseda „Já a moje komunita: Dialog mládeže o komunitním 
životě“. Akci pořádá ICM Prostějov ve spolupráci s Městským zastupitelstvem dětí a mládeže Olo-
mouc v rámci Evropského týdne mládeže. Besedy se zúčastní i pozvaní politici (Mgr. Dominika 
Kovaříková a Mgr. Filip Žáček) a podnikatelé. Více informací najdete na našich webových strán-
kách www.icmprostejov.cz.  

Den internetu zdarma – Světový den koktejlů

U příležitosti Světového dne koktejlů (13. května) pro vás ICM Prostějov připravilo na středu 
13. května 2015 Den internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodi-
nu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi a malé osvěžení.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
KREATIVNÍ PODVEČERY 

PRO ŽENY– pondělí od 18 hod
11.5. Fimo
25.5. Plstění, ovčí rouno
KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ  

CENTRUM  MATKY  MAR-
KÉTY

Zveme k  návštěvě všechny 
maminky a  tatínky, kteří jsou 
s dětmi doma. Naše MC nabízí 
setkávání rodičů s dětmi, rodi-
čovské inspirace, tvůrčí a  po-
hybové činnosti, přednášky, 
hernu pro děti.

Můžete nás navštívit dopoled-
ne od 9 - 12 hod a to každé

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

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

pátek –nově jsme pro vás při-
pravili v rámci volné herny od 10 
hodin besedy na zajímavé a aktu-
ální téma:

15.5. Mechanismus vzdoru 
(Jak pracovat se vzdorem. Co 
v nás vyvolává a k čemu motivuje.)

29.5. Až do jádru potravin 
(Nové poznatky ve stravování 
malých dětí.)

Nabízíme volná místa 
v kroužcích:

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU
Probíhá každou středu od 17 

do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA probíhá 

každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 
hodin. 

Dále nabízíme:
ODBORNÉ RODINNÉ PO-

RADENSTVÍ A TERAPIE –  Bc. 
Marcela Kořenková - terapeutka 
v  oblasti rodičovského poraden-
ství. Je nutné se objednat.  Dle po-
třeby zajistíme i hlídání dětí.     

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY 
Kurz „Manželské večery“ se 

skládá z osmi setkání a  je určen 

pro všechny manželské páry, 
které chtějí rozvíjet svůj vztah. Je 
založen na křesťanských princi-
pech, ale je určen pro každý pár. 
Kurz bude zahájen dle zájmu při-
hlášených. 

KURZ EFEKTIVNÍHO RO-
DIČOVSTVÍ

Kurz tvoří osm dvouhodi-
nových setkání zaměřených na 
řešení vztahu dítě-rodič v duchu 
výchovy založené na principech 
spolupráce a  zodpovědnosti. 
Kurz je zaměřen především na 
praktický nácvik rodičovských 
dovedností. 

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 Prostějovem.

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

 mob: 608 707 122

Asociace Reiki vás zve 
na květnový seminář:

23. 5. 2015 so 10.00 hod
Tradiční Usuiho REIKI – I. 

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

Přibližně hodinová prezen-
tace o  REIKI, potom iniciace 
na reiki. Následuje    semi-
nář o  práci s  energií REIKI 
s  průběžným procvičováním 
jednotlivých technik, které 
jsou součástí výuky prvního 
stupně. Iniciace probíhá in-
dividuálně. Získáte certifikát 
a  praktický manuál. Ti, kteří 
již získali I. stupeň u Dr. Hod-

ka nebo Mgr. Frantise mohou 
přijít na opakování (doporu-
čujeme příchod okolo 12 hod 
po úvodní části a  iniciaci.)  
  Na výše uvedenou akci srdečně 
zveme všechny zájemce. 

 členové Rady  
 ASOCIACE 
 REIKI MORAVA o. s.   

Projekt „Seznamování 
veřejnosti s tradičním Usuiho 
REIKI“  je spolufinancován 

Olomouckým krajem         
 

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Zveme vás na tradiční Jarní koncert prostějovských pěveckých sborů Vlastimila, 
Orlice a Exaudi, který se uskuteční v rámci hudebního festivalu Prostějovské dny hudby 

v úterý 19. května 2015 v 19 hodin v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
Jednotlivé sbory vystoupí se svým hudebním blokem. V závěru se pak všechny sbory spojí 

ke společnému provedení skladby G.F. Händela „ALELUJA“ z oratoria Mesiáš. 
Závěrečnou společnou skladbu  uvedou sbory za řízení 

paní Olgy Čermákové – sbormistryně smíšeného sboru EXAUDI, 
která se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea. 

Pozvánka
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HELENA PIROHOVÁ 
– HRA BAREV 

V dubnu v Regionálním informačním centru představí své malby paní 
Helena Pirohová. Poprosili jsme paní Pirohovou, aby se pár větami předsta-
vila a tímto Vás pozvala na svou další výstavu v Prostějově: „Narodila jsem se 
v Prostějově. Malování jsem se věnovala vždycky, ale až v posledních letech 

jsem získala víc času 
na své koníčky. Začala 
jsem malovat opravdu 
intenzivně. Snažím se 
přenášet krásy příro-
dy a  věcí kolem sebe 
olejovými barvami na 
plátna a  sololit. Mám 
ráda kontrasty světla 
a  tmy a  hru různých 
barev. Zvýrazňuji je 
ještě sytými barvami.  
Jelikož jsem byla zvě-
davá na reakce okolí na 
moje obrázky, začala 
jsem vystavovat. Jsem 
velice ráda, že můžu 
vystavit své obrázky 
i v RIC Prostějov a budu 
čekat, jak budou reago-
vat moji přátelé a kole-
gové na moji tvorbu.“  
Výstava potrvá od 29. 
dubna do 24. května 
2015. 

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

JAN FUXA 
– FOTOGRAFICKÉ OBRAZY
Na přelomu května a června prezentuje ve výstavním sále Regionál-

ního informačního centra v prostějovském zámku upravované digitální 
fotografie (60x40 cm) pan Jan Fuxa.

Jan Fuxa (*1947) vyrůstal až do svých VŠ studií ve Frenštátě p/R v prostře-
dí ateliéru dědečka – Jana Lochmana, profesionálního fotografa. Ve dvanácti 
letech zvítězil akvarelem ve své kategorii v krajském kole umělecké tvořivosti 
mládeže… Po gymnaziálním studiu absolvoval Strojní fakultu VŠB v Ostra-
vě. Byl postupně zaměstnán ve Žďárských strojírnách, Výzkumném ústavu 
hutnictví železa, odtud v roce 1985 na konkurz přešel na Katedru pružnosti 
VŠB, kterou po roce 1989 pomáhal nově profilovat a kterou také několik let 
vedl. 

Během své plodné profesní praxe se průběžně věnoval výtvarnému umě-
ní. Absolvoval Sochařskou konzervatoř u  akad. sochařky V. Havlíčkové, 
kurzy figurální kresby u prof. Nedvěda. Od dětství se věnuje olejomalbě, od 
roku 2004 se zajímá o digitální fotografii, kterou často poznamenává malíř-
skými technikami s užitím tabletu, kreslicího pera, kreslením ve vrstvách 
s užitím grafických programů na PC.

Výstava začíná vernisáží v 15 hod. 26. května 2015 a potrvá do 21. června 
2015.

Otevírací doba RIC: PO – PÁ od 9 do 17 hodin, SO, NE od 9 do 12 hodin. 
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Iva Utinková
Ilustrace a plakáty
pro Wolkrův Prostějov

Zahájení výstavy se koná 

za přítomnosti autorky

18. 5. 2015 v 17 hodin
v galerii kulturního klubu DUHA

Školní 4, Prostějov.

Výstava bude otevřena do 30. 6. 2015,

po - pá 9 -13 hod. Dále při odpoledních,

večerních a víkendových akcích

dle měsíčních programů v Duze.

Statutární město Prostějov, 

odbor školství kultury a sportu 

a DUHA – Kulturní klub u hradeb

Vás zvou na výstavu

Povídání o Arcidomu 
habsburském 1848-1914

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
 Na květen letošního roku 

připravil Klub historický a  stá-
tovědný v  Prostějově další 
pravidelný podvečer nazva-
ný Povídání o  Arcidómu 
habsburském 1848-1914. Tato 
akce se původně měla konat již 
v březnu, ale vlivem neočekáva-
ných okolností musela být na-
konec přeložena. O méně zná-
mých skutečnostech ze života 
členů panovnické rodiny v kon-
textu dobového českého i světo-
vého dění bude posluchačům 
vyprávět Milivoj Žák z  prostě-
jovské Galerie N7. Zaměří se 
zejména na Františka Josefa I. 
s jeho rodinou a zajímavé bude 
zejména sledovat vztah císa-
ře, potažmo celého arcidómu, 

k  Moravě, Hané a  samotnému 
Prostějovsku. 

Akce se uskuteční v  tradič-
ní třetí úterý v  měsíci dne 19. 
května 2015 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v Třebízského 
ulici. Všichni jsou srdečně zvá-
ni. -tc-

Základní umělecká škola PROSTĚJOVSKÉ
Vladimíra Ambrose DNY pořádají
a Městské divadlo HUDBY pod záštitou primátora
v Prostějově 2015 města Prostějova

23. ročník festivalu
5. května CLARUS KVARTET 19. května KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
19.00 hod. koncert klarinetového kvarteta 19.00 hod. Vlastimila, Orlice a Exaudi
sál PS sál PS

6. května DĚTI DĚTEM 19. května KONCERT UČITELŮ
10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ 18.00 hod. ZUŠ Vladimíra Ambrose
sál MD pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ sál ZUŠ
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aRABELA
zámek boskovice srdečně zve na velkou výstavu 

kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu ČT

MEDIÁLNÍ PARTNER

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

zámek
 boskovice 

1. 5. - 28. 6. 2015 

VSTUPNÉ:  
99,- / 60,- / 30,-   

TEL.: 
+420 732 388 007

Bylo 19. března 2015. Před 
prostějovským divadlem se 
shromáždily davy rodičů, 
příbuzných i  zcela cizích lidí. 
Všichni přišli zhlédnout pře-
hlídku dramatických, taneč-
ních hudebních dovedností 
dětí mateřských škol „MATE-
ŘINKU“.

 Znalý člověk se nedivil, 
vždyť se konal už šestnáctý 
ročník této slavnosti, který se 
setkává s větším zájmem nejen 
rodičů, ale i veřejnosti. Mateř-
ská škola Šárka a její další pra-
coviště MŠ Dvořákova a  MŠ 
Žešov se mohou směle nazvat 
„Stálice Mateřinky“. Jen na 
velmi málo festivalech během 
šestnácti let tyto školy chybě-
ly. Bylo to krásné odpoledne. 
Hravost, veselost, nadšení, 
dojetí, uznání a  potlesk zapl-
nily celé divadlo. Tímto však 
Mateřinka zdaleka neskončila. 
Pokračovala další dny na ma-
teřských školách. Byly jsme 
překvapeny reakcí rodičů, 
kteří nám osobně i  písemně 
sdělovali své prožitky a dojmy. 
Dovolte nám, vážení čtenáři, 
nabídnout Vám některá vyjád-
ření rodičů z MŠ Šárka a Dvo-

řákova. Tato sdělení nás po-
vzbudila a  úžasně motivovala 
pro další naši práci s dětmi.

CITACE RODIČŮ
 „Krásné odpoledne plné 

dojmů, radostí a  nevšední po-
dívané. Chtěl bych poděkovat 
všem organizátorům, paním 
učitelkám a  dětem, kteří nám 
tento zážitek zprostředkovali.“ 
tatínek Samuela Dostála

„Děkuji za láskyplný přístup 
k  dětem za úžasnou tvořivost 
a  celkový způsob, jak s  dětmi 
pracujete.“ maminka Venduly 
Mikeskové

„Hned na první pohled 
bylo vidět, jak jsou děti šťastné 
a všichni si užívají celé vystou-
pení.“ maminka Elly Frausové

„Děkujeme za nádherný záži-
tek všem školkám. Neuvěřitelně 
krásný výsledek práce s  dět-
mi. Díky za trpělivost a  rozvoj 
schopnosti dětí.“ rodiče Jakuba 
Karáska

„Ani na vteřinu jsme se u vy-
stoupení nenudili, představení 
bylo tak působivé, že jsme se 
v  mysli přenesli do bájného 
Egypta.“ rodiče Daniela Nováka

„Více než čtrnáct dní jsme 

se nemohli dočkat samotné-
ho vystoupení. Děj byl pro nás 
tajemstvím, které si Vendulka 
bedlivě střežila. Naše představy 
byly překovány.“ rodiče Vendu-
ly Berkové

„Vystoupení se nám velmi 
líbilo. Jsme rádi, že Tomášek 
navštěvuje tuto školku.“ rodiče 
Tomáše Trnky

„Byl to pro nás příjemný kul-
turní zážitek.“ rodiče Karolínky 
Répalové 

„Byla jsem tak dojatá, že mi 
chvílemi vhrkly slzy do očí. 
Nápad vystoupení byl úžasný, 
propracovaný.“ maminka Nicol 
Bartošové

„Úžasné kostýmy, kulisy – 
parádně vymyšlené. Holčičky 
Egypťanky – zlaté čelenky, stu-
hy. Kluci Egypťané. Muselo to 
dát šílené práce. Obdivuji uči-
telky.“ maminka Eleny Pálení-
kové

„Bylo to nejlepší představení 
pro děti a  pastva pro oči celé 
rodiny. Úžasné, spontánní, po-
tlesk a objetí!“ rodina Valentýn-
ky Ottové

„Velké poděkování paním 
učitelkám za myšlenku, námět, 
trpělivost a  hlavně nezapome-

nutelný zážitek.“ maminka Ve-
roniky Motalové

„Nádherný zážitek, který sto-
jí za to se svými dětmi prožít.“ 
maminka Lenky Šedkové  

Závěrem chceme sdělit něko-
lik slov rodičům dětí z MŠ Šár-
ka, Dvořákova a  Žešov. „Velmi 
si vážíme Vašich ohlasů, oceně-
ní naší práce, mnoha hřejivých 
a  obdivných slov. Patří Vám 
poděkování za to, že jste s námi 
při přípravě Mateřinky spolu-
pracovali, ale hlavně za Vaše 
skvělé děti. Rodiče mnohdy 

netuší, jak šikovné mají děti, co 
všechno jsou schopny se naučit. 
Jaký talent v nich dřímá v tomto 
věku. Jakým způsobem dove-
dou vyjadřovat svoje nadšení 
a  radost. My všechny jsme tu 
proto, abychom je v  dobrém 
ovlivňovaly a  rozvíjely jejich 
schopnosti. Vždyť tato snaha 
obohacuje nejen naše děti, ale 
aniž si to uvědomujeme, také 
nás dospělé.“                                                                         

Za kolektiv zmíněných 
mateřských škol zpracovala 

učitelka Dana Lošťáková

INZERCE

Nadšení a uznání

   Nepřetržitý

 dohled
sítě

první plně zálohovaná síť v regionu

www.infos.cz, 588 882 111
TELEVIZE TELEFON

INTERNET
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Blahopřejeme
 Seznam jubilantů, kteří v měsíci březnu 

oslavili svá jubilea

 70 let  Věra Hubrová, Milan Kratochvíl, Marta Sommrová, Věra Hušková, 
Jarmila Kršňáková, MUDr. Hana Vysloužilová, Antonie Dostálová, 
Naděžda Fojtíková, Věra Kreplová, Karel Šindýlek, Pavel Váverka, Božena 
Kratochvílová, Josef Holcman, Josef Pořízek, Hana Navrátilová, Mgr. 
Zdeňka Chodilová, Jaroslav Čehovský, Jana Komárkova, Jiří Sika, Naděžda 
Horáčková, Anna Pollaková, Jaroslava Cabicarová, Věra Ehlová, Alena 
Konečná, Božena Stará, Mgr. Ludmila Šustrová, Jaroslav Vítek

 75 let  Zdeněk Čepy, Josef Novotný, Emilie Hrubá, Anna Kučerová, Josef 
Talský, Ivo Kašpárek, Marie Daněčková, Bronislava Doláková, Ludvík 
Linet, Dagmar Všetičková, Jan Gazda, Marie Harabišová, Alois 
Novotný, Františka Vidmuchová, Alena Čermáková, PaedDr. Miroslav 
Chytil, Bohumil Krejčí, Milan Pláňava, Věra Kubešová, Božena 
Jurášová, Jaroslav Veselý, Antonín Svoboda

 80 let Drahomíra Jindřichova, Marie Kopečná, Marie Hořavová, František 
Soldán, Františka Tylová, Jaroslav Vymlátil, Ludmila Coufalová, Marie 
Doláková, Marie Balcárková, Marie Lasovská

 85 let  
 Jaroslava Mnichova, Jindřich Skácel, Jan Hruban, Josef Nedbal, Libuše Jelínková

 90 let  
Anna Burgetová, Ludmila Zatloukalová, Marie Plevová, Ludmila Adámková

 91 let Vojtěška Zapletalová, Hedvika Křivánková, Jiřina Máderová, Zdeňka 
Ježková, Vlasta Řehulková, Emilie Mikulecká, Františka Davidová

 92 let  
Adolf Novák, Věra Sedláková, Oldřich Balga

 93 let  
Božena Kucielová

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

Dny umění nevidomých na 
Moravě - v Prostějově

Dne 13. 5. od 13:00 se uskuteční koncert profesionálních nevi-
domých hudebníků Jaroslava Knejpa z Prostějova a Milana Hradi-
la ze Zlína na Prostějovském náměstí T.G.M. Hudební vystoupení 
bude ve stylu folk, country a pop-rok. 

Zveme širokou veřejnost.

Akce je podporována Magistrátem 
města Prostějov – sekcí Zdravé město.

V květnu si připomínáme nedožité osmdesátiny významné 
kulturní osobnosti našeho města paní Evy Flašarové.

Eva Flašarová (1935–1998)
Absolventka brněnské 

konzervatoře působila zpo-
čátku jako taneční pedagož-
ka v Domě osvěty Jiřího Wol-
kera v  Prostějově a  v  letech 
1960–1992 jako učitelka ta-
nečního oboru prostějovské 
Lidové školy umění (Základ-
ní umělecké školy Vladimíra 
Ambrose). 

Především se však „upsala“ 
hanáckému tanci a  folkloru. 
V  mládí byla aktivní členkou 
folklorního souboru Mánes. 
V  roce 1965 založila s  Rad-
kem Kubáníkem při tehdejší 
LŠU Hanácký taneční soubor. 
Účastnili se různých přehlídek 
a  soutěží dětských hanáckých 
souborů.  Vystupovali také na 
Mezinárodním folklorním fes-
tivalu ve Strážnici. Nejúspěšněj-

ší bylo pásmo Královničky. 
Eva Flašarová také spolu-
pracovala se souborem Má-
nes, pro který nastudovala 
staré hanácké tance a  pro-
gramové bloky Suita z Hané, 
Masopust, U muziky a další. 
Jako autorka a režisérka při-
pravovala od roku 1983 dět-
ské pořady Hanáckých slav-
ností v  Prostějově. Podílela 
se také na přípravě pořadů 
Mezinárodního folklorního 
festivalu ve Strážnici. 

Eva Flašarová patří k vý-
znamným představitelům 
hanáckého folkloristické-
ho hnutí  druhé poloviny 
20. století. Svými chore-
ografiemi formovala scé-
nickou podobu hanáckého 
tance. Hana Bartková

SON  informuje:
Blíží se datum vyúčtování 

služeb spojených s užíváním 
bytu. I  zde platí nový před-
pis, který  určuje, co služby 
jsou a  jak je účtovat. Pro 
představu cituji ustanovení 
zák. č. 67/2013 Sb.

Službami jsou zejména 
dodávka tepla a  centralizo-
vané poskytování teplé vody, 
dodávka vody a  odvádění 
odpadních vod, provoz vý-
tahu, osvětlení společných 
prostor v  domě, úklid spo-
lečných prostor v  domě, 
odvoz odpadních vod a  čiš-
tění jímek, umožnění příjmu 
rozhlasového a  televizního 
signálu, provoz a čištění ko-
mínů a  odvoz komunálního 
odpadu.

Náklady na služby se podle 
právního předpisu 67/2013Sb. 
rozúčtují takto:

a) dodávka vody a odvádě-
ní odpadních vod v  poměru 
naměřených hodnot na po-
družných vodoměrech; není-
-li provedena instalace po-
družných vodoměrů ve všech 
bytech nebo nebytových 
prostorech v  domě, rozúčtují 
se náklady na dodávku vody 
a  odvádění odpadních vod 
podle směrných čísel roční 
potřeby vody1),

b) provoz a čištění komínů 
podle počtu využívaných vy-
ústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhla-
sového a  televizního signálu 
podle počtu kabelových zá-
suvek,

d) provoz výtahu, osvětlení 
společných prostor v  domě, 
úklid společných prostor 
v domě, odvoz odpadních vod 
a čištění jímek, odvoz komu-
nálního odpadu, popřípadě 
další služby sjednané mezi po-
skytovatelem služeb a příjem-
cem služeb, podle počtu osob 
rozhodných pro rozúčtování.

(1) Není-li jiným práv-
ním předpisem stanoveno ji-
nak, skutečnou výši nákladů 
a  záloh za jednotlivé služby 
vyúčtuje poskytovatel služeb 
příjemci služeb vždy za zúčto-
vací období a vyúčtování do-
ručí příjemci služeb nejpoz-

ději do 4 měsíců od skončení 
zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve 
vyúčtování musí uvést sku-
tečnou výši nákladů na služby 
v  členění podle poskytova-
ných služeb se všemi potřeb-
nými náležitostmi, včetně 
uvedení celkové výše přijatých 
měsíčních záloh za služby tak, 
aby výše případných rozdí-
lů ve vyúčtování byla zřejmá 
a  kontrolovatelná z  hlediska 
způsobů a  pravidel sjedna-
ných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání pro-
vedou poskytovatel a příjemce 
služeb v dohodnuté lhůtě, nej-
později však ve lhůtě 4 měsíců 
ode dne doručení vyúčtování 
příjemci služeb.

 (1) Na základě písemné 
žádosti příjemce služeb je 
poskytovatel služeb povinen 
nejpozději do 5 měsíců po 
skončení zúčtovacího období 
doložit příjemci služeb nákla-
dy na jednotlivé služby, způ-
sob jejich rozúčtování, způsob 
stanovení výše záloh za služby 
a provedení vyúčtování podle 
tohoto zákona a umožnit pří-
jemci služeb pořízení kopie 
podkladů.

(2) Případné námitky ke 
způsobu a obsahu vyúčtování 
předloží příjemce služeb po-
skytovateli služeb neprodle-
ně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování, 
popřípadě doložení dokladů 
podle odstavce 1, příjemci 
služeb. Vyřízení uplatněných 
námitek musí být poskyto-
vatelem služeb uskutečněno 
nejpozději do 30 dnů od do-
ručení námitky.

Doporučujeme všem, ná-
jemcům i  pronajímatelům, 
aby se daným předpisem ří-
dili. Předejdou tak zbytečným 
sporům a nepříjemnostem na 
obou stranách. 

K  upřesnění  jednotlivých 
paragrafů a  co vše musí vy-
účtování obsahovat, aby bylo 
platné, se můžete informovat 
v  kanceláři SON, Kostelecká 
17, Prostějov, po telefonic-
ké dohodě na č. 605765505 
a 777938973.

Významné výročí 
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Týden pro rodinu 
11.5.-15.5. Jak podpořit zdravé vztahy v rodině? 
Program k  Mezinárodnímu dni rodiny ve 

všech programech
 
Křest knihy „Jak na to? O  rodičovství, dě-

tech a  výchově“ - křest nové knihy pro rodiče 
s autogramiádou autorky M.Skládalové ve středu 
13.5. v 16.30  za účasti zástupkyně nakladatelství 
CPress (Albatros Media a.s.) a dalších hostů

V zdravém těle zdravý duch 
25.5.-29.5. Jak podpořit své zdraví, jak si udržet 

správné držení těla, aby záda nebolela, jak podpo-
řit zdravý vývoj dětí apod. Ve všech programech 

 
Rodičovská setkávání pro pokročilé
Pravidelná setkání absolventů kurzů efektiv-

ního rodičovství a dalších rodičů, kteří záleží na 
porozumění s dětmi dle rozpisu pro přihlášené.

 
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.
 
Individuální poradenství s odborníky dle objedná-

ní  - (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.)
 
Probíhá zápis na příměstské letní programy 

pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let
Pohádkový týden s Cipískem 20.7.-24.7.
Letem světem s Cipískem 13.7.-17.7.
 

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

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek - komunitní 
centrum pro rodinu

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

Patrik Vrána
Dan Žiga
Michala Riedingerová
Filip Jedelský
Elena Voglová
Barbora Zapletalová
Andrej Kala
Nikol Grulichová
Sára Brablíková
Artur Atanasov
Hynek Ťuik
Linda Kučerová
Matěj Vitoul
Elen Synková

Nikol Bednářová
Terezie Sadovská
Eliška Opálková 
Valerie Hodačová
Riccardo Horvát
Michaela Potočníková
Gabriela Potočníková
Kristýna Gažová
Magdaléna Gažová
Bruno Hangurbadžo
Martina Sedláková
Leontýna Machátová
Adrian Dvořák

Seznam přivítaných dětí

INZERCE
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PRONITKA-loutkové divadlo Sokol I Prostějov   
Sokol I Prostějov patří dnes 

již neodmyslitelně do novodo-
bé historie města Prostějova. 
Má velkou členskou základnu 
napříč všemi věkovými kate-
goriemi i  rozsahem činnosti. 
Od cvičení nejmenších dětí 
s rodiči, přes kalanetiku, jógu, 
pilátes po cvičení věrné gardy 
s  účasti na všesokolských vy-
stoupeních a sletech. 3 vybra-
né oddíly mládeže nohejbalu, 
zápasu a juda a také volejbalu 
nás reprezentují na prestiž-
ních republikových i  meziná-
rodních zápasech. Také Tyršův 
klub naplňuje Tyršův odkaz – 
v zdravém těle-zdravý duch!    

V  roce 1996 volně přešel 
z  tehdejšího závodního klu-
bu ROH pod ochranná kříd-
la sokola i  Kašpárek se svým 
loutkovým divadlem. Hrstka 
nadšenců zbudovala svépomocí 
stálou divadelní scénu v  před-
náškovém sále sokolovny. Od té 
doby hraje nepřetržitě pohádky 
pro nejmenší diváky, a vykouz-
lí na tváři úsměv nejen jim, ale 
i  rodičům a  prarodičům, kteří 
je doprovázejí. A  návštěva je 

pravidelná. Nemalou měrou 
k  tomu přispívá i  velmi nízké 
vstupné. Z  původních 5 Kč na 
dnešních opravdu symbolic-
kých 20 Kč a na představení je 
vždy plné hlediště.

Historie vzpomíná i  na vý-
jezdní představení na šibřin-
kách a mikulášských nadílkách. 
Také na představení pro děti ze 
stacionářů a dětských domovů. 

     V letošním roce oslaví lout-
kaři, pod vedením principálky 
Lucie Hlačíkové kulaté jubile-
um, 20 let působení v Sokole I. 
Prostějov. Za tu dobu vidělo po-
hádky spoustu malých i velkých 
diváků. Pohádky jsou určené 
dětem předškolního věku, od 
října do března každou neděli. 
Pravidelně se o  představeních 
můžete dočíst v  prostějovském 
tisku, v  Prostějovských radnič-
ních listech i na internetu, aviza 
i krátké rozhovory dává i český 
rozhlas a regionální rádia. 

V  sezóně 2014-2015 deva-
tenáctičlenný soubor odehrál 
7 pohádek v  22 představeních. 
Byly to následující: Kašpá-
rek vždy vítězí, Honza hle-

dá Kašpárka, Čerti na hradě, 
Kašpárek, princezna a  drak, 
Čertovská podkova, Drak. Se-
zónu vždy otevírá i uzavírá po-
hádka O  perníkové chaloupce. 
Ráda bych zde poděkovala paní 
Yvoně Volné, která nám už ně-
kolik let peče úžasné perníčky. 

Mimo pravidelná představení 
vystoupili loutkaři na dětských 
šibřinkách v  únoru, v  dub-
nu na výroční členské schůzi. 
Dále připravují dvě mimořád-
ná představení pro pojišťovnu 
Kooperativa a dětské ústavy. Na 

květen jsou přihlášeni na celo-
státní přehlídku amatérských 
loutkových divadel v  Přerově. 
V  červnu vystoupí s  loutkami 
a krátkými scénkami v  léčebně 
dlouhodobě nemocných v  Os-
travě. 

Loutkaři také připravují se-
tkání všech herců, kteří pro-
šli souborem. Pokud jste to 
právě vy, přihlaste se na tel. 
606 194 363 principálce L. Hla-
číkové.  

Soubor dostal také svoje 
vlastní jméno. Jméno jedinečné 

pro loutkové divadlo, ale také 
jméno zdůrazňující domovské 
město. Proto název vzniká slo-
žením PROSTĚJOV a loutky na 
NITÍCH….., to je PRONITKA.    

Za dvacetiletou historii stojí 
Kašpárek už pevně na svých 
nohou a  nesmazatelně se ve-
psal do povědomí Prostějováků. 
Přejeme souboru PRONITKA 
a jeho okatým panenkám mno-
ho úspěchů, spoustu pravidel-
ných diváků, rozzářené dětské 
oči a  hlavně herce, kteří si na 
pohádku vždy najdou čas.

Evu Suchánkovou vyznamenal v Praze ministr školství Marcel Chládek
Vysoké pocty se dostalo pros-

tějovské učitelce Evě Suchánkové, 
která začátkem letošního roku 
oslavila významné životní jubi-
leum. Za dlouhodobou vynika-
jící pedagogickou činnost získala 
Eva Suchánková Medaili I. stup-
ně Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR. Z  rukou mi-
nistra Marcela Chládka si ji pře-
vzala 27. března v  hlavním sále 
Valdštejnského paláce v  Senátu 
Parlamentu ČR. Je to nejvyšší 
možné rezortní vyznamenání, 
které se uděluje pedagogům při 
Dni učitelů. 

Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR je oce-
něním významné pedagogické, 
výchovné, vědecké nebo umělecké 
práce dlouhodobého a  vynikají-

cího působení v  rezortu školství 
nebo mimořádně záslužného činu 
při zajišťování a  zlepšování pod-
mínek pro výchovu a  vzdělávání 
v České republice. Toto nejvyšší re-
zortní ocenění se uděluje od roku 
1997.

Eva Suchánková je významnou 
osobností speciálního a umělecké-
ho školství a  ochotnického diva-
delnictví. Její pedagogická činnost 
byla oceňována během celého pro-
fesního života.

Po maturitě na prostějovském 
gymnáziu v  roce 1953 pracova-
la jako kopistka a  později mladší 
konstruktérka ve Stavoprojektu 
Prostějov. Při tomto zaměstnání 
vystudovala Střední pedagogickou 
školu v Přerově se zaměřením na 
mateřské školy. Jako vychovatelka 

v  internátě Střední průmyslové 
školy oděvní v Prostějově si dopl-
nila vzdělání a opět při zaměstnání 
vystudovala na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci učitelství pro 1. – 5. ročník 
základních škol. Za svého vycho-
vatelského působení vystudovala 
rovněž průmyslovou školu oděvní 
a získala tak dobrou průpravu pro 
své pozdější aktivity.

Od roku 1964 působila jako 
učitelka tělesné a výtvarné výcho-
vy na Zvláštní škole internátní 
v Čechách pod Kosířem. V obou 
těchto předmětech plně využívala 
svůj výtvarný, herecký a dramatur-
gický talent. Byla si vědoma toho, 
že její svěřenci nejsou schopni 
plnohodnotně verbálně komuni-
kovat a proto se ve své práci s nimi 
zaměřila na stránku pohybovou 
a  výrazovou. Díky individuální-
mu přístupu ke každému z  nich 
s  nimi dokázala v  rámci tělesné 
výchovy nacvičit řadu baletních 
představení, se kterými vystupo-
vali pro základní školy. Pro tato 
vystoupení vymýšlela i  kostýmy, 
které společně s dětmi realizovala. 
Nejúspěšnějším a  nejnáročnějším 
projektem v této oblasti byla reali-
zace baletu O. Nedbala Z pohádky 
do pohádky, ve kterém společně 
s dětmi tančili i učitelé a vychova-
telé. Pro pedagogické úspěchy byla 
pověřena vytvořením učebních os-
nov pro výuku výtvarné výchovy 
na zvláštních školách.

Během působení v  Čechách 
pod Kosířem vystudovala, opět při 
zaměstnání, loutkářskou katedru 
DAMU v Praze. Po jejím ukončení 

byla přijata na Lidovou školu umě-
ní v Plumlově, kde učila výtvarný 
obor a obor literárně dramatický, 
který na této škole založila s pomo-
cí jejího tehdejšího ředitele. Z  její 
iniciativy v Plumlově brzy vzniklo 
Divadélko v podzámčí, ve kterém 
účinkovali nejen žáci, ale také uči-
telé a místní ochotníci. V této době 
učila na částečný úvazek i v drama-
tickém oboru na LŠU v Prostějově.

Celoživotní láskou Evy Suchán-
kové je divadlo, které hrála vždy 
a dá se říci, že všude. Jako ochot-
nická herečka odehrála v  Diva-
dle Hanácké obce Prostějov 137 
představení. Své bohaté zkušenosti 
nezištně předávala svým žákům 
i  mladším kolegům a  vedla je 
k pokoře a lásce k divadlu. Za svůj 
život vychovala celou řadu profe-
sionálních i  ochotnických herců 
a pedagogů pracujících v různých 
uměleckých oborech (např. Petra 
Výtvarová Krausová - držitelka 
Ceny Thalie, Dagmar N. Pešková 
– Národní divadlo Brno, Jiří Zbo-
řil – tanečník a pedagog, Aleš Pro-
cházka – principál divadla Point).

Do povědomí široké veřejnosti 
se Eva Suchánková dostala nejví-
ce jako šéfka Divadelního spolku 
Historia, který založila v roce 1990 
společně s  Annou Zachovalovou. 
Členy tohoto spolku byli původně 
její žáci, dnes už i děti jejích žáků 
a  spousta přátel a  příznivců. Prů-
kopnickým činem spolku Historia 
byly první kostýmované prohlídky 
zámků u  nás – spolek začínal na 
zámku ve Slavkově, později účin-
koval na zámku v Čechách pod Ko-
sířem. Živé obrazy z historie nejen 

Prostějova v provedení členů spolku 
Historia doplňují téměř každou vý-
znamnou kulturní událost v Prostě-
jově. Kromě toho připravuje i kom-
ponované pořady o  významných 
lidech či objektech naší historie 
(například v roce 2007 u příležitos-
ti 100 let Národního domu, v roce 
2014 při příležitosti 100 nové radni-
ce v Prostějově, pravidelné měsíční 
prostějovské promenády, při nichž 
je široká veřejnost informována čle-
ny spolku v dobových kostýmech 
o historii a současnosti jednotlivých 
měšťanských domů). Nedílnou 
součástí Divadelního spolku His-
toria je od roku 2008 Kloboukový 
klub, který vznikl rovněž z iniciati-
vy E. Suchánkové a který sdružuje 
nadšence se zájmem o  klobouky 
a  odívání vůbec. Prostřednictvím 
akcí Divadelního spolku Historia 
a  Kloboukového klubu paní Eva 
působí na estetické vnímání a pro-
jev nejen jeho členů, ale i  jejich 
návštěvníků. Můžeme říci, že tak 
svým způsobem pokračuje i nadále 
v pedagogické činnosti.

Oceněním její celoživotní prá-
ce především v oblasti dramatické 
pedagogiky a  neprofesionálních 
divadelních souborů bylo uděle-
ní Ceny města Prostějova za rok 
2005. Divadelní spolek Historia 
obdržel v  roce 2014 Cenu Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury – výjimečný počin roku 
v oblasti filmu, rozhlasu a televize 
za dokumentární film „Historia: 
malé dějiny o  třech obrazech“, za 
rok 2013. JUDr. Josef Augustin

člen Rady města Prostějova
foto: Josef Augustin
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AVATARKA ZVE
„Pravidelné vernisáže výstav 

v  Art kavárně AVATARKA 
každé druhé úterý v měsíci pla-
tí“. To jsou slova organizátora 
výstav v kavárně Pavla Galla.

Tentokrát bude po sérii vý-
stav maleb a kreseb, pokračovat 
série fotografická. A  na řadu 
přichází výstava fotografií zná-
mého prostějovského lékaře, 
hudebníka, sportovce, bafuná-
ře,…….. MUDr. Pavla Navrá-
tila CSc. s názvem“….Když má 
doktor volno…..“.

Autor představí průřez svých 
děl jak z pohledu doby vzniku, 
tak i  tématického  zaměření. 
Jde tedy spíše o nahodilý výběr 
nekomponovaných fotografií, 
tak jak vznikaly v průběhu jeho 
fotografického období.

Výstava bude uvedena ver-
nisáží za účasti autora v  úterý 
12.5.20145 v  17.00 h. Úvodní 
slovo bude mít Albert Halmo 
a  součástí programu bude sa-
mozřejmě nezbytný hudební 
doprovod a minikoncert skupi-
ny Sebranka.

Výstava potrvá do  7. 6. 2015.
A  to není vše, co k  výsta-

vě bude patřit. Jako zcela ne-
tradiční pojetí výstavy bude 
pokračování v  samostatném 
vystoupení páně doktora 
v komponovaném pořadu po-
vídání, veselých historek ze ži-
vota, vzpomínek, vtipů, heco-
vání a vůbec srandy proložené 
muzikou.

A  kdy? 15. 5. 2015 v  17.00 
h., pod názvem „…….Když má 
doktor volno II…., aneb zdravot-
ní průkaz netřeba a na pojišťov-
ně nezáleží.“

A když se po pořadu sejdou 
mnozí jeho příznivci a hudební-
ci, není vyloučeno prodloužení 
akce formou jakéhosi country 
jamboree.

Pořadatel i  pan doktor Na-
vrátil věří, že i touto svéráznou 
formou zaujmou návštěvníky 
Art kavárny Avatarka a  to jak 
laickou, tak i  veřejnost odbor-
nou.

Ale posouzení bude opět věcí 
návštěvníků. -ip-

Přes dvě desítky vystavovatelů 
připravují festivalové menu 

Přípravy na první regionál-
ní festival dobrého jídla a pití 
v  Olomouci vrcholí. Brány 
Garden Food Festivalu se ote-
vřou ve Smetanových sadech 
již za měsíc 16. – 17. května. 
Organizační tým v  současné 
době dokončuje program na 
gastro pódiu, kde se předsta-
ví špičkoví kuchaři z celé ČR, 
doplňkový program pro děti 
a  shromažďuje degustační 
menu dvou desítek restaurací, 
které se na festivalu představí.

Pro návštěvníky uvaří jak 
tradiční, tak méně známé re-
staurace z  Olomouckého kraje 
i  z dalších koutů Česka, či do-
konce restaurace, která se te-
prve chystá otevřít. Unikátem 
olomouckého food festivalu 
bude menu univerzitní menzy, 
nabídka studentských polévek 
či bohatá nabídka regionálních 
výrobců a  farem. Zajímavý 
bude i  projekt zdravých svačin 
do škol. Zahraniční kuchyni 
přiblíží expozice partnerského 
regionu - polské Opole.

Jídla doplní nabídka kva-
litních moravských, italských, 
francouzských a  chilských vín. 
Pro ty, kdo preferují pivo, bu-
dou k dispozici tradiční morav-
ské značky. Milovníky kávy jistě 
uspokojí nabídka světového 
producenta kávy. Ani o kvalitní 
vodu nebude nouze.

Garden Food Festival nabídne 
všem labužníkům také řadu deli-
kates. V různých úpravách nebu-
dou chybět husí játra, sušená rajča-
ta, slané i sladké pochoutky s chilli, 
šneci, hmyzí speciality, sýry nebo 
čokoláda. Za delikatesy lze jistě 
považovat i prémiové destiláty.

První ročník Garden Food 
Festivalu se koná pod patro-
nátem ministra zemědělství 
Mariana Jurečky, hejtmana 
Olomouckého kraje Jiřího Roz-
bořila a  primátora Olomouce 
Antonína Staňka. 

Více o  programu i  nabíze-
ných dobrotách naleznete na:

www.gardenfoodfestival.cz 
Adam Vojáček, 

organizační tým GFF

Prostějovský majáles 2015
Ani letos nebudou Prostějované 
ochuzeni o  tradiční studentskou 
akci – Majáles 2015, který připadl 
na datum 7. května. Až na drobné 
změny bude akce probíhat stejně, 
jako v letech minulých – školy se 
shromáždí před dvanáctou u láz-
ní v  maskách a  vydají se napříč 
městem. Kolem půl jedné pak 
začne hlavní program na nádvoří 
prostějovského zámku na Skálově 
náměstí.  Jednotlivé školy budou 
mít za úkol zapůsobit na porotu 
svými výstupy a  nejzajímavější 
osobnosti průvodu se mohou 
ucházet o  místo krále Majále-
su. Po vyhlášení nejlepší masky, 

vystoupení škol a  korunovaci 
nového krále města následuje hu-
dební vystoupení čtyř kapel, a sice 
Faith No More Tribute Band, The 
Sculptures, Spontánní Sukcese 
a Acute Dose a až se setmí, všich-

ni se přemístíme do Apolla 13, 
kde nás čeká afterparty ve zvu-
cích electroswingu, d’n’b a reggae. 
Dění okolo Majálesu je možné 
sledovat na Facebooku: fb.me/
majalesprostejov  -ap-

Májový Country večer s kapelou Karanténa
1. 5. 2015 v 19:00 ve Společenském domě

Komenského 6, Prostějov,  předprodej 777 770 651 

Jarní koncert Zdislavy 
Krausové – Otrubové

se koná v neděli 10. 5. 2015 
od 15:00 hod. v zámku 

v Plumlově (zpěv a klavír)
Srdečně zve klubové 

zařízení Plumlov

Pozvánka do 
Plumlovského zámku

Skupina Scarabeus
poetické balady, rozverné 

lamentace, kytara, flétna, zpěv
1. 5. 2015 v 19 hod.

Kamenný sál - Plumlovský zámek
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Den pro radost s žáky a studenty 
Reálného gymnázia v Prostějově

„Nechtěli byste si zahrát po-
hádku ve školce? Viděla jsem ji 
na vašem „advenťáku“ a  mys-
lím, že je škoda, že ji neuvidí 
více dětí.“  Tak zněla výzva naší 
kolegyně někdy v lednu po vá-
nočních prázdninách. Přiznám 
se, že v pololetním shonu jsme 
na ni ale trošku pozapomněli. 

Postupem času jsme se však  
k  myšlence začali vracet, a  čím 
více jsme o  ní přemýšleli, tím 
spíše začínala pozvolna dostá-
vat konkrétní podobu. Ve škole 
máme spoustu nadaných dětí  
navštěvujících různé kroužky. 
Spoustu času a energie věnují ná-
cviku pohádek, her, písniček a pá-
sem. Byla by proto škoda toho 
nevyužít. Navíc, když to někomu 
udělá radost a zpříjemní den.

A tak se stalo, že jsme 8. dub-
na uspořádali „Den pro radost“.  
S  hodinovým programem, do 
kterého byli zapojeni žáci a stu-
denti  dramatického kroužku, 
pěveckého kroužku a pěveckého 
sboru, jsme navštívili mateřskou 
školu v ulici Libušinka a Domov 
důchodců v Nerudově ulici. 

S  malinkou obavou, zda 
malé předškoláky zaujmeme,  

jsme vstupovali do školky, ale 
přesto jsme doufali, že se dě-
tem program bude líbit. Přeci 
jenom udržet 60 minut po-
zornost u bezmála sedmdesáti 
rozpustilých  dětiček,  to  není  
úplně snadné. Ukázalo se, že 
naše obavy byly naštěstí zby-
tečné. Děti jsme od prvních 
okamžiků zaujali písničkami, 
které za doprovodu kytary za-
zpívali žáci pěveckého krouž-
ku. Při „Popletené pohádce“, 
kterou měli připravenou žáci 
z  dramatického kroužku, se 
smály a nestačily se divit, kolik 
pohádkových bytostí Karkulka 
na své cestě k babičce potkala. 
Při vystoupení pěveckého sbo-
ru se děti samy připojily a zpí-
valy písničky z pohádek, které 
znaly. Nakonec nám děti nad-
šeně zatleskaly a s úsměvem se 
s námi loučily. Od jejich učite-
lek jsme byli vyzváni, abychom 
podobné vystoupení pro jejich 
školku zorganizovali ještě jak 
na podzim, tak v adventu.

Odpoledne jsme navštívili 
již zmíněný Domov důchodců 
v Nerudově ulici. Program jsme 
mírně obměnili, protože nás 

čekalo zcela odlišné publikum. 
Ohlasy však byly velmi pozitivní. 
Byli jsme rádi, když se k nám pu-
blikum nadšeně přidávalo a zpí-
valo s námi známé lidové písně. 
Vřelé reakce, nadšení, úsměvy na 
tvářích a radostné pohledy… Co 
víc si přát? A navíc další pozvání  
a, pokud možno, jak zněla pros-
ba, vícekrát v roce. A to je to, co 
zase na oplátku udělalo radost 
nám. 

Jenže nic velkého by nevznik-
lo bez nadšení. Proto bych ráda 
poděkovala všem zapojeným žá-
kům a studentům za jejich práci 
a  energii, kterou předali jiným. 
Největší díky patří pak vedoucím 
těchto kroužků, kteří žáky celo-
ročně a  neúnavně vedou, moti-
vují a pracují s nimi. Jsou to paní 
učitelky Dagmar Havlíková a Jit-
ka Minářová a pan učitel Zdeněk 
Slatinský. Díky.

Tento „Den pro radost“ byl 
sice první, ale zcela jistě ne po-
slední. Už teď víme, že takové 
akce mají smysl. Protože člověk 
se potřebuje bavit. Potřebuje si 
hrát. A  co je nejdůležitější? Po-
třebuje se i uvolnit a smát. 

 Jana Dosedělová

Noc s Andersenem 
očima našich páťáků

Dne 27. března 2015 se 
třída 5.A  z  RG a  ZŠ města 
Prostějova zúčastnila noci 
s  Andersenem a  přespala na 
dětském oddělení knihov-
ny na Vápenici v  Prostějově. 
Měli jsme přichystaný velmi 
pestrý program.

 Začali jsme v 17 hodin pří-
pitkem a  občerstvením. Poté 
jsme se přesunuli před pomník 
Jiřího Wolkera, kde jsme si 
připomněli jeho 115. výročí 
narození. V  18 hodin jsme se 
přesunuli do Městského divadla 
v  Prostějově, abychom mohli 
zhlédnout slavnostní předávání 
ocenění jednotlivým pedago-
gům při příležitosti Dne učitelů. 
Pozdravili jsme se se zástupci 
z řad našich učitelů a následně 
se přesunuli zpět do knihovny, 
kde na nás čekal tajemný host. 
Naším úkolem bylo uhodnout, 
kdo to je. Nakonec se ukázalo, 
že to byl spisovatel Pavel Hor-
na, který napsal pro děti trilogii 
Midlestone. Jeho knížku si ob-
čas čteme v hodinách čtení. Asi 
hodinu jsme se jej vyptávali na 
nejrůznější věci týkající se kní-

žek i života. Nedílnou součástí 
besedy byla i  malá autogrami-
áda.

V devět hodin jsme se přesu-
nuli do divadla Point. S velkým 
nadšením jsme si vyzkoušeli 
roli herce a  jeho improvizaci. 
Ve skupinách jsme se pokusili 
zahrát konec příběhu, který ro-
zehráli herci z divadla.

Při zpáteční cestě do 
knihovny jsme se ještě prošli 
nočním Prostějovem. Před 
spaním jsme si někteří zahráli 
deskové hry a  pak jsme se již 
postupně ukládali ke spaní. Na 
dobru noc nám ještě paní uči-
telka přečetla kousek příběhu 
z knížky Midlestone.

Ráno se nám vůbec nechtě-
lo vstávat. Nasnídali jsme se, 
poprali se s  balením spacáků 
a  postupně se rozešli domů. 
Někteří šli dospávat, jiní měli 
náročný program s rodiči.

Děkujeme všem organizá-
torům, a  to nejen z  knihovny 
a divadla. Byl to pro nás neza-
pomenutelný zážitek. 

 Žáci 5. A s paní učitelkou 
Hanou Zbořilovou

INZERCE

PRODÁME 
ZREKONSTRUOVANÝ RD 
v Prostějově, Určická ul,
zastavěná plocha 150 m2, 
zahrada 220m2, zahradní 
domek. 4+1+zimní zahrada 
+ garáž. 
 Cena 3,5 mil. Kč

Více na tel.: 

728 820 008 
RK nevolat

Angličtina si na své velikonoční 
vajíčko tento rok trpělivě počkala. 
Krásné postvelikonoční páteční od-
poledne uspořádala pro své studenty 
v  prostějovských parcích vítání jara. 
Angličtináři vyráběli zajíce, zdobili 
vajíčka, závodili, předháněli se, pada-
li a vstávali, a z  toho všeho byla úžas-
ná veselá jarní nálada. 

Angličtina v   pohybu, angličtina 
ekologická, angličtina šitá na míru, 
angličtina vlídná a zábavná přesně vy-
stihuje poslání angličtiny Helen Doron 
English. Pozitivní kontext angličtiny a 
doprovodných akcí, které prostějovská 
angličtina pro své studenty pořádá, dělá 
z  angličtiny kamaráda a partnera, který 
je pro studenty a se studenty rád a vy-
tváří rodinně přívětivé ovzduší. 

Angličtina skládá v  dubnu se svými 
studenty zkoušky Cambridge, jejichž je 
Helen Doron oficiálním partnerem. Od 
května budou probíhat OPEN DOOR 
dny v  rámci zápisů do kurzů na příští 
školní rok.

… A každoročně se pořádá letní 
pobytový tábor od 12. do 18. 7., tento-
krát na téma SAFARI po Beskydsku, 
následován srpnovou letní příměst-
skou školou. 

Aktuální informace o Angličtině 
pro děti najdete na webu anglič-
tiny na www.helendoron.cz - LC 
Prostějov, webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov. Nebo 
jednoduše napište na info@anglic-
tinaprodetiprostejov.cz  či zavolejte 
na tel. 604 792  446.    -red-

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI
Hon na velikonoční vajíčko přivítal jaro

angličtina pro děti
od malička do 19 let

AngličtinA, která přináší 
skutečné výsledky! zápis právěteĎ+420 604 792 446
info@anglictinaprodetiprostejov.cz 

pozvánka na 
ukázkovou 
hodinu zdarMa

HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd   1 6/30/14   6:51 PM
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SPORTCENTRUM-DDM 
VÁPENICE 9 
PROSTĚJOV

4. května 2015 
v 17.30 – 18.00 hod.

MAMINKÁM 
K SVÁTKU
besídka zájmových 

kroužků 
SC-DDM 

MALÝ MÁNES, 
FLÉTNA

předání cen vítězům 
okresní výtvarné 

soutěže
JARO JE TADY!

Studenti Střední školy designu 
a módy, Prostějov triumfovali 

na festivalu Mladá kamera
Jedenačtyřicátý ročník fil-

mového festivalu MLADÁ KA-
MERA 2015, který se konal již 
tradičně v Uničově, přinesl stu-
dentům Střední školy designu 
a  módy, Prostějov řadu úspě-
chů a obohacení. V první řadě 
studenti SŠDAM vybojovali 
HLAVNÍ CENU festivalu. Byla 
jim udělena za 5 animovaných 
filmů z  cyklu “PŘÍBĚHY ZE 
SKŘÍNĚ”. Tyto filmy vytvořili 
studenti 3.A oboru Multimedi-
ální tvorba - Lucie Brančíková, 
Barbora Gajová, Petra Holma-
nová, Mariana Chamraďová,  
Markéta Žákovská. 

Celkem bylo na festivalu 
uvedeno 44 filmů a  porota ve 
složení: Jan Prušinovský (“Kob-
ry a  užovky”), Martin Čihák 
(FAMU), Vladimír Mráz (Česká 
televize), Milan Cieslar (“Pra-

men života”), Martin Műller 
(“Mlčení, modlitba a  pokání”) 
se rozhodla udělit hlavní cenu 
právě studentům Střední školy 
designu a módy, Prostějov. 

Velkým obohacením byla pro 
studenty osobní účast na festi-
valu. Během dvou dnů shlédli 
na 40 filmů od autorů do 30 let. 
Na rozborovém semináři se z úst 
porotců dozvěděli další postřehy 
a  poznatky k  vlastní tvorbě. Za 
účasti režiséra shlédli celovečer-
ní film Kobry a užovky a konec 
festivalu se v  sobotním podve-
čeru nesl v duchu neformálního 
rozhovoru s pedagogem FAMU 
M. Čihákem.  

Účast na 41. ročníku filmové-
ho festivalu Mladá kamera byla 
pro studenty přínosem a nema-
lou mírou přispěje k  dalšímu 
rozvoji jejich autorské tvorby.-iv-

Večer francouzského divadla opět nezklamal
Ve čtvrtek 9. dubna se v kul-

turním klubu DUHA konal 
Večer francouzského divadla, 
který připravili studenti Cyri-
lometodějského gymnázia 
a MŠ v Prostějově. Po loňském 
úspěchu premiérového roční-
ku jsme očekávali velký zájem. 
Skutečnost však naše před-
stavy předčila. Sešlo se více 
než dvě stě diváků a s jistotou 
můžeme konstatovat, že nikdo 
nelitoval. V programu vystou-
pily tři skupiny divadelních 
nadšenců.

Nejmladší skupina (nováčci) 
sehrála hru „Le Rustre“ (Hru-
bián) pojednávající o sekretářce 
Martine, která pozve svého šéfa 
i s manželkou na večeři, aby ho 
požádala o  poloviční úvazek. 
Problém je, že ten večer se v te-
levizi odehrává důležitý fotba-
lový zápas a manžel sekretářky 
ho nechce prošvihnout. Z toho 
vyplývají zajímavé situace.

Po přestávce určené k ochut-
návce francouzských specialit, 
které připravili studenti s  rodi-
či podle originálních receptů, 
předvedla druhá skupina hru 
„Pas d‘Oscar pour l‘assasin“ 
(Vrah zůstane bez Oskara). Děj 
se odehrává v atraktivním pro-
středí filmařů. Natáčení filmu 
je přerušeno vraždou jedné he-
rečky. Na scénu vstupuje mladý 
zapálený detektiv Oscar Tenon, 
který se pomocí tradičních me-
tod snaží najít vraha. 

Třetí hru předvedli studenti, 
pro něž je francouzské divadlo 
tzv. „srdeční záležitostí“. Vě-
novali mu již několik let úsilí 
a  také projezdili kus světa, kde 
sklízeli jeden úspěch za dru-
hým. Naposledy v  únoru na 
festivalu v Saint-Malo, kde byli 

odměněni potleskem ve stoje. 
Děj hry „Sacré sacre“ (Zatra-
cená korunovace) se odehrává 
v předvečer korunovace Napo-
leona, ke kterému přijel z Říma 
papež. Napoleon však musí jeho 
identitu skrývat před svou man-
želkou, milenkou a matkou. Do 
svých intrik a lží se ale nakonec 
zamotá. Tato jednoaktová hra 
se zvláště líbila našim hostům 
z  Francie, protože vycházela 
z  francouzských historických 
reálií a v dialozích se uplatňoval 
styl, který byl Francouzům vel-
mi blízký. (Vedoucí francouz-
ského divadla, paní Jana Cham-
mas, žila dlouho ve Francii a její 
manžel je Francouz.) Všechny 
hry se pochopitelně odehráva-

ly ve francouzském jazyce. Pro 
diváky běžely nad jevištěm čes-
ké titulky, takže mohli všichni 
dobře rozumět, co se na jevišti 
odehrává.

Součástí večera bylo i předá-
vání cen studentům, kteří letos 
maturují a  s  francouzským di-
vadlem se tak loučí.

Jak už jsme se zmínili, nechy-
běli ani vzácní hosté. Naše po-
zvání přijala paní Florence Saint-
-Ygnan - atašé pro francouzský 
jazyk z  Francouzského institutu 
v  Praze a  pan Henri Noubel - 
hlavní organizátor festivalu fran-
couzských studentských divadel 
v  Brně FESTIVADLO. Do pro-
gramu přispěl originální hrou na 
flašinet, který přivezl, a sám také 
byl oblečen do typicky lidového 
oděvu francouzského venkova. 
Večera se zúčastnili i hosté z Par-
dubic – učitelé francouzského 
jazyka a  rodilí mluvčí, kteří učí 
jazyk na základních školách. 
Všichni byli večerem nadšeni 
a paní Florence hned druhý den 
navštívila i  Cyrilometodějské 
gymnázium a přislíbila návštěvu 
Prostějova francouzským velvy-
slancem v květnu t.r.

Ve foyeru Duhy si diváci 
mohli o  přestávce prohlédnout 
výstavu fotografií z  vystoupení 
a  kostýmů, které povětšinou 
vyrábějí sami studenti nebo ši-
kovní rodiče. 

Děkujeme všem, kteří se na 
úspěchu večera podíleli. Stu-
dentům – hercům, jejich vedou-
cí, organizačnímu týmu, rodi-
čům, Kulturnímu klubu Duha 
za pěkné prostory, Statutárnímu 
městu Prostějov za finanční 
podporu a všem divákům za vy-
tvoření výborné atmosféry.

 foto archív CMG

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
KVĚTEN 2015

HUDEBNÍ OBOR :

23. ročník festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
5. 5. 2015 v 19.00 hod. v Přednáškovém sále Městského divadla 

CLARUS  KVARTET - Koncert klarinetového kvarteta

6. 5. 2015 v 10.00 hod. v sále Městského divadla
HRAJEME SI S ABECEDOU – DĚTI DĚTEM

Komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

11. 5. 2015 v 18.00 hod. v Přednáškovém sále Městského divadla
PETR  VACEK - Akordeonový recitál

14. 5. 2015 v 18.00 hod. v sále ZUŠ
DAVID  KALHOUS - Klavírní recitál

15. 5. 2015 v 15.00 hod. nádvoří zámku
PROMENÁDNÍ  KONCERT žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

19. 5. 2015 v 18.00 hod. v sále ZUŠ
KONCERT UČITELŮ ZUŠ Vladimíra Ambrose

19. 5. 2015 v 19.00 hod. v Přednáškovém sále Městského divadla
KONCERT  PĚVECKÝ  SBORŮ Vlastimila, Orlice a Exaudi

ABSOLVENSTKÉ  KONCERTY v sále ZUŠ v 17.30 hod.
5. 5. a 13. 5. 2015

 VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka – Kravařova ul. - PLAKÁTOVÁNÍ
Výtvarný obor ZUŠ Vladimíra Ambrose představí v galerii 

Linka veřejnosti malou přehlídku plakátů a pozvánek na akce, 
které v minulosti pořádal. Součástí výstavy budou také první 
pokusy žáků o grafické zpracování plakátů ke Dni otevřených 

dveří v ZUŠ v červnu 2015.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
13. 5. 2015 v 17.30 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8

Alena Kastnerová 
JAK SI BABIČKA VYHODILA Z KOPÝTKA

Hraje DS PVdramec, režie: Jana Turčanová        
Pan Noubel s flašinetem.
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Kaleidoskop

Další promenáda 
letošního roku

Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov 
zvou  na další promenádu,  která se uskuteční v neděli, 24. 
května 2015 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí  a vydá-
me se k jednomu z měšťanských domů, o kterých jsme zatím 
nemluvili – a dozvíme se něco zajímavého z jeho historie. 

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
  Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 972 , www.sportcentrumddm.cz

Příměstské tábory 2015
Datum Název tábora Typ tábora Odpovědná osoba
20.7. – 24.7.2015 Putování na stroji času příměstský Bc. Jan Zatloukal
27.7. – 31.7.2015 O Newtonovo jablko příměstský Bc. Jan Zatloukal
10.8.- 14.8.2015 Dobyvatel příměstský Bc. Jan Zatloukal
17.8. – 21.8.2015 Baby camp I. turnus příměstský Mgr. Bc. Tereza Zajíčková
24.8. – 28.8.2015 Baby camp II. turnus příměstský Mgr. Bc. Tereza Zajíčková

Pobytové tábory 2015
Datum Název tábora Typ tábora Odpovědná osoba
19.7. – 24.7.2015 Léto v Bradavicích – I. turnus pobytový Bc. Martina Koudelková
26.7. – 31.7.2015 Léto v Bradavicích – II. turnus pobytový Bc. Martina Koudelková
25.7. – 31.7.2015 Sportovně adrenalinový tábor 

Suchý
pobytový Mgr. Bc. Tereza Zajíčková

2.8. – 7.8.2015 Léto v Bradavicích – III. turnus pobytový Bc. Martina Koudelková
8.8. – 13.8.2015 TÁBOR (nejen) PRO KLUKY 

(modelářský)
pobytový Mgr. Marta Pavlíková

Sníte? Kdy se sny stávají 
skutečností? No přece když 
se splní. 

Jak přetavit sen, něco, co 
nám nedá spát a o čem tajně 
sníme, do reálného cíle?

Jak poznáme, že si klade-
me cíle, na které dosáhneme, 
a které jsou ještě reálné?

Běh  každodenního života 
je kolikrát neúprosný a  člo-
věk rychle zapomene, sleví, 
cíle vyblednou a  my se „vy-
šťavíme“ pomalu a  jistě kaž-
dodenní rutinou. A život běží 
dál. Kde hledat novou energii 
a  jak dobíjet baterky? Pojď-
te se inspirovat, zamyslet, 

a možná provést malou revi-
zi, mini jarní úklid svých cílů. 
Stojí to ještě za to? Ivo Toman 
napsal, že motivace zvenčí 
je jako smrad, u  nás půjde 
o  sebe - motivaci, a  „smrad 
to určitě nebude“.

Hostem našeho květnového 
tematického večera Klubu 
Moudrého podnikání žen 
v  Prostějově, bude úspěšný 
majitel několika společnos-
tí, horský vůdce, snowbo-
ardový závodník, jachtař, 
matematik, politik, otec,…
prostě osobnost, Mgr. Jiří 
Stareček, který toho o  snech 
a  cílech ví opravdu hodně a   

o  jejich zdolávání ještě víc. Je 
na vás, jestli necháte zase jeden 
z cílů zapadnout, anebo už pro 
něj opravdu něco uděláte.

Sejdeme se ve středu 13. 
května 2015 v  17:30 hodin 
v příjemném prostředí  Čajov-
ny pod pokličkou, Krasická 59, 
Prostějov. Vstupné je 200 Kč. 
Své místo si dopředu zarezer-
vujte u paní Heleny Volfové na 
tel. 605 051955 nebo na našem 
fb Klub MPŽ Prostějov, nebo 
na www.moudrepodnikani-
zen.cz/klub-mpz/prostejov/.

Srdečně zváni jsou všich-
ni, kdo sní a o něco v životě 
opravdu usilují.  PP

VÝLETY PRO SENIORY V KVĚTNU
Květen je ideální čas na 

výlety. Můžete se přihlá-
sit na tři akce. Na úterý 5. 
května je naplánovaná pro-
hlídka skanzenu ve Strážni-
ci spojená s odpolední pro-
jížďkou na lodi po Baťově 
kanálu. 

Počet míst účastníků je 
omezený kapacitou lodi. Ve 
čtvrtek 14. května navštíví-
me Sluňákov u  Litovelské-
ho Pomoraví a  projdeme si 
s  průvodcem zdejší areál. 
Odpoledne je v  plánu pro-
hlídka Klášterního Hradis-
ka. Čas bude i  na krátkou 
individuální procházku po 

Olomouci.  V úterý 26. květ-
na zamíříme do Kroměříže. 
V  plánu je návštěva expozi-
ce muzea s názvem Historie 
ukrytá pod dlažbou města 
a  samozřejmě vyhlášených 
zahrad. Akce jsou pořádány 
s podporou Zdravého města 
Prostějov.

Podrobnější informace 
o  akcích získáte na telefon-
ním čísle 728  337  983, na 
webových stránkách www.
filemon-baucis.cz a  na pro-
dejně v  Prostějově na nám. 
T.G.Masaryka 24 (vedle cuk-
rárny Florida).

Jana Šmudlová

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů 

předávaných ke zpětnému 
odběru a  recyklaci je stále 
jedním z  hlavních kritérií, 
které odlišují vysloužilé 
elektro od obyčejného odpa-
du. Proto jí ELEKTROWIN 
dlouhodobě věnuje velkou 
pozornost.

Nejproblematičtější je z toho-
to pohledu chlazení. Zaměření 
na ně je logické, protože při 
neodborné demontáži dochá-
zí k  úniku regulovaných látek 

s  negativním dopadem na ži-
votní prostředí a  zdraví a  bez-
pečnost osob.

Proto ELEKTROWIN kont-
roluje každá dodávka ke zpra-
covateli. Při tomto vzorkování 
bylo například v  dodávce 50 
lednic ze 3. listopadu 2014 ob-
jeveno devět nekompletních 
zařízení. Šesti lednicím něk-
do odstřihl kompresor, jedna 
měla ulomená dvířka, zbylé 
dvě vykazovaly různá další 
poškození.

Nekompletnost 
se musí snížit

Průměrná nekompletnost se 
ale dlouhodobě pohybuje do-
konce mezi 25 – 30 %. Cílem 
ELEKTROWINu je tento podíl 
neustále snižovat. Právě proto 
poskytuje obcím finanční pro-
středky napomáhající k lepšímu 
zabezpečení sběrných míst pro-
ti zlodějům. 

Zákon v tomto směru hovoří 
jasně: „Nekompletním elektro-

zařízením se rozumí elektroza-
řízení bez technologických částí, 
které jsou podstatné pro jeho 
klasifikaci.“ Toto ustanovení 
ELEKTROWIN upřesnil sché-
matem nekompletnosti doda-
ným na všechna smluvní místa, 
ze kterého je patrné, o které čás-
ti se jedná. 

Na tento stav pamatuje no-
vým ustanovením i  elektrono-
vela platná od 1. 10. 2014. Podle 
něj „do předání zpracovateli 
nesmí být elektrozařízení nebo 

elektroodpad předmětem úpravy, 
využití nebo odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný 
odběr a recyklace hrazený výrob-
ci spotřebičů prostřednictvím ko-
lektivních systémů. Pokud se totiž 
ze spotřebiče stane neodborným 
rozebráním odpad, musí se s ním 
také jako s  odpadem nakládat. 
Pro nás všechny to znamená, že 
za jeho likvidaci zaplatíme sami. 

Zveřejněno ve spolupráci  
s magistrátem města Prostějova. 

 -pr-    

Šachové oddíly: SK Junior Prostějov, 
SK Prostějov a SK Rošáda 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. 6. 2015, 
Místo: Národní dům - zahrada (suchá varianta) nebo Ná-

rodní 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 zahrá-

li a nejsou organizováni, zejména mládež do 18 let, rodiče vč. 
maminek, 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. Bene-
še 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-

SEBEMOTIVACE
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Představení týmu SKC TUFO Prostějov
V  předvečer startu české 

„primavery“ závodu Velká Bí-
teš-Brno-Velká Bíteš, prvního 
závodu Českého poháru na silni-
ci - FORCE cup se předvedl tým 
SKC TUFO Prostějov na prostě-
jovské radnici. Po úvodním uví-
tání a slovu primátora Miroslava 
Pišťáka a  jeho náměstků Mgr. 
Ivany Hemerkové, Mgr. Jiřího 
Pospíšila, Ing. Zdeňka Fišera 
a předsedy sportovní komise Bc. 
Pavla Smetany byla představena 
sestava pro rok 2015. 

Z loňského týmu zůstali Jakub 
Filip, Luděk Lichnovský, Ma-
těj Zahálka, Adam Kožušník 
a  Wojciech Pszczolarski, které 
pro letošek posílí Petr Lechner, 
Tomáš Koudela, Radovan Dole-
žel a Marek Šipoš. Role týmové-
ho lídra bude ležet především na 
Petrovi Lechnerovi. „Petr je zku-
šený závodník, vynikající sprinter, 
očekává se od něj role týmového 
lídra v rovinatějších závodech. Pro 
kopcovitější závody v týmu máme 
Tomáše Koudelu, je to výborný 
vrchař, stejně tak bude v kopcích 
silný i  Adam Kožušník. Pro ro-
vinatější závody a časovku je zase 
vhodný typ závodníka jako je 
Radovan Doležel, výborný tem-
pař i  časovkář. Myslím, že letos 

je v Prostějově nejsilnější sestava, 
která tady kdy byla. Myslím, že 
bychom mohli bojovat i o vítězství 
mezi týmy v Českém poháru na 
silnici“, dodal k  nově příchozím 
a  ambicím jeden ze sportovních 
ředitelů Tomáš Konečný, který 
rovněž posílil prostějovský tým 
teprve před letošní sezónou. 

Michal Mráček uvedl, že 
oproti loňskému roku se tým za-
měří více na domácí pohár. „V se-
riálu Europe tour se zaměříme na 
získávání bodů do rankingu UCI. 
Předvést se samozřejmě budeme 
chtít i  při dráhových závodech. 
Chtěli bychom, aby naši závod-
níci si svými výkony řekli o zařa-

zení do reprezentačních výběrů, 
a to na silnici i na dráze“, dodává 
Mráček. 

V  prostorách Nové radnice 
v Prostějově, která v loňském roce 
zažila 100 let od své výstavby, tady 
drobná paralela s letošním jubile-
em 130 let od vzniku prostějovské 
cyklistiky, byly představitelům 

města, tisku i partnerům předsta-
veny nové závodní stroje italské 
značky Wilier a závodníci se před-
vedli v nových designech dresů. Již 
zítra se téměř kompletní sestava 
v  prostějovských barvách postaví 
na start ve Velké Bíteši a věříme, 
že tím odstartuje úspěšnou sezónu 
v jubilejním roce.   -red-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO 
PROSTĚJOV,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79, 796 01 Prostějov

tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,IČO: 47922770,e-mail: zsjz  @  zsjz.cz  

Sportovní středisko se sportovní třídou

ATLETIKA – královna sportů
   Nabízíme  studium  ve  sportovních  třídách  zaměřených  na atletiku 
s více  jak  35-letou  tradicí na  Základní  škole,  která  je  nyní 
podporovaná trojnásobným Olympijským vítězem a držitelem světového 
rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese jeho jméno. Škola 
má  výborné  studijní  a  sportovní  výsledky  se  zaměřením  nejen  na 
atletiku.  Škola  je  zařazena  do  projektu  MŠMT  a  Českého  atletického 
svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou jsou základním článkem 
péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou 
návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický 
klub Prostějov.  

Ve školním roce 2015 / 2016 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku

   Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou dnech a to ve:
středa   20. 5. 2015   nebo   3. 6. 2015   vždy od 14.30 hod na školním stadionu ZŠ   
Jana  Železného,  Sídliště  svobody  Prostějov,  (v  případě  nepříznivého  počasí 
v     tělocvičně ZŠ JŽ)  

   Současně zveme žáky ostatních tříd, zájemce o atletiku, kteří mají možnost 
nastoupit i do vyšších ročníků sportovní třídy.

Našim žákům nabízíme:     
- rozšířenou výuku TV (dle tříd 4/5 hodin týdně)
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov
- 2x ročně sportovní soustředění
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu
- možnost studia na středních školách se zaměřením na sport,
   nyní i v Prostějově!!!
- možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje
   v Prostějově

Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.      
ZŠ Sídliště svobody: 582302411, zsjz@zsjz.cz

http://www.zsjz.cz 
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604821175, D.Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov: 606144824, atletika.pv@volny.cz

Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí.

Nezahálí u Vás doma druhý Železný, Šebrle nebo Špotáková!? 



 Společnost Mubea patří v Prostějovském  regionu mezi 
největší a nejvýznamnější  zaměstnavatele. Jméno společ-
nos je synonymem pro  špičkovou kvalitu  a mezi zákazníky 
patří nejvýznamnější světoví výrobci automobilů, například 
VW, Škoda Auto, Porsche, Audi, Renault, Ford, BMW,      
Mercedes, Toyota, Aston Marn,  Lamborghini a další. 

 V průběhu 17 let své existence se společnost rozrostla 
z původních 50 na téměř 1.000 zaměstnanců a v následují-
cích letech je plánovaný další růst a rozvoj. Firma rozšiřuje 
stávající výrobu a bude stavět novou výrobní halu. Do roku 
2018 by tak měla vytvořit až 500 nových pracovních míst.  
Uplatnění zde najdou převážně strojaři a technici, bude se 
jednat zejména o specialisty na výrobní  pozice, oddělení 
strojní a elektro údržby, procesní a projektové inženýry, 
technology a inženýry kvality. Jenom v letošním roce se po-
čet zaměstnanců zvýší až o stovku výrobních specialistů  
a dalších technických pozic.  

 
Aktuální volné pozice: 

• Obsluha a seřizování strojů 
• Řidič VZV 
• Elektronik 
• Pracovník odd. metrologie 
• Směnový mistr 
• Konstruktér 

Nabízíme: 

• Zajímavou a movující práci v rostoucí mezinárodní výrobní společnos 
• Movační  finanční ohodnocení 
• Stabilní zaměstnání a vysoké standardy práce 
• Kariérový postup a rozvoj v rámci globální společnos 
• Zaměstnanecké benefity 

Své žádos a životopisy zasílejte: 
MUBEA-HZP s.r.o., Personální oddělení, Dolní  100, 797 11 Prostějov 

Email: kariera.prostejov@mubea.com, více informací najdete na www.mubea.com 
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Firma MAIER CZ s. r. o. se sídlem v Prostějově je v pořadí pátou 
výrobní pobočkou španělské společnosti Grupo MAIER, jednoho 

z největších výrobců plastových komponentů pro automobilový průmysl. 
V letošním roce 2015 oslaví 10. výročí působnosti na českém trhu.
Naše výrobní činnost se zaměřuje na lisování exteriérových i  interiérových 

komponentů, nicméně důležitou devízou naší výroby je zaměření na povrchové 
dekorace, které spočívají v lakování a chromování. 

Vize a strategické plány společnosti výhledově nabídnou nové pracovní příleži-
tosti a tak výrazně posílí zaměstnanost v průmyslové zóně města Prostějova. 

V současné chvíli hledáme posily do svého týmu na pozici:

OPERÁTOR VE VÝROBĚ
Pokud máte min. základní vzdělání, jste manuálně zruční, pečliví a vyhovuje 

Vám třísměnný režim, je tato pozice určena právě Vám.
Náplní práce bude:

•	 Provádění	výrobních	operací	dle	technologického	postupu
•	 Vizuální	kontrola	výrobků
•	 Zodpovědnost	za	kvalitu	své	práce
•	 Dodržování	zásad	bezpečnosti	práce
•	 Práce	v třísměnném	provoze	(Po-Pá,	občasné	soboty)

Nabízíme Vám:
•	 Stabilní,	dlouhodobé	zaměstnání	
•	 Další	vzdělávání	a možnost	profesního	růstu
•	 Stravenky,	Flexipasy
•	 Jistotu	výplatního	termínu
•	 Firemní	akce
•	 Očkování	proti	chřipce

Kontakt: micwol@maier.es, 582 406 215
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