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Řidiči už jezdí po novém propojení severní 
a jižní obslužné komunikace Foto: Archiv MMPv
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POPTÁVKARD Bedihošť

PLUMLOV ONDRATICE

1.499.000 Kč

1.365.000 Kč

690.000 Kč

POPTÁVKA

Hledáme chaty 
a chalupy 

na Prostějovsku.

Prosíme nabídněte.

Tel.: 734 747 528

Pro našeho klienta 
hledáme byt 
1+1 a 2+1.

Finance z prodeje RD.

Tel.: 734 747 528

RD 4+1 s malým dvorkem po částečné re-
konstrukci (nová střecha, zateplení, fasáda)

Cihlový RD 4+1 v dobrém stavu. V r. 2008 
nové rozvody vody, odpadu, el, ÚT plyn, 
koupelna a omítky. V r.2014 výměna oken.  
V obývacím pokoji možnost krb.

Řadový, suchý RD 3+1 k bydlení i chalupaření se 
zahradou a samostatným příjezdem na zahradu.
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Anenská 4263/25, 796 01 Prostějov NC Anděl

AKCE: 
k nákupu nad 4.000,- Kč

tapeta ZDARMA
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Prostějovské radniční listy

Jan Hus 
1415–2015

6. července si připomínáme 600 let od mučednické 
smrti římskokatolického kněze, středověkého nábožen-
ského myslitele, univerzitního pedagoga, rektora, kazatele 
a reformátora Mistra Jana Husa.

Jeho životní příběh obsahuje česká kázání v Betlémské 
kapli, působení na univerzitě, prosazení Dekretu kutno-
horského, kritiku mravního úpadku církve, spory s praž-
ským arcibiskupem, slyšení na koncilu v Kostnici, ozna-
čení za kacíře a vydání světské moci k upálení na hranici, 
když odmítl odvolat svoje učení. Připomenout můžeme 
jeho inspiraci myšlenkami anglického reformátora Joh-
na Viklefa i jeho spisy O církvi, Knížky o svatokupectví, 
Postila, Dcerka, Výklad Viery, Desatera a Páteře. Jan Hus 
nám přinesl základní nadčasové hodnoty: lidskou důstoj-
nost, spravedlnost, pravdu, svědomí, morálku. Šlo mu 
o evangelizaci života církve i tehdejší společnosti. Chápal 
ji jako návrat k prvotnímu křesťanství a ke Kristovi. Jan 
Hus pro nás představuje také poctivého, čestného a sta-
tečného člověka. „Prosím vás, abyste se milovali, dobrých 
násilím tlačiti nedali a  pravdy každému přáli,“ napsal 
v dopise celému českému národu z Kostnice 10. 6. 1415. 

Za uplynulých dvacet let naši historici, teologové a věd-
ci svým husovským bádáním přispěli k  objektivnímu 
pohledu na Husův život a  dílo. Zbavili jej různých ide-
ologických nálepek a  zkreslení, například pojetí buřiče, 
sociálního revolucionáře či národní legendy. Navázali tak 
na odkaz Františka Palackého, T. G. Masaryka, Václava 
Novotného a Josefa Pekaře. Další podněty k husovskému 
bádání vyšly v roce 1990 od papeže Jana Pavla II., který jej 
označil za reformátora církve.

Husovy myšlenky a názory našly odraz také v Prostějo-
vě za české reformace, protireformace, v protestantismu, 
římskokatolické církvi, Církvi československé husitské 
a v 19. a 20. století. Stoupencem jeho reformních myšle-
nek byl Jindřich z Kravař.  Přednášky, divadelní představe-
ní, Husovy slavnosti, průvody, vatry, sbírky na postavení 
pomníku v Praze a přejmenování Dobytčího trhu na Hu-
sovo náměstí v roce 1926 představují další reflexi jeho od-
kazu v našem městě. Patřila sem i iniciativa městské rady, 
kulturních spolků a  Církve československé husitské na 
postavení pomníku M. Jana Husa v Prostějově. Realizaci 
tohoto počinu zabránila hospodářská krize.

Jan Hus naši společnost a  křesťany již nerozděluje. 
Dokladem toho budou ekumenické bohoslužby smíření  
v našich kostelích a  farnostech. Vyvrcholí jimi také Hu-
sovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze 
ve dnech 5. a 6. července 2015. Hana Bartková

V prostorách Státního okresního archivu v Prostějově byly k vidění artefakty nalezené v makovici 
radniční věže, stejně jako představeny předměty, které naopak do budoucnosti posíláme. 

Propojení Anglická – Brněnská je dokončeno. Spuštěn byl zkušební provoz.

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.

Prostějovskou radnici navštívil kubánský chargé d´affaires Félix Andrés León. Hovořilo se mimo jiné 
také o sbližování této karibské země s Evropskou unií.
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Dopravní okénko – řidiči, pozor, děti! – zvláště o prázdninách
Řidiči pozor, děti! – zvláště o prázdninách – apeluje 1. náměstkyně primátora Alena Rašková
Řidiči za volantem automo-

bilů, nebo i  řídítky motocyklů 
mají za bezpečnost děti větší 
zodpovědnost, než si obvykle 
připouštějí. Především by neměli 
zapomínat na to, že děti a zvláště 
ty malé, představují v  silničním 
provozu živel vždy poněkud ne-
vypočitatelný.

Hlavním zdrojem dětských 
úrazů v  silničním provozu jsou 
motorová vozidla a  je zcela jasné, 

že střetnutí křehkého dětského těla 
s karoserií automobilu je střetnutí 
více než nerovné a následky býva-
jí pro dítě tragické. Řidiči by měli 
mít tato fakta na paměti a  měli 
by se snažit ohrožené děti chránit 
zvýšenou opatrností, předvídavostí 
a ohleduplností.

Všude tam, kde na možnou pří-
tomnost dětí upozorňuje příslušná 
dopravní značka, a  zejména tam, 
kde řidič zaregistruje děti na vozov-

ce nebo v blízkosti vozovky, je na 
místě maximální opatrnost. Zkuše-
ní řidiči znají a respektují zejména 
následující varovné příznaky:

tam, kde se kutálí míč, poběží 
vzápětí dítě;

tam, kde přebíhá vozovku jedno 
dítě, mohou běžet i další;

z autobusu, který zastaví před za-
čátkem vyučování v blízkosti školy, 
téměř jistě vyběhnou bez rozhléd-
nutí děti; 

hraje-li si skupina dětí na chod-
níku, může některé vběhnout do 
vozovky;

matky vedoucí malé děti a  za-
brané do zajímavého rozhovoru 
nedávají obvykle pozor a dítě může 
využít nestřeženého okamžiku 
k vběhnutí do vozovky;

dítě vstupující do vozovky mezi 
parkujícími automobily nemá ob-
vykle dostatečný přehled o tom, co 
se děje na vozovce.

Zkrátka a dobře, řidič musí být 
vždy připraven na nejhorší. Mnozí 
z řidičů určitě začnou reptat, že to 
by znamenalo jezdit většinou kro-
kem a ještě k tomu být schopným 
jasnovidec. Tak zlé to zase není, 
ale pamatujte na to, že není nic 
horšího a smutnějšího, než když se 

dítě stane obětí dopravní nehody. 
Řidič, který se na takové neho-
dě podílel, si to obvykle vyčítá 
celý zbytek života a stále přemýšlí 
o tom, jak se dalo nehodě zabránit.
 Zdroj: ibesip.cz 

Informace

10 problémů formulovaných občany našeho města
Už víme, jaké jsou… souhlasíte s nimi?

Problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města 10. 6. 2015  
na Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse a následné ankety je dát Prostějovanům prostor, 

aby se vyjádřili k věcem, které považují za problém a který by se měl řešit.

A N K E T A
Označte 5 problémů, které považujete za nejaktuálnější, nejžhavější, které chcete řešit.

 Jaké jsou problémy po jednání fóra?
 Vytvoření klubu pro mládež se zaměřením na  tanec, zábavu, ...
 Organizování a pořádání farmářských trhů
 Zajistit finanční výchovu
 Přebudování případně tvorba nových webových stránek města
 Nabídnout větší pestrost zařízení na dětských hřištích a zeleň
 Vybudovat bezpečný výjezd z ulice E. Valenty na Olomouckou ulici
 Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky
 Řešení kvality ovzduší
 Zabezpečit údržbu cyklostezek - jejich průjezdnost a bezpečné nájezdy
 Vytvoření sociálního bydlení pro seniory při využití nové formy komunitního bydlení

 Další problém, který zde není uveden ...................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

Pozn. Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!

SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: v informační službě Magistrátu města Prostějova
Anketní lístek najdete i na adrese www.prostejov.eu

Anketa je anonymní a realizována v rámci Projektu Zdravé město Prostějov.
TERMÍN odevzdání dotazníku: 31. 7. 2015

Upozornění pro dopravce: do 31. 7. 2015 je 
nutno prokázat trvání finanční způsobilosti 
ŽIVNOST KONCESOVANÁ

Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava 
nákladní provozovaná vozi-

dly nebo jízdními soupravami 
o  největší povolené hmotnos-
ti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k  přepravě zvířat nebo 
věcí

osobní provozovaná vozidly 
určenými pro přepravu více 
než 9 osob včetně řidiče

Finanční způsobilost upra-
vuje § 8 zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„ZSD“) takto:

(1) Finanční způsobilost 
lze prokázat všemi způsoby 
uvedenými v  přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie*). 
Žadatel o koncesi, který pove-

de účetnictví, může finanční 
způsobilost prokázat zahajo-
vací rozvahou nebo zahajovací 
rozvahou ve zjednodušeném 
rozsahu. Žadatel o koncesi, kte-
rý povede daňovou evidenci, 
může finanční způsobilost pro-
kázat zahajovacím přehledem 
obchodního majetku.

(2) Trvání finanční způso-
bilosti prokazuje podnikatel 
v  silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly do-
pravnímu úřadu na každý 
kalendářní rok nejpozději do 
31. července tohoto roku. Po-
žádá-li podnikatel v  silniční 
dopravě provozované velkými 
vozidly dopravní úřad před 
uplynutím této lhůty o  její 
prodloužení, prokazuje trvání 
finanční způsobilosti nejpoz-

ději do 31. srpna kalendářní-
ho roku.

*) Nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady (ES) č. 
1071/2009.

Finanční způsobilost je 
nutno do 31.7.2015 prokázat 
stanoveným způsobem (bližší 
informace na webových strán-
kách viz odkaz níže) na Kraj-
ském úřadě Olomouckého 
kraje, odboru dopravy a  sil-
ničního hospodářství.

Neprokázání trvání finanč-
ní způsobilosti ve lhůtě podle 
§ 8 odst. 2  ZSD je důvodem 
pro zrušení nebo změnu roz-
sahu koncese (viz § 35b ZSD).

Bližší „Informace k prokázá-
ní finanční způsobilosti“ na: 

http://www.kr-olomoucky.
cz/silnicni-doprava-cl-33.html

Pozor na uzavírku náměstí T.G.M.
Ve dnech 2.7.-4.7., 

16.7.,30.7.,13.8.,26.8.2015 
bude uzavřeno náměstí 

T.G.Masaryka z  důvodu ko-
nání akcí Prostějovského léta 
2015.

„Na prázdniny bezpečně“
S  tímto názvem je spjata akce 

pro motoristy, kterou již po osmé 
připravila Městská policie Prostě-
jov ve spolupráci s krajským pra-
covištěm Besipu Olomouckého 
kraje.  Dopoledne, první červno-
vou sobotu, na Severní obslužné 
trase měli řidiči možnost porovnat 
si naměřenou hodnotu mobilním 
radarem s ukazatelem rychlosti ve 
svém vozidle. Této příležitosti vyu-
žilo celkem 172 řidičů, z tohoto 4 
motorkáři.  Stejně jako v minulých 
letech si ve většině případů chtěli 
motoristé otestovat „padesátku“. 
Desítka účastníků měřený úsek 
projela vyšší rychlostí jak 70 km/
hod. Nejvyšší zaznamenaná rych-
lost byla u osobního vozidla Škoda 
Rapid 92 km/hod. 

A  jak řidiči dopadli?  Ta-
chometr vesměs ukazoval 
o něco vyšší rychlost, než byla 
ta, kterou naměřil radar, což je 
v  pořádku. Obecně totiž platí 
tříprocentní odchylka. Ob-
jevily se však i  případy, kdy 
řidičům tachometr zazname-
nal nižší rychlost, než bylo 
na radaru. Těchto řidičů bylo 
celkem 14 a  právě při tomto 
zjištění je vhodné navštívit 
autoservis.

Po absolvování trasy obdrželi 
všichni účastníci nejen lístek 
s  naměřenou hodnotou, ale 
i malý dárek v podobě alkohol-
testu a propagačních letáků  Be-
sipu.  Str. Adámková Jana

  – MP PV





Krátkodobé uzavření 
pošty v Prostějově  

na Dolní ulici
Česká pošta, s. p. in-

formuje o  krátkodobém 
uzavření pošty Prostějov 
8 – ulice Dolní, kousek od 
restaurace U tří bříz. Uza-
vření je plánováno na dny 
7. 7. - 10. 7. 15 a 10. 8. - 14. 
8. 15. 

Výplaty důchodů, pouká-
zek a  příjem dopisů budou 
možné na poště Prostějov 
1, popřípadě je lze zajistit ve 
spolupráci s doručovateli. 

Pošta Prostějov 8 není 
poštou ukládací. 

Děkujeme za pochopení, 
Česká pošta, s p.

Upozornění
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Prostějovské radniční listy Informace
Lesy města Prostějova si propachtují rybník v Krasicích

Rada města Prostějova 
schválila pacht rybníka v Kra-
sicích společnosti Lesy města 
Prostějova s.r.o. Za pronájem 

stavby rybníka, břehů, vpustí 
a výpustí včetně soustavy česel 
zaplatí společnost městu cel-
kem 28.764 Kč ročně. 

Vlastníkem vodní plochy 
se stalo město vloni v  září po 
rozhodnutí zastupitelstva. Zá-
roveň město převzalo nájemní 
smlouvu, podle které rybník vy-
užíval Moravský rybářský svaz. 
Nájemné činilo 3.300 Kč ročně, 
přičemž se skládalo ze dvou 
částí, a to finančního plnění ve 
výši 2.000 Kč ročně a  věcného 
plnění ve výši 1.300 Kč. Rybáři 
přitom na základě rozhodnutí 
rady města využívají bezplatně 
rybník v Drozdovicích.

Městu se ozvala soukromá 
osoba, která za pronájem ryb-

níka nabízela cenu 6.000 Kč. 
Dalším zájemcem pak byla 
společnost Lesy města Pros-
tějova, jejímž stoprocentním 
vlastníkem je město. „Jednatel 
společnosti se odvolával na to, 
že společnost Lesy města Pro-
stějova již tři rybníky spravuje 
a  úspěšně na nich hospodaří. 
Dohodli jsme cenu 3 Kč/m2, 
tj. celkem ve výši 28.764 Kč 
ročně,“ přiblížil Jiří Pospíšil, ná-
městek primátora. 

„Vedení města vypsalo záměr 
pachtu společnosti Lesy města 
Prostějova podle zákonem da-
ných podmínek, a to na úřední 
desce a  způsobem umožňující 
dálkový přístup ve stanovených 
lhůtách. Cenové podmínky byly 

určeny podle dohody, způsob 
úhrady pachtovného byl stano-
ven v  jedné roční splátce, a  to 
předem. K vyhlášenému zámě-

ru se nikdo nepřihlásil,“ uvedl 
Jiří Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MMPv

Dotace na zvýšení bezpečnosti v dopravě
Město v  únoru podalo 

žádost o  poskytnutí finanč-
ního příspěvku z  rozpočtu 
Olomouckého kraje na pa-
desátiprocentní pokrytí 
nákladů na nasvětlení vy-
braných přechodů v  rám-
ci krajského programu na 
vybudování a  rekonstrukce 
přechodů pro chodce.

„Byli jsme úspěšní, získali 
jsme dotaci, která pokryje 
z  poloviny nasvětlení pře-
chodu v  Žeranovské uli-
ci u  křižovatky s  ulicí Na 
hrázi, dále dva přechody 
v  Brněnské ulici, a  to mezi 
autobusovými zastávkami 
a  u  ulice Libušinka,“ uvedl 
Jaroslav Šlambor. Celková 

finanční výše projektu je 
předpokládána v  hodnotě 
615 tisíc, dotace pak je 307 
tisíc korun.

O  finanční spoluúčast žá-
dalo město kraj při realizaci 
výstavby nových autobuso-
vých zastávek ve Vrahovicích 
v rámci programu na zvýše-
ní bezpečnosti v  silničním 

provozu. „I v  tomto případě 
jsme byli úspěšní a  dotace 
nám byla schválena,“ infor-
moval Jaroslav Šlambor. Po-
kryje polovinu nákladů, je ve 
výši 230.430 korun.

Rada města na své schů-
zi doporučila zastupitelstvu 
schválit přijetí těchto dotací.

 -red-

Skanska dokončila propojení ulic 
Anglická – Brněnská v Prostějově   

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 bylo slav-
nostně uvedeno do provozu propoje-
ní ulic Anglická – Brněnská.

Stavba byla realizována ve dvou na 
sobě navazujících etapách, kdy první 
trvala 10. týdnů, druhá 8. 

„V  rámci sta- v e b n í c h 
prací byly zrekonstruovány dvě stáva-
jící stykové křižovatky na křižovatky 

okružní a bylo nově vybudováno pro-
pojení mezi těmito křižovatkami podél 
stávajícího parkoviště u  Aquaparku. 
Součástí stavby byla i rekonstrukce stá-
vajících chodníků a vybudování nových 
propojení stávajících cyklotras o  nový 
úsek, dále přeložky inženýrských sítí. 
Zároveň probíhá doplnění stavby o ze-
leň, což bude dokončeno do 30. 9. 2015. 
V  rámci stavby byla vybudována pro-
tihluková stěna, která má zmírnit hluk 
z  provozu na komunikaci a  jako další 
protihlukové opatření byl položen tzv. 
tichý asfalt, který tlumí hluk z provozu 
automobilů o cca 3-5 decibelů,“ vysvět-
lil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Dodavatelem stavby byla fir-
ma Skanska a.s. 

Akce přišla na cca 22 milionů korun 
vč. DPH. V současné době přejde do 
zkušebního provozu, následně pro-
běhne měření hluku a dle jeho výsled-
ku bude uvedena do trvalého provozu.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

INZERCE

Základní údaje o stavbě:
Název díla:    Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově 

 (úsek ulice v Polích – ulice Anenská)
Investor:  Statutární město Prostějov
Zhotovitel:  Skanska a.s., divize Silniční stavitelství,  

oblast Střední Morava
Začátek výstavby:  09/2014
Ukončení výstavby: 05/2015
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Informace
Stanovisko Rady města Prostějova k mimořádnému zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 11. 6. 2015

Neschválení programu mimo-
řádného zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova dne 11. 6. 2015 
vyvolalo ze strany některých svo-
lavatelů bouřlivé reakce. Rada 
města Prostějova proto shrnuje 
zásadní skutečnosti, které vedly 
ke svolání mimořádného zastu-
pitelstva:

O  zasedání požádalo pouze 
13 zastupitelů z 35 (zákon jim to 
umožňuje, primátor je povinen 
jednání svolat). Číslo 13 však hovo-
ří samo za sebe – přesně tolik členů 
zastupitelstva města považovalo 
mimořádné jednání za žádoucí.

Navrhováno bylo projednání 
několika bodů, a to:

Posouzení situace města v sou-
vislosti s  vynesením rozsudku 
o  neplatnosti Smlouvy o  smlou-
vách budoucích se společností 
Manthellan, a.s. (mj.  řešení otáz-
ky platnosti následných smluv, 
vyvození personální odpovědnosti 
za vzniklou situaci a škody, poza-
stavení prací na II. Změně územ-
ního plánu) 

Obecně známou skutečnos-
tí je, že, dokud rozsudek v  dané 
věci nenabyde právní moci, není 
o  čem jednat. Do dne konání 
mimořádného zastupitelstva 
neobdrželo město Prostějov do-
konce ani písemné vyhotovení 
rozsudku.

Údajné vzniklé škody – neexis-
tuje žádná škoda, která by městu 
vznikla v souvislosti s projektem 
Manthellanu. Pokud někdo ze za-
stupitelů takové průkazné materiá-
ly má a je přesvědčen, že skutečně 
došlo k materiální újmě města, je 
přímo povinen podat trestní ozná-
mení na konkrétního pachatele. 

II. změna územního plánu je již 
zpracována a v současné době pro-
bíhá dle zákona její projednávání. 

Dalším bodem, který měl být 
na mimořádném jednání zastupi-
telstva projednán, byly informace 
o Národním olympijském centru. 

Rada města zdůrazňuje, že tento 
bod podrobně projednalo zastupi-

telstvo na svém řádném zasedání 
v pondělí 8. 6. 2015. Zastupitelé ve 
více než hodinové diskusi získali 
potřebné informace nejen od čle-
nů rady, ale také od dr. Miroslava 
Černoška, který projekt předsta-
vil. Založení spolku umožňujícího 
vznik Národního olympijského 
centra v  Prostějově následně 
schválilo právě pondělní zastupi-
telstvo, a to 28 hlasy (tedy včetně 
většiny opozičních zastupitelů!).

13 opozičních svolavatelů mi-
mořádného jednání zastupitel-
stva dále požadovalo projednání 
porušení povinností při správě 
cizího majetku v případu jezdecká 
kasárna. 

Rada města opět konstatuje, že 
žádné porušení takové povinnosti ne-
bylo prokázáno. Rozhodnutí v tomto 
smyslu může také vynést pouze soud.

Členové rady města Prostějo-
va jsou přesvědčeni, že všechny 
skutečně jednatelné body byly 
předmětem řádného zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova 
dne 8. 6. 2015, pro mimořádné 
jednání neexistovaly a  neexistují 
žádné nové skutečnosti, což se od-
razilo i při hlasování o schválení, 
respektive neschválení programu 
mimořádného zastupitelstva dne 
11. 6. 2015. Členové Rady 

města Prostějova
V Prostějově dne 12. 6. 2015

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v červenci 2015
1. července

Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká ( k  Mechani-
ce), Letecká cyklostezka směr Bedihošť, Dolní (přejezd 
- Kojetínská), Kralická (Dolní - Průmyslová), Kojetínská - 
chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), 
Kralická po hr.města cyklostezka, Kralická po hr.města, 
Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny

2. července
Za Drahou, Průmyslová, Průmyslová zóna B, Rovná, 

Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé ra-
meno cyklostezka

21. července
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové 

- parkoviště, M. Pujmanové - vnitroblok, Kopečného, Z. 
Wintra, Vrahovická pravá strana  (křiž. Průmys-
lová-  most Romže)

23. července
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti - parkoviště, Kpt. 

J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, 
Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovic-
ká-Říční), Tovární - parkoviště, Zátiší - plocha, 
Říční, Vrahovická (sídl. Svornosti-Smetanova)

28. července
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Mácho-

va, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká-Šmeralo-
va), Mlýnská, Mlýnská - parkoviště, 
Plumlovská - parkoviště (Sídl. svo-
body)

30. července
Krasická (Drozdovice-Morav-

ská), V  Polích, Dr. Uhra, V. Škra-
cha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská,  
J. Kaštila

Občané se vyjádřili v anketě k úpravám MHD
Jednoznačné výsledky přines-

la anketa, kterou vyhlásilo měs-
to pro cestující, využívající měst-
skou hromadnou dopravu. Lidi 
oslovilo město prostřednictvím 
Prostějovských radničních listů, 
svých webových stránek a v au-
tobusech městské hromadné 
dopravy. Anketa se týkala linek 
obsluhujících obchodní zónu 
v  Konečné ulici a  dále změna 
trasy linky mezi Domamyslice-
mi a OD Tesco. 

První navrhovanou změnou 
bylo zrušení zastávky u OD Tesco 
u linky MHD č. 32 Krasice - Tesco 
a její přesun na ulici Konečnou.

„Nově situovaná zastávka by 
byla blíže k OD Kaufland a OBI, 
do kterých směřuje dle informací 
řidičů většina cestujících. Zruše-
ní zajížďky k OD Tesco by navíc 
zkrátilo trasu linky a tím i jízdní 
dobu, to by pomohlo částečně 
eliminovat zpoždění vznikající 
při odbočování autobusů z ulice 
E. Valenty doleva do ulice Olo-

moucké,“ přiblížila Alena Raško-
vá, první náměstkyně primátora.

Na tuto otázku odpovědělo cel-
kem 615 respondentů. Pro zrušení 
zastávky u OD Tesco se vyjádřilo 
315 hlasujících, spíše ano odpo-
vědělo 251, nesouhlas s přesunem 
pak 63 respondentů. „Po poradě 
s dopravcem jsme se rozhodli za-
stávku u OD Tesco prozatím neru-
šit. Na této lince přibude zastávka 
Prostějov, Arkáda (poblíž prodej-
ny KFC), a to pro výstup i nástup. 
Navíc došlo k  úpravě jízdních 
dob. Pokud se opatření ukáže jako 
účinné, bude ponecháno v  plat-
nosti. V opačném případě by byla 
zastávka u OD Tesco na této lince 
zrušena v závěru měsíce září,“ vy-
světlila Alena Rašková. 

Druhou navrhovanou změ-
nou bylo převedení linky MHD 
15 Domamyslice – Tesco přes ul. 
Plumlovskou a sídliště E. Beneše 
na trasu linky MHD 16 Doma-
myslice – Tesco přes Hacarovu 
ulici a  Vápenici. Jedná se o  dva 

páry spojů v pracovní dny. „Změ-
na byla motivována snahou zlep-
šit dopravní obslužnost Hacarovy 
ulice, kde se nachází domy s pe-
čovatelskou službou, a dále menší 
zájmem veřejnosti na původní 
trase,“ podotkla Alena Rašková.

Počet hlasujících byl 614, od-
pověď ano: 243, odpověď spí-
še ano: 241, odpověď ne: 130. 
„V  tomto případě jsme rozhodli 
o převedení linky, autobusy nebu-
dou jezdit přes sídliště E. Beneše, 
ale přes Hacarovu a  Vápenici,“ 
sdělila Alena Rašková.

K 28. červnu 2015 dojde dále 
k drobným úpravám vyvolaným 
požadavky občanů i  na jiných 
linkách. Bude se jednat například 
o zlepšení návaznosti na odjezdy 
a příjezdy vlaků na linkách MHD 
č. 4 a  č. 6, zavedení večerních 
spojů na linkách MHD č. 19 a 9 
a  zlepšení dopravní obslužnosti 
průmyslové zóny o prázdninách.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MMPv

Prodej dřevěných soch ze sympozií
Rada města Prostějova vyhlá-

sila záměr prodeje devětadvace-
ti dřevěných soch vytvořených 
v  rámci deseti ročníků Meziná-
rodních sochařských sympozií 
Hany Wichterlové v Prostějově.

Prodej bude uskutečněn za zá-
jemcem nabídnutou cenu. Podle 
podmínek záměru musí být cena 
zaplacena před podpisem kupní 
smlouvy, náklady na  odvoz soch 

uhradí kupující. „Odbor správy 
a údržby majetku města magistrá-
tu obdržel zpracované ocenění 33 
kusů dřevěných soch. Ze znaleckých 
posudků vyplývá, že díla byla vytvo-
řena z neošetřených a neimpregno-
vaných kmenů dřeva. Tento mate-
riál není vhodný pro dlouhodobé 
venkovní umístění. Následné půso-
bení povětrnostních vlivů při jejich 
nevhodné instalaci ve venkovních 

prostorech sochy poškodilo. Větši-
na soch vyžaduje konzervátorské 
zásahy. Čtyři sochy znalec navrhuje 
k fyzické likvidaci,“ uvedl Jiří Pospí-
šil, náměstek primátora. 

Záměr prodeje soch je zveřej-
něn na  úřední desce magistrá-
tu, na  internetových stránkách 
města (včetně fotografií soch –  
www.prostejov.eu ) a  v  Prostějov-
ských radničních listech. -jg-

Prostějovské radniční 
listy patří ke skokanům 
období 2006 – 2014
Občanské sdružení Ožive-

ní posuzovalo na osm desítek 
obecních periodik vydávaných 
v  minulém a  předminulém 
volebním období, tedy v letech 
2006 – 2014. K  hodnoceným 
tiskovinám patřily také Prostě-
jovské radniční listy.

„Oživení hodnotilo zejména 
rozsah politické plochy, tedy 
nakolik periodika informují 
o činnostech radnice a předsta-
vitelů města. Dále se průzkum 
zaměřil na podíl alternativních 
sdělení a  názorů vyjadřujících 
se k  činnosti radnice, informa-
ce o  budoucích rozhodnutích, 
propagaci vedení samospráv 
a organizační zajištění vydávání 
periodik,“ uvádí v  písemném 
prohlášení Martin Kameník, 
předseda Oživení, o.s. 

Prostějovské radniční listy 
v  tomto hodnocení obsadily 9. 
místo v podílu názorové pestrosti 
přispěvatelů. Noviny se tak zařadi-
ly mezi pětici největších skokanů 
v období 2006 – 2014 v podílu al-
ternativních názorů v listech. 

Zároveň se Prostějovské 
radniční listy umístily na 64. 
místě ze 77 v žebříčku výdajů, 
které město ze svého rozpočtu 
vydává na tvorbu, tisk a  dis-
tribuci periodika (přičemž 

v tomto případě je žebříček se-
staven tak, že na prvním místě 
je uvedeno obecní periodikum, 
za jehož vydávání platí místní 
samospráva nejvyšší částku, 
na posledním místě naopak 
periodikum, za které je vydá-
vána z obecních peněz nejnižší 
částka).

„Nejdražší bylo v  hodnoce-
ném období informování ob-
čanů Jevíčka s  cenou 166,2 Kč 
na obyvatele, nejlevnější pak 
informování obyvatel Moravsko-
slezského kraje s částkou 1,6 Kč 
v přepočtu na jednoho obyvatele. 
Cena za informování 1 obyva-
tele Prostějova prostřednictvím 
Prostějovských radničních listů 
činila v období 2006 – 2014 část-
ku 15,9 Kč na 1 obyvatele ročně,“ 
uvádí se v  prohlášení Občan-
ského sdružení Oživení s tím, že 
u větších územně správních cel-
ků typu kraje jsou pochopitelně 
náklady na informování občanů 
vzhledem k celkovým nákladům 
mnohem nižší než u  malých 
obcí. Stejně tak se významně liší 
cena u  málostránkových černo-
bílých zpravodajů a vícestránko-
vých barevných.

Všechny zpracované vý-
sledky jsou k  dispozici na  
www.hlasnatrouba.cz . -red-
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Strategii rozvoje zeleně projednali zastupitelé

Parky, lesopark, městské lesy 
a  další plochy veřejné zeleně 
mají rozlohu dvou Plumlov-
ských přehrad! Strategii zpra-
covanou s  výhledem na  příš-
tích deset let zpracoval Odbor 
životního prostředí magistrá-
tu.
Materiál byl projednán v komi-
sích rady, na základě jejich vy-
jádření byly do něj zapracovány 

relevantní návrhy a  připomín-
ky. „Schválení Strategie rozvo-
je zeleně ve městě Prostějově 
není zákonem vyhrazeno ani 
zastupitelstvu města ani radě 
města, spadá tedy do tzv. zbyt-
kové kompetence rady. Někteří 
členové zastupitelé na zasedání 
dne 16. února 2015 projevili 
zájem o  předložení tohoto do-
kumentu k  jednání. Z  tohoto 
důvodu navrhujeme materiál 
po projednání v radě z důvodů 
jeho strategického a  rozvojo-
vého charakteru předložit Za-
stupitelstvu města Prostějova 
ke schválení,“ vysvětlila Ivana 
Hemerková, náměstkyně pri-
mátora.
Hlavním důvodem pro zpra-
cování dokumentu je snaha 
o  zlepšení stávajícího stavu 
zeleně po stránce kvalitativní 
i  kvantitativní a  o  rozvoj nově 
navržených ploch. Strategický 

materiál nebyl připraven izolo-
vaně, ale je v souladu se Strate-
gickým plánem rozvoje města 
Prostějova pro období 2010 – 
2020, Územním plánem města 
Prostějova, Generelem zeleně, 
Analýzou stavu životního pro-
středí, Místním programem 
ke zlepšení kvality ovzduší pro 
město Prostějov pro PM10 
a  dalšími drobnými studiemi 
zpracovanými pro Statutární 
město Prostějov. Po svém schvá-
lení bude zásadním podkladem 
pro další rozvoj města Prostě-
jova, výchozím materiálem pro 
rozhodovací a  správní činnosti 
odborů Magistrátu města Pro-
stějova. Strategie rozvoje zeleně 
bude průběžně vyhodnocována 
a  doplňována o  nové záměry, 
a to jednou ročně. 
Materiál se podrobně věnuje 
strategickému rozvoji veškerých 
plochy veřejné zeleně v majetku 

statutárního města Prostějova, 
kam patří především parky, 
botanická zahrada, lesopark 
Hloučela, ucelené plochy zelení 
na náměstích a v sídlištích, vni-
trobloková zeleň, stromořadí 
ulic i jednotlivé dřeviny a hřbi-
tovy. „Z  navrhovaných opat-
ření mohu zmínit například 
kultivaci a  zpřístupnění stáva-
jících ploch zeleně v  lokalitách 
Čechůvky a  Močidýlka, rozší-
ření ploch zeleně v  biokorido-
ru Hloučela, vytvoření parku 
Nová Okružní, výsadbu stromů 
v místní části Žešov u R46, vý-
kup ploch, které jsou nabízené 
k prodeji a na nichž má být dle 
územního plánu zeleň, aktu-
álně například takzvaný jižní 
park, ale i  dobudování cestní 
sítě podél Hloučely a  investice 
do  mobiliáře pro zatraktivnění 
rekreační funkce zeleně,“ uved-
la Ivana Hemerková. 

Veřejná zeleň parků, lesoparku, 
hřbitovů a  dalších menších par-
kově upravených ploch a  uliční 
zeleně v intravilánu města zaujímá 
rozlohu přes 100 hektarů. „Pro 
představu se jedná přibližně o je-
den a půl násobku rozlohy Plum-
lovské přehrady,“ nabídla srovnání 
náměstkyně primátora Ivana He-
merková s tím, že kromě městské 
zeleně slouží na území Prostějova 
také městské lesy o výměře 31 hek-
tarů na  katastrech místních částí 
Domamyslice a Čechovice.

Rozloha veřejné zeleně 
v Prostějově (v hektarech)

parky 11,97
rekreační zeleň lesoparku  
Hloučela 32,21
menší parkově upravené  
plochy a uliční zeleň 50,59
zeleň hřbitovů 9,19
 -jg-

Rada schválila smlouvu na Rákosníčkovo hřiště
Rada města Prostějova 

schválila uzavření smlouvy 
o  obstarání díla – Rákosníč-
kova hřiště na Husově náměs-
tí. Účastníky smlouvy jsou 
společnost Lidl Česká repub-
lika v.o.s., a Statutární město 
Prostějov.

„Rákosníčkovo hřiště“ 
získalo město v  soutěži vy-
hlášené společností Lidl. 
„Jedná se o  moderní dětské 
hřiště v hodnotě přibližně je-
den a půl milionu korun včet-

ně realizace, kterou společ-
nost zajišťuje. Město poskytne 
plochu a  vybudování cestní 
sítě. Zastupitelstvo města 
Prostějova na svém dubno-
vém zasedání odsouhlasilo 
umístění a finanční prostřed-
ky potřebné na výstavbu cest 
zajišťujících přístup na hřiš-
tě,“ připomněl Jiří Pospíšil, 
náměstek primátora.  

Předmětem navrhované 
smlouvy o obstarání díla je ze-
jména zřízení bezplatného uží-

vacího práva společnosti Lidl 
pro dětské hřiště. V  současné 
době se připravuje dokumen-
tace pro vydání územního sou-
hlasu. „Samotné zahájení stavby 
hřiště je naplánováno od 8. do 
přibližně 20. července. Slav-
nostní otevření se bude s největ-
ší pravděpodobností konat 1. 8. 
2015, součástí programu bude 
vystoupení Michala Nesvadby 
pro děti,“ doplnil Jiří Pospíšil.
 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MMPv

Revitalizace zeleně na Husově náměstí
V minulém roce byla zahájena 

revitalizace parku ve vnitřním 
prostoru Husova náměstí. Na 
ploše musí dojít k  úpravě výš-
kových rozdílů terénu. K jejímu 
provedení bude potřeba navezení 
250 m3 orné půdy.

V  rámci realizace stavby bylo 
provedeno odstranění stávajících 

stromů a  keřů. Nově tady bude 
vysazeno na osmdesát stromů. 
„Při provádění terénních úprav se 
zjistilo, že terén má místy až čtyři-
ceticentimetrové výškové rozdíly, 
které by bylo vhodné upravit a do-
sypat vhodnou zeminou. Geodet 
zaměřil, že je nutné doplnit terén 
o  přibližně 250 metrů krychlo-

vých ornice, aby byl terén srovnán 
a mohlo dojít k obnově travnaté 
plochy,“ přiblížil Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora a  podotkl, 
že v  místě terénních nerovností 
se bude instalovat i  nové dětské 
hřiště od společnosti LIDL. „Ce-
nová nabídla zhotovitele činní 150 
tisíc korun na dodání ornice, její 

rozprostření a  upravení,“ upřes-
nil Zdeněk Fišer. Rada města na 
poslední schůzi schválila uvolnění 
této částky formou rozpočtového 
opatření. 

Ve výběrovém řízení na zho-
tovitele stavby byla vybrána firma 
Beatrice Madrová, která předloži-
la nejvýhodnější nabídku ve výši 

1,277 mil. Kč včetně DPH. Na tuto 
akci je přislíbena finanční dotace 
z  Operačního programu Život-
ního prostředí ve výši cca 900.000 
Kč. Vzhledem k  tomu, že bude 
proplacena zpětně, město musí 
zajistit finanční krytí realizovaného 
projektu.  Mgr. Jana Gáborová,

 tisková mluvčí MMPv
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Při hlasování o Národním 
olympijském centru (NOC) 
si dovolilo 5 zastupitelů ne-
zvednout ruku pro. Byl jsem 
jedním z  nich. Důvod byl 
jednoduchý. Projekt nebyl 
projektem. Král byl nahý. 
Král byl a  zřejmě ještě je 
nepřipravený. Chyběly in-
formace, které projekt dělají 
projektem. 

Většinou mají formu no-
toricky známé doplňovačky: 
záměr, základní parametry, 
organizační struktura, před-

pokládané náklady a  výnosy, 
využití zařízení (kdo, kdy, za 
kolik), schéma personálního 
obsazení, předpokládaná doba 
udržitelnosti, studie prove-
ditelnosti. Mám za to, že tyto 
věci by měly být vyjasněny 
a prodiskutovány napříč poli-
tickým spektrem v  předstihu 
před jakýmkoli konkrétním 
krokem. Založení spolku 
s  účastí města je vážná věc. 
Ještě vážnější je, pokud není 
vyjasněna jeho funkce, organi-
zace a místo v celém projektu.

Místo věcné debaty bylo 
zorganizováno osočování 
opozičních zastupitelů. V rad-
nici, před radnicí, v tisku. Prý 
nepřejí sportování mládeže. 
Několik zmatených tabulek 
a návštěva sportovního impre-
sária na jednání zastupitelstva 
a  jeho prezentace jakýchsi 
zvláštních čísel a představ můj 
názor na nepřipravenost této 
věci změnit nemohlo. Ta čísla 
a  vize pokud nebyla zrovna 
v  tom okamžiku vymyšlena, 

mohla a  měla být položena 
na stůl dlouho před jednáním 
zastupitelstva. Ještě před tím 
však měla být projednána ra-
dou. Proč tomu tak nebylo? 
Řádně připravené informace 
musí být alfou a  omegou při 
rozhodování o  důležitých vě-
cech města. Alespoň takto si 
představuji nejen řízení pro-
jektu ale i celého města. Není-
-li tomu tak, jde o manažerské 
selhání těch, kteří chtěli, aby 
byl projekt schválen. Nota 
bene, jde-li o  více než 100 
milionovou investici. Pokud 
má projekt dotovat MŠMT, 
pochybuji, že je možné, aby 
neexistovala jeho podrobná 
studie. Proč ji tedy zastupitelé 
nedostali, je ve hvězdách.

V  tom, že rozhodnutí zdr-
žet se hlasování bylo správné, 
mne a  jistě i řadu rozumných 
spoluobčanů utvrdily rozči-
lené výroky, výhradně členů 
koalice, v tisku. Kolegyni Ing. 
Haně Naiclerové bylo např. 
vyčteno, že se zdržela hlaso-

vání, ač má syna v  1.sk a  její 
manžel je tam dokonce trené-
rem. Co chtěl vyslovitel této 
temnosti sdělit? Snad to, že je-
-li někdo z  rodiny zastupitele 
zapojený v klubu, musí zastu-
pitel loajálně hlasovat tak, jak 
si to přeje „majitel“ klubu? To 
jsme ovšem v jiném století!

Těch, co nedali hlas pro, 
mohlo být i  více. Podařilo se 
však uložit primátorovi ale-
spoň přípravu změn stanov, 
které lépe ošetří postavení měs-
ta Prostějova v projektu. Jak je 
možné hlasovat pro stanovy, 
o  nichž je známo, že se musí 
změnit? Jak je možné hlasovat 
pro něco, co není v  pořádku? 
Zajímavé je, že to, že stanovy 
nejsou v  pořádku, potvrdili 
svým hlasováním všichni za-
stupitelé. Schválili totiž nutnost 
změny. Ti, co byli pro, i ti, co se 
zdrželi. Velká shoda!

Připadá mi směšné, když 
jsou někteří zastupitelé ozna-
čováni za nepřátele dětského 
sportu jen proto, že žádali 

konkrétně zpracovaný projekt. 
Dovolím si připomenout, že já 
i mnoho mých přátel, se právě 
práci s dětmi a mládeží věnu-
jeme dlouhá léta. Na trénin-
cích, na soutěžích na táborech. 

Práce s  mládeží v  Prostějo-
vě nestojí na NOC. Je tu před 
NOC, bude i  po něm a  bude, 
i  kdyby NOC nebylo. Bouře 
kolem NOC je pouze vykon-
struovaná záminka proti všem, 
kdo dlouhodobě kritizují se-
lektivní systém podpory spor-
tovním a volnočasovým aktivi-
tám prostějovské mládeže. 

Nevidím jiný správný po-
stup, než doplnit výše uvede-
nou doplňovačku. Nechť má 
každý možnost seznámit se 
s projektem, jeho funkcí a ná-
vrhem provozu. Vážený pane 
hejtmane, vážený pane pri-
mátore, vážený pane doktore, 
stačilo to pořádně připravit. 
Mohli jste mít plný počet. 
 Aleš Matyášek, 

zastupitel TOP09 a nezávislí 
Prostějované

Bez vstupních informací se nelze zodpovědně rozhodovat

A  je to tu zas. Proběh-
lo červnové zastupitelstvo 
a znovu jsme napadáni jako 
ti,  kteří všechno kritizují, 
všechno boří a  s  ničím ne-
souhlasí a  jde nám jen roz-
vrat a chaos. Teď už klasická 
rétorika vládnoucí koalice 
a místního tisku, kterým ne-
jde o  fakta, ale pouze o  své 
zviditelňování. 

Tak o  co nám vlastně jde? 
Tak například Národní olym-
pijské centrum. Velmi jsme 
přivítali, že nositel tohoto 
projektu, který byl obestřen 
rouškou tajemství, přišel mezi 
nás a  sdělil nám spoustu dů-
ležitých informací ohledně 
výstavby a vlastního provozo-
vání budoucího olympijské-
ho centra. Konečné jsme se 
dozvěděli, jaké jsou základní 
předpoklady fungování této 
stavby a jaká je v hrubých ry-
sech jeho finanční a provozní 
náročnost. Přitom jsme o tyto 

informace žádali dlouho před 
vlastním zasedáním zastu-
pitelstva. Opravdu nechápu 
proč nám spolu se  třemi ta-
bulkami a  několika listy vše-
obecného a  nic neříkajícího 
textu nebyly zaslány tyto zcela 
rozhodující a  závažné infor-
mace, které jistě byly součástí 
prvotních analýz proveditel-
nosti tohoto projektu, které 
jsme však dodnes neobdrželi.  

V  dnešní době není až ta-
kový problém postavit spor-
tovní halu v  řádech stamilio-
nů. Není až tak velký problém 
sehnat dotace, či jiné finanční 
zdroje pro výstavbu. Ale uka-
zuje se, že zajištění provoz-
ních a údržbových nákladů je 
pro mnohé majitele či provo-
zovatele při podcenění  těchto 
vstupních parametrů mnohdy 
téměř likvidační a přinutilo je 
to ke  krachu. Z  vlastní stav-
by zůstal jenom neudržovaný 
pomník. Takových příkladů 
nedostavěných či  uzavřených 
„novostaveb“ , které hyzdí své 
okolí máme ve své okolí dost.

A  právě tuto problematiku 
jsme chtěli svými dotazy a při-
pomínkami objasnit a  ubez-
pečit se, že při tomto projektu 
tomu tak nebude, a že tu bu-
deme mít opravdu fungující 
sportovní halu, která bude 
plně vytížena nejen vrcholo-
vými sportovci, ale i sportující 
mládeží. Halu, která bude mít 
velký vliv na rozvoj sportu 

v  našem městě, a  která nás 
jak se říká „ nevysaje tak“, že 
budeme muset omezit další 
financování údržby ostatního 
majetku města a  sportu jako 
takového.

A  právě tato špatná infor-
movanost, která doprovází 
i  mnoho další podkladů pro 
jednání zastupitelstva vy-
volává sama o  sobě spoustu 
naprosto zbytečných kon-
spiračních teorií a  spoustu 
naprosto zbytečných otázek, 
které se pak řeší na vlastním 
jednání. A  tím se neustále 
vytváří jakási umělá bariéra 
a  konfrontace mezi koalicí 
a opozicí. Rada nebo koalice 
důležité informace má, ale 
ostatním poskytne jenom 
určitou část a opozice se pak 
snaží k  těmto informacím 
dostat, aby se mohla adekvát-
ně rozhodnout. Přitom by 
stačila obyčejná upřímnost. 
Vždyť každý projekt provází 
určité problémy, určité vstup-
ní a limitující podmínky.  Ale 
je potřeba si to už na začátku 
říct na rovinu a dohodnout se 
na jejich řešení. Myslím, že 
nám všem jde o  to, aby naše 
město vzkvétalo a  abychom 
se nejenom my, ale i  naše 
děti tady cítily opravdu jako 
doma. Ze stran opozičních 
zastupitelů už mnohokrát za-
zněla nabídka na spolupráci. 
Bohužel zatím bez kladné 
odezvy. Opravdu nám nejde 

o  konfrontaci, chceme pra-
covat  a podílet se na rozvoji 
města ve všech jeho oblas-
tech.   Zatím to ovšem vypa-
dá, že pouze rada a její členo-
vé mají patent na rozum.

Ještě bych se ráda vrátila 
k OC. Jak jsem se již zmínila, 
velmi jsem přivítala vystou-
pení p. Černoška a  jeho od-
povědi na naše otázky. Dou-
fám, že taková  prezentace 
dalších příchozích projektů 
nejen ze sportovní oblas-
ti týkajících se města bude 
v  budoucnu samozřejmostí 
a také, že bude mnohem čas-
tější a doplněna kompletními 
podklady. Věřím, že přibude 
reprezentativní a  moderní 
hala, ve které se budou pořá-
dat nejen mezinárodní turna-
je a zápasy na světové úrovni, 
ale taky turnaje pro naši mlá-
dež a  děti, které budou mít 
možnost zasportovat si na 
místě, kde hrají i světoví hráči 
a poznat tak kousek z tohoto 
prostředí. Jistě to pro ně bude 
hodně motivující a  věřím, 
že se díky tomuto projektu 
a této hale rozšíří jejich řady. 
Škoda jen, že je to takový 
osamocený počin v  našem 
městě. Mládež a  hlavně děti 
ve školním věku by měla mít 
více příležitostí a  více spor-
tovišť pro své volnočasové 
aktivity.  Neustále ovšem 
narážíme na chybějící kon-
cepci rozvoje sportu, v rámci 

které by se tato sportoviště či 
dětská hřiště stavěla a provo-
zovala tak, aby zvýšil počet 
sportujících dětí a  mládeže. 
Určitě by se tím snížila je-
jich kriminalita a  konzuma-
ce drog. Naše hnutí takovou 
koncepci připravuje a  brzy 
s ni seznámíme veřejnost.

Podle mého názoru je 
v  Prostějově hodně investič-
ních příležitostí, a  to nejen 
v  průmyslových zónách, ale 
také ve vlastním městě v růz-
ných oblastech např. bytové, 
kulturní, sportovní, dopravní 
obslužnosti, rozvoji turismu, 
atd. Je zde nutno třeba vybu-
dovat přes tisíc parkovacích 
míst, chybí hotely, kvalitní 
ubytovny, domovy důchod-
ců, parky a  mnoho dalšího 
potřebného pro běžný život 
i  udržitelný rozvoj. A  právě 
v  těchto oblastech naši odbor-
níci připravují na platformě 
široké spolupráce s  ostatním 
stranami, své nové koncepce. 
Chceme, aby se do diskuze 
o  nich zapojili nejen všechny 
strany, ale také co nejvíce ob-
čanů tak,  jak je to ve vyspělé 
Evropě zvykem.

Cílem těchto diskuzí jis-
tě budou koncepce rozvoje 
našeho města a  našeho živo-
ta takové, které naše město 
pozdvihnou na úroveň vyspě-
lých evropských měst.

Ing. Hana Naiclerová, MBA
Zastupitelka ANO2011

Král je nahý! 
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Členky Klubu Onko Diana a SDŽ  
na návštěvě ve Sněmovně

Na pozvání Pavla Holíka 
(ČSSD), poslance za Prostě-
jovsko, vyjely ve čtvrtek 11. 
června do Prahy členky Klubu 
Onko Diana a Klubu Sociálně 
demokratických žen Prostě-
jov. Volná místa v  autobuse, 
jehož cestu poslanec zaplatil, 
doplnili další zájemci ze Skal-
ky, Plumlova a Prostějova.

Poslanec Holík pětatři-
cetiletou delegaci ze svého 

domovského regionu přiví-
tal v  informačním středis-
ku Poslanecké sněmovny. 
Hosté nejprve shlédli dva 
dokumenty o historii a sou-
časnosti parlamentního sys-
tému v naší zemi a poté vy-
razili do spletitého labyrintu 
budov Sněmovny na pro-
hlídku. Měli možnost si pro-
hlédnout také hlavní jednací 
sál, kde se odehrávají pra-

videlné schůze Poslanecké 
sněmovny. A také zasednout 
do poslaneckých lavic a po-
znat pohled na jednací síň, 
kterou jinak známe pouze 
z televize. 

Poslanec Pavel Holík odpo-
vídal na zvídavé dotazy hostů. 
„Tady se odehrává pouze ta 
viditelná část práce poslanců. 
Ovšem daleko více diskuzí, 
připomínek a pozměňovacích 
návrhů padá na schůzích jed-
notlivých výborů, kde se for-
muje celý legislativní proces,“ 
vysvětlil Pavel Holík, který je 
členem Výboru pro zdravot-
nictví a  místopředsedou Za-
hraničního výboru. „Bylo to 
velmi zajímavé a poučné. Díky 
panu poslanci jsme mohli 
poznat i  zákulisí sněmovního 
dění,“ uvedla jedna z  členek 
zájezdu.

Po prohlídce Poslanecké 
sněmovny se hosté z  Prostě-
jovska ještě vydali do překrás-
ných zahrad Senátu, prošli si 
Karlův most a  Staroměstské 
náměstí. 

Práci v  komisích 
rady města považuje 
Klub KDU-ČSL za 
velmi důležitý nástroj, 
jak pomáhat Radě 
města v řešení proble-
matiky v našem běž-
ném a  každodenním 
životě našich spolu-
občanů. Proto jsme 
k  nominacím členů 
komisí za náš Klub 
přistupovali velmi zodpovědně 
a  vybírali jsme kandidáty nejen 
z „vlastních řad“. Snad právě proto 
máme své zástupce ve všech 13 ko-
misích a 2 výborech Zastupitelstva 
města Prostějova.

Předsednictví Kontrolního vý-
boru bylo na počátku volebního 
období ze strany pana primátora 
avizováno, že se ujme někdo z opo-
zičních zastupitelů. Po dlouhých jed-
náních a  kompromisech připadlo 
předsednické místo našemu Klubu. 
V 11 členném výboru je 5 zástupců 
opozice a  6 zástupců koalice. Bo-
hužel se hned na prvním zasedání 
právě proto nepodařilo prosadit 
opozici kontrolu na nákup výpočet-
ní techniky pro nové Zastupitelstvo. 
V ostatních případech kontrolní čin-
nosti a práci ve výboru při pravidel-
ných měsíčních zasedáních se shoda 
v názorech podařila najít. Věřím, že 

postupem času se práce 
v  Kontrolním výbo-
ru ještě více rozjede. 
V současné době jsme 
si rozdělili 9 nejbližších 
kontrol mezi  pracovní 
skupiny, které kontroly 
provádějí nebo budou 
provádět.

V  Komisi doprav-
ní máme dlouholeté 
zastoupení a  v  tomto 

volebním období také předsednic-
tví. Komise navázala na předchozí 
úkoly a záměry v oblasti dopravního 
rozvoje města. Pravidelnými body 
jednání je koncepce výstavby okruž-
ních křižovatek ve městě, kontrola 
a  připomínky k  plánu budování 
cyklostezek, jednání o  koncepci 
rozvoje dopravy, připomínky a po-
žadavky občanů, či úkoly z  Rady 
města. Komise je složena převážně 
z odborníků a zástupců kraje a po-
licie. V tomto roce  se uskutečnila 2 
jednání a další budou pokračovat po 
letních dovolenkových měsících.

A  při této příležitosti vám milí 
spoluobčané přeji mnoho radosti, 
relaxace a  odpočinku v  kruhu ro-
dinném do dalšího pracovního na-
sazení. Léto budiž pochváleno!

Ing Petr Kousal, předseda  
Kontrolního výboru a předseda 

Komise dopravy, Klub KDU-ČSL

Práce v komisích rady města

KELTSKÁ NOC, o.s. si Vás dovoluje pozvat na...

Změna programu vyhrazena.

výhodné vstupenky...

www.ticketstream.cz

JAM SESSION / KELT GRASS BAND (CZ) / POITÍN (CZ) / SCOTTISH LIVING HISTORY (CZ) / THE REBEL PIPERS (CZ) / PERCIVAL (PL) / DAOINE CEILTE (CZ)
IRISH ROSE (SK) / ERIKA BÁBKOVÁ (seminář keltské čarodějky) / SEAMRÓG (výuka irských tanců) (CZ) / SELFISH MURPHY (HU-RO) / BRAN (CZ)

SEAMRÓG (irské tance) (CZ) / SLIOTAR (IRELAND) / AKÁDA A MEČE BLESKY (půlnoční ohňové show) (CZ) / DICK O’BRASS (CZ)

Pátek 24. července 2015 od 16.00 hod.
QUANTI MINORIS (CZ) / HAPPY TO MEET (CZ) / VINTAGE WINE (CZ) / TRADISH (DK) / TOM SOMR (Irish Morning) (CZ)

CELTICA PIPES ROCK (AUT) / DÉMÁIRT (irské tance) (CZ) / HAKKA MUGGIES (CZ)

Sobota 25. července 2015 od 11.30 hod.

Vstupenky v síti                                                včetně všech cestovních kanceláří ČEDOK a FIRO TOUR, www.ticketstream.cz, tel.224 263 049, e-mail: info@ticketstream.cz.
Vstupenky                              , které si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova. Regionální předprodeje: OFFICE SYSTEM, Prostějov, Žižkovo nám. č. 11 / Gama Expert, Prostějov, Vrahovická č. 41b

OFFICE SYSTEM, Olomouc, Sokolská č. 22 / W-copy, Olomouc, Masarykova č. 8

Statutární město

www.prostejov.eu
Prostějov

VENDI ON-LINE
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Zastupitelé informují

Jedním z  cílů Změny pro 
Prostějov je změna pohledu 
na zeleň v  Prostějově. Uvě-
domujeme si, že padesátiletý 
strom roste padesát let a jedná 
se o dlouhodobou, kontinuální 
práci všech odborů města. Ži-
votní prostředí nevytváří Od-
bor životního prostředí sám, 
ale každý z nás. Je těžké v ně-
kolika bodech popsat pravidla 
koncepce zeleně pro všechny 
úředníky magistrátu, pro po-
radní orgány, pro vedení měs-
ta, pro občany města. Hlavně 
v koncepci zeleně mějme tako-
vé body, aby to nebyl další ma-
teriál „do šuplíku“, ale vodítko 
na A4 na nástěnku. Hledejme 
cesty, aby se nám nerozcházela 
teorie a praxe.

XXL
1. Začátek koncepce zeleně je 

územně plánovací dokumentace, 
kterou je nutno prověřit, opravit 
a doplnit.

2. Začátek koncepce je kontinu-
ita rozvoje zeleně, a vůle uživatelů 
Prostějova k  rozšiřování objemu 
zeleně.

3. Za největší vklad platného ÚP 
považujeme pás zeleně na jižním 
okraji města (jižní obdoba lesopar-
ku Hloučela).

4. Dodržujme následně regulati-
vy územních ploch, procenta zasta-
věnosti a procenta zeleně.

5. Pokud nejdeme důsledně dle 
územních plánů, je to naše spo-
lečná chyba.

XL

6. Je potřeba pracovat s  aktu-
alizovaným výkresem pozemků 
v majetku města (doplňuje odbor 
správy majetku).

7. Koncepce rozšíření zeleně 
a nových parků musí být realizova-
telná, nejlépe na pozemcích v ma-
jetku města.

8. Vypracovat strategii pořízení 
potřebných pozemků tak, aby byla 
akceptovatelná pro stávající maji-
tele (směna…).

9. Využívat spolupodílnictví města 
na investičních projektech jiných in-
vestorů ve prospěch městské zeleně.

10. Co chce město ovlivňovat, mu-
síme i „vlastnit“ případně mít ošetřeno 
smluvně (zeleň jako věcné břemeno?).

11. Pokud podceňujeme vlast-
nická práva k  zeleni, je to naše 
společná chyba.

L
12. Investiční akce města připra-

vuje, realizuje a kontroluje Odbor 
rozvoje a investic

13. Investiční akce pro 2015 na-
jdete v rozpočtu města, ve víceleté 
vizi vedení města a měly by být na 
www.prostejov.eu

14. Pro stavby 2016-2025 vybírá-
me jen takové architekty, realizátory 
a konzultanty, kteří respektují zeleň 
v Prostějově.

15. Je nutné využívat všech mož-
ností širší koordinace inženýrských 
sítí a městské zeleně.

16. Hodnotu a stav našich stro-
mů hledejme a  aktualizujme na 

www.stromypodkontrolou.cz.
17. Pokud nekontrolujeme 

projekty ve fázi příprav a realiza-
ce, je to naše společná chyba.

M
18. Momentálně je schválen 

výborný materiál Strategie rozvoje 
zeleně v Prostějově.

19. Je potřeba aktivně využí-
vat Fondu zeleně, naplňovaného 
z prodeje fošen, palivového dřeva, 
náhrad a pokut.

20. Je potřeba hledat i jiné zdroje fi-
nancování a spolupráce s SSOK, ČSOP, 
LMP, DSP, ÚP a místními firmami.

21. Není pravda, že za stav zeleně 
v Prostějově může OŽP, ten může jen za 
povolování kácení a náhradní výsadby.

22. Stromy, určené ke kácení, 
by měly být nově zveřejňovány na 
elektronické úřední desce a označe-
ním v terénu.

23. Je pravda, že správa a údržba ze-
leně není levná záležitost viz rozpočty 
a řeší ji převážně správce zeleně A.S.A.

24. Pokud neřešíme veřejně finan-
ce na zeleň, je to naše společná chyba.

S
25. Ochrana přírody a výchova 

veřejnosti je nekončící práce už od 
stromů v zahradě mateřské školky.

26. Sekání trávy, výsadba popí-
navek, vandalismus, pojištění škod 
způsobené zelení - to vše je zeleň.

27. Park u nové nemocnice, Ar-
boretum ve Vrahovicích, výsadby 
v  lesoparku Hloučela jsou dobré 
příklady z praxe.

28. Občan je specialista 
na to, jak chce žít a projekty 
a  koncepce je potřeba řešit 
veřejně a  publikovat řádně 
a včas.

29. Přidejte Váš osobní příspěvek 
ke koncepci zeleně.

…
99. Pokud podceňujeme veřej-

nost, je to další naše společná chy-
ba. klub@zmenaproprostejov.cz

Koncepce zeleně (Změna pro Prostějov)

Šance, že Prostějované ušetří za městské služby, se rozplývá
Je Vám jedno, kdo zametá pro-

stějovské ulice nebo stříhá měst-
ské trávníky? Nemělo by být. Ob-
zvlášť nyní, kdy se připravuje další 
výběr firmy či firem, které budou 
poskytovat Prostějovu městské 
služby. Zatím se bohužel postu-
puje tak, že se zdá, že se nic ne-
změní a šance, že ušetříme v roz-
počtu peníze, se rozplývá. Mohli 
bychom ušetřené peníze použít 
na školy nebo péči o seniory nebo 
zlevnit poplatky pro občany za to, 
co pro ně město dělá. Jenže rada 
zřejmě něco takového nechce.

V  roce 2016 končí desetiletá 
smlouva s firmou .A.S.A. TS Pros-
tějov. I proto jsme na jednání zastu-
pitelstva navrhli Radě města Pros-
tějova zřízení pracovní skupiny pro 
přípravu kvalitní a  férové soutěže 
o tyto služby. Jaké bylo naše překva-
pení, když jsme se dozvěděli, že rada 

tuto pracovní skupinu sice založila, 
ale není tam ani jeden zástupce opo-
zice, naopak vedením této pracovní 
skupiny byl pověřen pan náměstek 
primátora Pospíšil, v  tu chvíli člen 
dozorčí rady výše zmíněné firmy 
.A.S.A. TS Prostějov.
Jednosměrné podmínky 

- stopka pro prostějovské 
firmy

V zápisu z minulého jednání rady 
města jsme se dočetli, že rada plánu-
je opět vyhlásit soutěž na všechny 
komunální služby dohromady,  což 
považujeme za velmi nešťastné a ne-
výhodné pro občany města. Minulé 
období ukázalo, že například trhání 
plevele ze zarostlého chodníku nabí-
zela .A.S.A. o několik desítek procent 
dráže, než je běžná tržní cena za tuto 
službu. Máme v Prostějově desítky 
živnostníků a malých firem, které by 

dokázaly dodat mnoho z objedná-
vaných služeb (údržba zeleně, úklid, 
dláždění chodníků, veřejné osvětle-
ní, správa hřbitovů, pohřební služba 
a další), ale nemají technologické zá-
zemí pro zpracování odpadů. Stejně 
tak se nemůže do soutěže přihlásit 
živnostník, který umí opravovat 
osvětlení i  sekat trávu, ale zároveň 
nemá pohřební službu. To povede 
k tomu, že se třeba přihlásí jen jedna 
firma a  ta si logicky navrhne vyšší 
cenu, než kdyby byla konkurence 
více firem.

Menší konkurence 
= dražší služby

Pan náměstek Pospíšil argu-
mentoval na jednání zastupitelstva, 
že v minulosti se městu vyplatil ná-
kup energií sloučit pro město i další 
organizace (např. školy). To jistě 
souhlasíme - nakoupit stejnou služ-

bu či zboží takto sdruženě skutečně 
je efektivní a je to dobře. Ale naku-
povat pod jednou soutěží všechny 
komunální služby je jako chtít od 
jedné firmy opravit auto a vyasfal-
tovat silnici. Vzhledem k tomu, že 
v této záležitosti jde o desítky mi-
lionů, ale také o kvalitu důležitých 
služeb pro město, vyzýváme radu 
města ještě jednou, aby v  tomto 

případě hájila zájmy občanů města 
a postup vypsání zakázky změnila. 
Pak by mohl ušetřit každý z  nás.
 Tomáš Blumenstein 

 a Milada Sokolová, ODS
Pozn. red. – náměstek Jiří 

Pospíšil své členství v dozorčí radě 
.A.S.A. TS ukončil dle našich 
informací k 31.3.2015, nebyl 

v žádné výkonné funkci.

Zásadový postoj či účelový 
antikomunismus?

Tuto otázku si kladu, když čtu 
prohlášení hudební skupiny Léta-
jící rabín. Tato skupina se rozhodla 
vzdát se ceny města, kterou obdr-
žela za svou uměleckou činnost 
v minulých letech na protest proti 
účasti KSČM v radě města. Dob-
rá, je to její svobodné rozhodnutí 
zříci se ocenění, nabízí se však 
otázka, zda je však důvodem to-
hoto gesta opravdu zásadový po-
stoj, nebo zda jde pouze o účelový 
pozdní antikomunismus, jehož 
cílem je podpořit neukojené am-
bice dnešní opozice dostat se do 
vedení města. Pokud by totiž měl 
být postoj opravdu zásadový, tak 
potom by stejnou měrou, jakou 
protestují Létající rabíni proti spo-
lupráci ČSSD a Pévéčka s KSČM, 
museli by se ohradit i proti ANO, 
které na svých Fb stránkách velebí 
změnu ve vedení města Hranic, 
která se odehrála, světe div se za 
výrazné podpory KSČM! (viz. 
https://www.facebook.com/ANO.
Prostejov?ref=ts&fref=ts )  Stej-
ně tak by se musela tato skupina 
vymezit např. proti někdejšímu 
kandidátovi členství v KSČ, který 
údajně ještě v říjnu 1989 usiloval 
o členství v této jak uvádějí „zlo-
činecké organizaci“, tudíž panu 
Filoušovi z ANO, viz.  komentář 
jeho někdejšího nadřízeného 
Arnošta Kohúta na jeho webu  
http://www.akohut.eu/filous.html.  
Co třeba taková komunistická mi-
nulost některých opozičních kan-
didátu jako byl pan Sprinz kan-
didující za Změnu? To by nebyla 
překážka k  vytvoření nějaké jiné 
koalice? Jak by tedy bylo možné 
vytvořit koalici, v které by nebyli 
členové či exčlenové někdejší KSČ 
případně dalších stran někdejší 
Národní fronty? 

V tom asi problém nebude. Spí-

še bych řekl, že problém je v tom, 
že se zde pod praporem antikomu-
nismu spojují tři různé cíle. V prv-
ní skupině to jsou přesvědčení an-
tikomunisté, kterým minulý režim 
ublížil a ti to opravdu myslí vážně 
a lze je chápat. Druhou skupinou 
jsou bývalí členové radničních 
koalic, kteří se nemohou smířit 
s tím, že ve volbách neuspěli a tak 
ztratili moc. Ty by bylo možné 
také chápat, pokud by se nesnažili 
své skutečné zájmy maskovat anti-
komunismem. Vždyť v minulosti 
jim spolupráce s komunisty (sou-
časnými i bývalými) v zastupitel-
stvu nevadila a třetí skupinou jsou 
pak noví i  staří zastupitelé, kteří 
očekávali, že po minulých komu-
nálních volbách usednou na rad-
nici ve vedení a světe div se tento 
kalkul nevyšel, vinou voličů, kteří 
„nepochopili“ jejich mesiášskou 
misi. Tak se v nich náhle probouzí 
antikomunismus, který má zakrýt 
jejich neukojené ambice, ale jedná 
se o antikomunismus ryze účelo-
vý, neb účast KSČM v radách ji-
ných měst a obcí, kde sedí zástupci 
těchto stran, už nevadí.  

Co dodat závěrem?  Je dobře, 
že se občané začínají více zajímat 
o  politiku, je dobře, že se nebojí 
vyslovit svůj odlišný názor, nikdo 
jim v tom díky bohu nebrání. Na 
straně druhé by bylo dobře, kdy-
by se různé názory vyjádřené ve 
stanoviscích opíraly o  fakta a  ne 
o  účelovou snahu vyřadit voliče 
jakékoliv legálně působící strany 
či hnutí z  rozhodovacích proce-
sů. Hlasy voliče všech stran mají 
stejnou váhu, a pokud se to něk-
do snaží zpochybňovat, pak se ho 
ptám jaký je rozdíl mezi snahou 
omezovat něčí práva a jim kritizo-
vaným komunismem? 

 Bc. Pavel Smetana
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Nejrůznější dobové tiskovi-
ny, pohlednice, fotografie, de-
ník stavby nové radnice i ručně 
psané vzkazy našich předků. To 
vše a  mnoho dalších artefak-
tů bylo k  vidění v  prostorách 
Státního okresního archivu 
v  Prostějově začátkem června, 

kdy město společně s archivem 
pořádalo výstavu předmětů 
a  tisků nalezených v  tubusech 
makovice radniční věže.

Perličkou vernisáže byla 
účast vnuka klempířského mis-
tra (na snímku), který zanechal 
v makovici svůj osobitý dopis.

Vzkaz klempířského mistra 
i obsah obou tubusů přinášíme 
v tomto vydání Prostějovských 
radničních listů. V příštím vy-
dání představíme vše, co nao-
pak současné vedení radnice 
poslalo našim potomkům do 
budoucnosti. -red-

V archivu se lidé seznámili se vzkazy našich předků

v Prostějově dne 9. dubna 1912
Přátelé, kteří dnes žijete,
jak nevím, ale rád bych se chtěl na Vás podívat. Když jsem já zde 

byl, bylo to taky pěkné, ale na vzorek mě tady nenechali, tak jsem 
tam mezi druhéma. Abych nebyl zapomenut s méma známými, tak 
jsme toto napsali, kdy se tato radnice stavěla. 

Dne 11. dubna 1912 byla tato báň posazená na vrchol, páni tam 
nechtěli dát na památku žádný peníz, tak my nazbyt nemáme, tak 
také nic tam nepřišlo a velký výdělek se nevidělo, protože pan archi-
tekt Kepka z Brna později detaile zaslal, až již byly ceny ustanovené, 
pak nadělal těchto ciráto a nic se na to nepřiplatilo. Máte to teď taky 
tak jak to bylo za nás.

Celá věž stála klempířská práce 10.100 korun, při tom stálo pivo 
z akciového pivovaru litr 36 haléřů, asi v roce 1907 stálo pivo litr 20 
haléřů, tak to stoupalo a teď možná jak jsem to vypočital stojí asi 1 
korunu ½ litr. To ho nesmíte tolik vypit, můj kamarád Franta Pospí-
šil zámečnický mistr vypil za jednu noc 36 pullitrů krom vína, to byl 
_______________ .

Zapletal Ant. stolářský mistr vypil jen 10 půllitrů, za to ale šňupal 
a potřeboval za týden 1 korunu na ruský tabák.
Doležel Josef, klempířský mistr
Dalibor Sedláček, účetní
Bohuslav Doležel
Doležel Otta
Antonín Zapletal, stolář

Doležel Leopold
Doleželová Pavla, dcera
Báň tuto zlatil dne 15. 4. 1912 
Ferdinand Dopita, mistr lakýrnický
Marie Dopitová, žena.

TUBUS I:
Brožury

•	Rozpočet městské obce Prostějovské pro rok 
1912

•	Slet sokolstva v Prostějově ve dnech 15. a 16. 
srpna 1908

•	Památník mužského pěveckého spolku  
„Orlice“ v Prostějově 1862–1912

•	Věstník musejní a průmyslové jednoty v Pro-
stějově za rok 1899 + vložený seznam členů 
kuratoria této jednoty (1 strana)

Noviny
•	Hlasy z Hané ze dne 31. prosince 1910, č. 144
•	Lidové noviny ze dne 7. dubna 1912, č. 95
•	Lidové noviny (malé vydání) ze dne 30. 3. 

1912, č. 87

•	30 dobových pohlednic města (černobílých 
a kolorovaných)

•	Papírový svitek se vzkazem budoucím, pode-
psaný klempířským mistrem Josefem Doleže-
lem,  účetním Daliborem Sedláčkem, stolářem 
Antonínem Zapletalem, Bohuslavem Doleže-
lem, Ottou Doleželem, Leopoldem Doleželem 
a Pavlou Doleželovou, dcerou. 

•	Na konci je informace, že báň zlatil 15. 4. 1912 
Ferdinand Dopita, mistr lakýrnický, Marie 
Dopitová, žena.

TUBUS II:
Brožury:

•	Zpráva Obchodního grémia soudního okresu 
prostějovského v Prostějově 1905–1911

•	Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 
za rok 1911

•	Adresář města Prostějova a politického okresu 
1909

•	Zpráva Obchodního grémia v Prostějově 1908
•	Úvěrní spolek záložna a zastavárna v Prostějo-

vě. 1911. Závěrečné účty.
•	Seznam knihovny průmyslového a  národo-

pisného musea města Prostějova a Hané
•	Několik črt z posledních 15 let města Prostě-

jova
Plán města Prostějova z roku 1908

•	Mapa politického okresu Prostějovského
•	Památník stavby nové městské radnice 

MDCCCCXII, rukopisný sešit s  vloženým 
textem o  historii Prostějova napsaným 21. 
dubna 1912 Josefem Studnářem, řiditelem 
v. v.

•	Otisk razítka Místního odboru spolku „Ko-
menský“ ve Vídni v Prostějově

•	Papír s textem: František Poslušný, I. kancelář-
ský sluha při městské radě

•	Obálka s 12 použitými dobovými známkami 
různé hodnoty

Vedení linek MHD v Prostějově 
po dobu uzavírky křižovatky Kostelecká  x Vápenice x Blahoslavova v termínu od zahájení výstavby kruhové křižovatky
Z důvodu výstavby kruhového 

objezdu na Přikrylově náměs-
tí bude tato  křižovatka úplně 
uzavřena. Po dobu její výstavby 
budou linky MHD v Prostějově 
vedeny po objízdných trasách.

Linka č. 1 a 11 nádraží-hřbi-
tov/Žešov– objízdná trasa pove-
de z  ulice Svatoplukova, ulicemi 
Újezd a  Wolkerova na ulici Br-
něnská a dále dle licence. Objízdná 
trasa je obousměrná. Nebudou 
obsluhovány zastávky Vápenice, 
Palackého, Poděbradovo nám. 

a Lázně. Náhradní zastávka bude 
pro oba směry Újezd.

Linka č. 4 nádraží-Domamys-
lice - objízdná trasa povede z uli-
ce Svatoplukova, ulicemi Újezd 
a Wolkerova na ulici Žeranovská 
a dále dle licence. Objízdná trasa 
je obousměrná. Nebudou obslu-
hovány zastávky Vápenice, Palac-
kého a Lázně. Náhradní zastávka 
bude pro oba směry Újezd.

Linka č. 5 nemocnice-Če-
chůvky, č.6 nádraží-Domamys-
lice a č.9 nemocnice-průmyslová 

zóna B - objízdná trasa povede 
z  ulice Svatoplukova, ulicemi 
Újezd, Wolkerova a Palackého na 
ulici Plumlovská a dále dle licence. 
Objízdná trasa je obousměrná. 
Nebudou obsluhovány zastávky 
Vápenice a  Lázně. Náhradní za-
stávky budou Palackého ve směru 
na aut. st. a Poděbradovo nám. ve 
směru do nemocnice.

Linka č. 16 Domamyslice-
-Tesco- objízdná trasa povede 
z ulice U Stadionu, ulicí Sladkov-
ského na ulici Olomoucká a dále 

dle licence. Objízdná trasa je obou-
směrná. Nebudou obsluhovány 
zastávky Vápenice a  Pojišťovna. 
Náhradní zastávka bude v  obou 
směrech Prostějov, Sladkovského.

Linka č. 19 nádraží-Krasi-
ce - objízdná trasa povede z ulice 
Svatoplukova, ulicí Olomoucká 
a Sladkovského na ulici Kostelecká 
a dále dle licence. Objízdná trasa je 
obousměrná. Nebudou obsluhová-
ny zastávky Vápenice a Pojišťovna. 
Náhradní zastávka bude v  obou 
směrech Prostějov, Sladkovského.

Linka č. 32 -  objízdná trasa 
povede z ulice Martinákova, uli-
cí Kostelecká, U Stadionu a Jose-
fa Lady k nemocnici a dále dle 
licence. Objízdná trasa je obou-
směrná. Nebudou obsluhová-
ny zastávky Pojišťovna, Lázně, 
Plumlovská a  Plumlovská, Síd-
liště. Náhradní zastávky budou 
pro oba směry Kostelecká a Ha-
carova, DPS.

Linka č. 15 - je od 28. června 
2015 zrušena a její spoje jsou pře-
vedeny na linku MHD 16.
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S výstavbou okružní křižovatky 
na Přikrylově náměstí se počítá již v létě

Rada města doporučila zastupitel-
stvu schválit rozpočtové opatření ve 
výši 3,22 mil. Kč k  zajištění realizace 
stavby okružní křižovatky na  Přikry-
lově náměstí. Prostředky budou čer-
pány z Fondu rezerv a rozvoje města.  
Na stavbě křižovatky se podílí město 
spolu s  Olomouckým krajem, do  roz-
počtu letošního roku schválili zastu-
pitelé zatím jeden milion korun. Cel-
ková potřeba finančních prostředků 
byla stanovena na  základě odborného 
rozpočtu zpracovaného projektantem 
ve výši 9  911 415 Kč včetně DPH. Na 

celkové částce se podílí Olomoucký 
kraj částkou 5  895 251 Kč a  statu-
tární město Prostějov 4  016 164 Kč.  
Náměstek primátora Zdeněk Fišer při-
pomněl, že kraj zafinancuje samotnou 
výstavbu komunikací, město chodní-
ky, plochy zeleně a  přeložku veřejného 
osvětlení. Město podle dohody uhradilo 
také zpracování projektové dokumenta-
ce za 200 000 Kč. „Zadávací řízení na vý-
běr zhotovitele bude zajišťovat Správa 
silnic Olomouckého kraje. Samotná re-
alizace je plánována na červenec až září 
tohoto roku,“ dodal Zdeněk Fišer. -jg-

Soutěž - výročí města
Také v tomto vydání Prostějovských 
radničních listů pokračujeme ve zve-
řejňování otázek do soutěže k  625. 
výročí povýšení Prostějova na město. 
Tentokrát otázky 3. kola. Odpovědi 
na ně můžete odevzdávat v písemné 
podobě na Regionálním informač-
ním centru (v zámku) do konce mě-
síce července. 
Otázky 3. kola soutěže k 625. výročí 
povýšení Prostějova na město

15. Která významná osobnost, 
spjatá s Prostějovem, je po-

važována za jednoho z  autorů knihy 
„Slabikář český a  jiných náboženství 
počátkové: kterýmžto věcem dítky 
křesťanské hned z mladosti učeny býti 
mají“? Co o tomto muži víte? Kolikátý 
v pořadí český slabikář to v našich dě-
jinách byl a ve kterém roce byl vydán?

16. Co vytýkali prostějovští 
radní stávajícímu učite-

li a  správci městské školy Štěpánu 
Kladrubskému, když se v  roce 1602 
rozhodli jej nahradit někým jiným? 
Jaké to podle nich mělo neblahé dů-
sledky?

17. Proč za třicetileté války ne-
učinil švédský generál Tor-

stensson z  Prostějova svou pevnost, 
jak původně zamýšlel, a co místo toho 
roku 1643 nařídil? Který den toho 
roku se to stalo a jaké to pro Prostějov 
mělo následky?

18. Jakými kroky porušili Lich-
tenštejnové v roce 1685 krá-

lovská práva do té míry, že s nimi mu-
sela vést fiskální proces Česká dvorská 
kancelář, a co to městu přineslo?

19. JUDr. Josef Fanderlik byl 
prvním českým advoká-

tem v  Prostějově, ale také význam-
nou osobností tehdejšího kulturní-
ho a společenského života ve městě. 
Odkud pocházela jeho rodina z  ot-
covy strany a  jaké bylo její původ-
ní jméno? Které slovácké město mu 
udělilo čestné občanství? Byl spříz-
něn s rodinou, která měla vazby na 
jednu z nejvýznamnějších osobností 
věnujících se literatuře a  národopi-
su. Jak se jmenovala rodina i  ona 
osobnost?

20. Jak se jmenoval muž, který 
se kromě kariéry politika vě-

noval i literatuře a publikoval mnohé 
ze svých děl v hanáčtině? Výstavbu ja-
kého vodního díla inicioval? Ve které 
budově v centru města zemřel?

21. Jaké bylo původní povolání 
muže, který se stal prvním 

českým starostou v  Prostějově? Díky 
jeho odkazu bylo možno vybudovat 
významnou prostějovskou stavbu, 
kterou? Které místo ve městě je po 
něm pojmenováno? Kdo je autorem 
sochařské výzdoby jeho pomníku na 
městském hřbitově a co tato výzdoba 
znázorňuje?
 Autoři: Mgr. Daniel Zádrapa, 
 Ludmila Vystrčilová, 
 JUDr. Josef Augustin

         Auto BLISSCAR
autobazar               čištění                     renovace

Brněnská ulice (vedle čerpací stanice EuroOil)
Prostějov, tel.: 725 832 861

Již 2. týden v červenci vás 
zveme do nově otevřeného 

autobazaru Blisscar.
Nabízíme

  prověřená ojetá auta  
v příznivých cenách

  kompletní čištění vozidel,
  renovaci autolaku
  renovaci světlometů  

a další služby.

Těšíme se na vaši návštěvu,  
tým Blisscar

INZERCE

15
06

29
30

66
2
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3. DRUŽEBNÍ NÁVŠTĚVA SRBSKÝCH POLICISTŮ V PROSTĚJOVĚ

V  letošním roce jsou tomu 
již tři roky, kdy skupina pros-
tějovských policistů, sdružují-
cích se ve svém volnu v mezi-
národní policejní asociaci IPA, 
sekce ČR a Sportovním klubu 
policie Moravan Prostějov, při 
svém putování za krásami pří-
rody Srbska navštívila kolegy 
v  městě Prijepolje a  nabídla 
jim přátelské kontakty. Dnes 
už existuje mezi jednotlivými 
policisty z  Prostějova i  Prije-
polje skutečné přátelství, které 
je patrné při každé návštěvě.

Na letošní 3. družební ná-
vštěvu srbských kolegů a přátel, 
mezi něž již patří i zástupci rad-
nice v Prijepolje, se prostějovští 
policisté z  International Police 
Association, sekce ČR, územ-
ní skupiny 223 a  Sportovního 
klubu policie Moravan Pros-
tějov pod vedením předsedů 
obou sdružení Josefa France 
a Pavla Hlaváče náležitě připra-
vili.  I díky podpoře Magistrátu 
statutárního města Prostějova 
a Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje pro ně společně ve 
svém volnu připravili široký 
program, díky němuž měli srb-
ští hosté možnost seznámit se 
s naším regionem. 

Srbské výpravě z  Prijepolje 
zajistili prostějovští kolegové 
ubytování v  H-CLUBU, kde se 
s nimi úterní večer srdečně při-
vítali.

Ve středu 10. června při-
jal srbskou delegaci vedoucí 
Územního odboru PČR v Pro-
stějově plk. Mgr. Pavel Novák, 
který je zároveň provedl budo-
vou prostějovské policie a  při-
blížil jim některá specifika práce 
policie. V  přátelské atmosféře 
následovalo slavnostní přijetí 
u primátora Statutárního města 

Prostějova Miroslava Pišťáka, 
jenž ve svém projevu připomněl 
tradice přátelství mezi srbským 
a českým národem a přivítal se 
se svými srbskými protějšky, 
zástupcem starosty Prijepolje 
Dobro Lazarevičem a  předse-
dou rady města Vukosavem 
Tomaševičem. Po přípitku mo-
ravskou slivovicí a  malém ob-
čerstvení si mohli srbští hosté 
prohlédnout prostějovskou rad-
nici, kterou se může naše město 
právem pyšnit. Poté následovala 
komentovaná prohlídka Mu-
zea a  Galerie Prostějov, které 
se ujal jeho ředitel Mgr. Daniel 
Zádrapa. Po slavnostním obědě 
v  restauraci Národního domu 
se hosté přesunuli na zámek 
v  Plumlově, kde si prohlédli 
probíhající výstavu Historie 
naší policie, kterou zorganizo-
val plumlovský sběratel Roman 
Nezhyba za podpory Sportov-
ního klubu policie Moravan 
Prostějov.

Čtvrtek patřil díky vstřícnosti 
kastelánky PhDr. Šulcové pro-
hlídce celého hradu Bouzova, 
jehož krásou byli srbští hosté 
naprosto unešení. Po prohlídce 
hradních místností měli ještě 
možnost si z  hradní věže pro-
hlédnout celé okolí. Poté se vý-
prava přesunula do Litovle, kde 
pro ně vedení a.s.  Pivovar Lito-
vel připravilo prohlídku muzea 
pivovaru s  degustací různých 
druhů piv, doplněnou  občer-
stvením s loštickými tvarůžky

Na pátek připravili prostě-
jovští hostitelé prohlídku ně-
kterých historických památek 
našeho krajského města Olo-
mouc. Tu zahájili u Jihoslovan-
ského mauzolea v Bezručových 
sadech, v  němž jsou uloženy 
ostatky vojáků z I. světové války, 

položením věnce radnice Prije-
polje. Po prohlídce historického 
jádra města vystoupali srbští 
hosté na věž chrámu sv. Mořice, 
odkud měli Olomouc jako na 
dlani.             Jedním z největ-
ších, veřejně přístupných muzeí 
svého druhu v České republice 
je muzeum historických auto-
mobilů Veteran Arena v  Olo-
mouci. Tady si měli srbští hosté 
možnost prohlédnout sbírky 
automobilů československé 
předválečné  výroby, zejména 
Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, 
Aero a Škoda. V tomto muzeu 
je možné shlédnout unikátní 
automobily Wikov vyráběné 
v  minulosti v  Prostějově. Před 
odpoledním programem se pak 
zastavili na společný oběd v pří-
jemné restauraci  Blues Rock 
Cafe, aby ochutnali něco z české 
kuchyně.

Odpoledne proběhlo v budo-
vě Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje za účasti 
čestné jednotky položení věnce 
u  pietního místa, věnovaného 
policistům, kteří položili své ži-
voty v činné službě. Poté srbské 
policisty i  představitele samo-
správy města Prijepolje přijal 
jeho ředitel plk. Libor Krejčiřík 
se svými náměstky a  nabídl 
jim prohlídku Integrovaného 
operačního střediska policie. 
Vzhledem k  tomu, že všich-
ni srbští policisté, kteří letos 
dorazili na návštěvu ke svým 
prostějovským kolegům slouží 
u dopravní policie, připravil jim 
poté prohlídku policejní techni-
ky Dálničního oddělení Kocou-
rovec vedoucí odboru služby 
dopravní policie plk. Mgr. Du-
šan Věženský.

Večer si zašli srbští hosté ješ-
tě prohlédnout fotografickou 

výstavu svého prostějovského 
kolegy a  vedoucího IPA 223 
Prostějov Josefa France, nazva-
nou Srbské etudy, jež probíhá 
v příjemných sklepních prosto-
rách restaurace Atrium.

Sobotní dopoledne proběhlo 
ve sportovním duchu, konkrét-
ně v  účasti na IPA pěším po-
chodu v délce 14 a 27 kilometrů, 
který pořádala IPA 206 Hrani-
ce. I  přes vedro, které všechny 
sužovalo, zvládli všichni krásně 
vedenou trasu, kterou pořa-
datelé vytyčili okolím Hranic 
a  Teplic nad Bečvou a  dorazili 
v pořádku do cíle. Upomínkou 

na úspěšnou účast jim byla pa-
mětní česká IPA medaile.

Na zakončení návštěvy srb-
ských kolegů připravili prostě-
jovští policisté v restauraci ŠNYT 
Společenský večer s hudbou Ro-
mantika Romana Doležela, kde 
se všichni společně příjemně po-
bavili a zatančili si. Srbští hosté si 
podle svého vyjádření odvážejí 
z Prostějova nádherné vzpomín-
ky na zajímavý program a svoje 
prostějovské přátele a už se těší 
na jejich návštěvu u nich v Prije-
polje. Josef Franc

vedoucí územní skupiny 223 
Prostějov

Výcvik čety Aktivních záloh 102. průzkumného praporu a 3. průzkumné roty
Ve dnech 25. - 29.5. proběhl 

letos již v pořadí druhý výcvik 
čety AZ, tentokrát zaměřený 
na provedení přepadu prů-
zkumnou skupinou a zvládnu-
tí aeromobilní činnosti s vrtul-
níkem Mi-171š. 

Zatímco příslušníci AZ na-
cvičovali jednotlivé fáze přepa-
du, příslušníci 3. průzkumné 
roty se intenzivně připravovali 
na střelby z  vozidel LOV IVE-
CO v  rámci Komplexní kon-
troly organizované velitelem 
Pozemních sil. I  přes složité 
podmínky na střelnici Velká 
Střelná (VÚj Libavá) jednotka 
cvičení střeleb splnila a  proká-
zala tak svou připravenost.

Během prvních třech dnů 
AZ nejprve procvičovali jed-
notlivé modelové situace. Po 
zvládnutí tohoto kroku četa 
obdržela bojový úkol s  cílem 
provést propátrání a  nalezení 
zájmového objektu. Během noci 

pak museli prostor odpozorovat 
s  cílem zjistit maximum infor-
mací o  střežení, velikosti a  síle 
nepřítele, který se v objektu na-
cházel. Jejich práci komplikoval 
protivník (značkaři - příslušníci 
3. průzkumné roty), který pro-
váděl monitorování přilehlé 
oblasti vozidly LOV IVECO 
s cílem rozkrýt postavení a po-
zorovací stanoviště průzkum-
níků – „záložáků“. Časně nad 
ránem provedla četa AZ pře-
pad daného objektu s  cílem 
zmocnit se zajatce a důležitých 
dokumentů. Během provádění 
přepadu byli „záložáci“ nuceni 
vypořádat se s nástrahami, které 
na ně připravili vojáci značkují-
cí protivníka.

Poslední fází výcviku bylo pro-
cvičení aeromobilní činnosti na 
výsadkovém cvičišti v Prostějově 
a  následným nácvikem zasazení 
průzkumného orgánu k  plnění 
úkolu vrtulníkem Mi-171š.

Vyvrcholením výcviku AZ 
bylo provedení přepadu ve-
litelského stanoviště v  rámci 
Dne otevřených dveří 102. 
průzkumného praporu. Je-
likož příslušníci AZ svým 
nadšeným přístupem opět 
nezklamali, měli možnost 
své umění předvést naostro 
hned dvakrát. Poprvé pro-
vedli přepad s  využitím vozi-

del LOV IVECO a  podruhé 
pak s  podporou vrtulníku  
Mi-171š. Jejich nasazení bylo 
tak hned dvakrát odměněno 
bouřlivým potleskem přihlí-
žejících diváků.

Výcvik AZ byl ukončen 
slavnostním nástupem na síni 
tradic za účasti hlavních funkci-
onářů praporu. Velitel praporu 
podplukovník René SABELA 

odměnil jednotlivé velitele 
družstev za vzorné plnění úko-
lů výcviku a přivítal čtyři nové 
příslušníky čety AZ, kteří obdr-
želi tmavě zelený baret (symbol 
průzkumného vojska) a  nášiv-
ku 102. průzkumného praporu 
jako znak přijetí do „průzku-
mácké“ rodiny. Autor: 

kpt. Bc. Václav POKLUDA
Foto: 3. PzR, AZ
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Informace

Velmi zajímavým počinem 
ve výuce na Reálném gym-
náziu a základní škole města 
Prostějova byla organizace 
školení finanční gramot-
nosti, kterou zajistili učitelé 
matematiky Ivana Opálková 
a František Švec pro studen-
ty předmaturitního ročníku. 
Akce se konala v  prostorách 
Reálného gymnázia a základ-
ní školy města Prostějova ve 
dnech 2. a  3. června 2015, 
a  to pod záštitou MŠMT, 
pořádala ji společnost KFP 
(Kořený, Fichtner a Pavlásek) 
a sponzorsky se na ní podíle-
la Česká spořitelna, která pro 
zúčastněné zajistila deskové 
hry a  atlas finanční gramot-
nosti. 

Školení finanční gramotnosti 
je pro studenty organizováno již 
druhým rokem, naše škola se jej 
zúčastnila prvně. Cílem toho-
to velmi zajímavého projektu je 
„zvýšit povědomí studentů o  fi-
nanční gramotnosti“, jak nám 
uvedla lektorka Pavla Kristková, 
která pracovala se studenty celý 
první projektový den. Druhý den 
pak vedli výuku již samotní učite-
lé. Během různých her, které spo-
joval název Finanční svoboda, si 
tak žáci mohli vyzkoušet třicet let 
klientova života a seznámit se tak 
s významem termínů spotřebitel-
ské úvěry, pojistky, hypotéky, po-
dílové fondy akciové a dluhopiso-
vé, penzijní připojištění, stavební 
spoření, kapitálové životní pojiš-
tění aj. Během třiceti let klientova 

života se naučili životním zákoni-
tostem finančního trhu, jako jsou 
investice v mládí, včasné splacení 
nevýhodných úvěrů, pojištění ri-
zik. Naučili se též faktu, že pokud 
by neuzavřeli pojistku a přišla by 
mimořádná událost, znamenalo 
by to konec jejich životního snu.

Během dvou návštěv kurzu 
jsem měla možnost sledovat po-
hotovost studentů v  různých si-
tuacích, které jim byly nastoleny 
v průběhu každé z her. A byly to 
situace vskutku nečekané, až za-
peklité. Vrhem kostkou si určili 
číslo zadání, na které měli briskně 
reagovat. Setkali se tak s možnos-
tí, jak se zachovat, když by přišli 
o práci, přišla by nečekaná nemoc 
či úraz, případně i úmrtí partne-
ra. Během celého školení jim byli 

velmi nápomocni jejich učitelé, 
kteří obcházeli jednotlivé pracov-
ní skupinky, aby jim byli oporou 
v řešení náročných situací.

Školení finanční gramotnos-
ti bude do budoucna nedílnou 

součástí výuky jak na středních, 
tak i  na základních školách. Je 
proto skvělé, že se „reálka“ posta-
vila k  tomuto projektu čelem již 
v samotném zrodu jeho realizace.
 Dagmar Havlíková

Integrovaný dopravní systém 
se rozšíří o další trati 

V polovině letošního roku se 
Integrovaný dopravní systém 
Olomouckého kraje rozšíří o tři 
další železniční trati. Od 1. čer-
vence do něj budou patřit trati 
275 Olomouc – Drahanovice, 
301 Olomouc – Prostějov – Ne-
zamyslice a 310 v úseku Hrubá 
Voda – Moravský Beroun. 

Integrace tratí cestujícím umožní 
cestovat na jednu jízdenku vlakem, 
příměstským autobusem a  v  pří-
padě Olomouce a  Prostějova také 
městskou hromadnou dopravou. 
Podmínkou bude zažádat o  pří-
slušnou jízdenku v některém z pro-
dejních míst. Těmi jsou pokladny 
v železničních stanicích a v případě 
neobsazených stanic přímo průvod-
čí, příměstské autobusy, prodejny 
Dopravního podniku města Olo-
mouce. 

Při cestování bude navíc mož-
né od 1. července využít takzvané 
KOMBI ZÓNY, které zjednodu-
šují jízdu různými dopravními 
prostředky v různých zónách in-
tegrovaného systému. 

„Naším cílem je dosáhnout 
cestování na jeden jízdní doklad 
po celém území Olomouckého 
kraje. Integrace tratí je pro nás 
dalším krokem, kterým se naše-
mu záměru blížíme,“ říká ředitel 
Koordinátora Integrovaného do-
pravního systému Olomouckého 
kraje Jaroslav Tomík. 

KIDSOK připravuje inte-
grace tratí dlouhodobě. Napří-
klad loni do systému zahrnul 
trať 310 z Olomouce do Hrubé 
Vody, nyní se integrovaný úsek 
posouvá až do Moravského Be-
rouna. „Dopravní obslužnost je 

prioritou Olomouckého kraje. 
Není to jen přeprava občanů 
do zaměstnání, ale také dobré 
dopravní spojení dětí do škol 
a seniorů k lékaři, co nás moti-
vuje na celém systému neustále 
pracovat,“ uvedl 1. náměstek 
hejtmana zodpovědný za oblast 
dopravy Alois Mačák. 

Objednávku veřejné dopravy 
od 1. ledna letošního roku kom-
pletně zajišťuje Olomoucký kraj 
prostřednictvím KIDSOK. Kraj 
totiž převzal i  takzvanou ostatní 
dopravní obslužnost, kterou si 
dosud zajišťovaly jednotlivé obce.

Na webových stránkách KID-
SOK je vytvořen odkaz k  téma-
tu Integrace tratí do Olomouce 
http://www.kidsok.cz/praktic-
ke-informace/integrace-trati-
-do-olomouce/ -rm-

Absolventi Reálného gymnázia v Prostějově budou do jisté míry finančně gramotní

Centrální pojištění 
města Prostějova

Rada města Prostějova 
rozhodla o  podání výpově-
di současných tří pojistných 
smluv a  o  vypsání výběro-
vého řízení na  nadlimitní 
veřejnou zakázku Centrální 
pojištění majetku, odpověd-
nosti a  vozidel statutárního 
města Prostějova. Důvo-
dem je vyčerpaný limit opce 
současné smlouvy, který 
neumožňuje další rozšíření 
předmětu plnění.

„Pro každé následující při-
pojištění by tak muselo být 
vypsáno nové výběrové řízení, 
což by mohlo připomínat ja-
kousi salámovou metodu. Po-
važujeme za vhodnější nynější 
smlouvy ukončit a s účinností 

od  1. ledna 2016 uzavřít po-
jistné smlouvy s  nově vybra-
nou pojišťovnou,“ zdůvodnil 
Jiří Pospíšil, náměstek primá-
tora. 

Vzhledem ke složité proble-
matice pojištění a  aktuálními 
změnami legislativy bude zpra-
cování zadávací dokumentace 
k  předmětné veřejné zakázce 
zadáno externí společnosti, 
která městu poskytne také 
nezbytnou součinnost během 
výběrového řízení. V roce 2014 
činil objem pojištění měst-
ského majetku 2.170.736,- Kč 
(119.538,- pojištění odpo-
vědnosti, 213.243,- havarijní 
pojištění, 1.837.955,- pojištění 
majetku).  -jg-

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE

Setkání manažerů a podnika-
telů s představiteli města Prostě-
jova – nové výzvy v OP PIK - 2. 
července v Prostějově

Okresní hospodářská ko-
mora ve spolupráci s  agentu-
rou CzechInvest a statutárním 
městem Prostějovem pořádají 
Setkání manažerů a  podnika-
telů s  představiteli města Pro-
stějova. Tématem setkání jsou 
„Informace o  plánovaných 
investičních akcích ve městě“ 
a  „Aktuální dotační možnos-
ti – nové výzvy v  Operačním 
programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP 
PIK)“. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 
2.7.2015 od 8:00 - 13:00 hodin 
v  Národním domě Prostějov 

v  přednáškovém sále a  je pro 
všechny zájemce ZDARMA.

Cílem setkání je seznámit 
účastníky s  aktuálním děním 
v  Prostějově, zejména s  pláno-
vanými investičními akcemi. 
Účelem prezentace regionální 
kanceláře CzechInvest je podrob-
ně seznámit žadatele s  progra-
my podpory v  novém OP PIK 
(Potenciál, Inovace, Spolupráce, 
Nemovitosti, Úspory energie, 
Partnerství znalostního transferu, 
Školicí střediska, Marketing, ICT 

a sdílené služby, Technologie pro 
mikropodniky).

Po skončení setkání budou 
probíhat dle zájmu individuální 
konzultace s  regionálními ma-
nažery agentury CzechInvest.

Na seminář je nutné se regis-
trovat na OHK: ohkpv@ohkpv.
cz, tel.č. 582 332 489

Podrobnosti o akcích a další nové 
aktivity jsou průběžně doplňovány 
na webové stránky www.ohkpv.cz

Helena Chalánková, 
ředitelka OHK v Prostějově

Český červený kříž Prostějov
pořádá 3 turnusy příměstského 

tábora – Zdravý záchranář
Bude probíhat na ČČK Pros-

tějov, Milíčova 3 a bude zaměřen 
na výuku první pomoci hravou 
formou a zdravou stravu.

Tábor je kapacitně a  věkově 
omezen (děti od 5 do 9 let) 20 – 24 
dětí – 1. turnus, od 7.15 do 16.45 
hod. Děti se kromě praktického 
seznámení s poskytováním první 
pomoci naučí i základy zdravého 
vaření (budou pomáhat při přípra-
vě stravy a sestavování jídelníčku). 
V ceně tábora je celodenní strava 
+ pitný režim. Během tábora bu-
dou 2 výlety – koupání, cachtání 
dle možnosti dětí v Tovačově na 
Donbasu a výlet do Seče na houby 
a borůvky.

turnus 1. července středa – 10. 
července pátek – 8 pracovních dní, 

včetně státního svátku 6.7. cena 
1990 Kč

turnus 20. července pondělí – 
24. července pátek – 5 pracovních 
dní, cena 1250 Kč

turnus 24. srpna pondělí – 31. 
srpna pondělí – 6 pracovních dní, 
cena 1490 Kč

Pokud máte o tábor zájem, za-
šleme Vám na mail nebo si osob-
ně přijďte vyzvednout přihlášku 
na ČČK Prostějov, Milíčova 3. 
Platí se 500 Kč záloha při pod-
pisu přihlášky, která je vratná 
v  případě nemoci dítěte nebo 
nedostavení se z jiného vážného 
důvodu. Ing. Lenka Černochová

 ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3

 www.cervenykrizprostejov.cz
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Proběhla další Noc kostelů
Již pošesté proběhla v  pátek 

29. května 2015 v  našem městě 
a v celé České republice Noc kos-
telů. Již pošesté přilákala tato akce 
řadu návštěvníků, kteří se přišli 
podívat a  poslechnout si zase 
něco nového a zajímavého, co pro 
ně jednotlivé sbory připravily. Již 
pošesté převzal nad Nocí kostelů 
v Prostějově záštitu pan primátor.

Letos brány svých kostelů 
a modliteben otevřely:

•	Církev římskokatolická 
•	kostel Povýšení sv. Kříže
•	kostel sv. Cyrila a Metoděje
•	kostel sv. Petra a Pavla
•	kaple sv. Cyrila a  Metoděje na 

Cyrilometodějském gymnáziu
•	kaple sv. Anny
•	kostel sv. Bartoloměje, Vraho-

vice
•	kostel sv. Josefa, Krasice
•	Církev československé husitská - 

Husův sbor
•	Českobratrská církev evangelic-

ká - Sbor českých bratří (U ka-
licha)

•	Církev bratrská – Sbor církve 
bratrské (Šárka)

•	Církev apoštolská – Sborový 
dům na Raisové ul.

Opět nás zklamal zavřený kostel 
u Milosrdných bratří, ale restaurá-
toři mají přednost a nám nezbývá 
než se těšit na vánoční koncerty 
(v zimě se nedá v promrzlém kos-
tele pracovat), kdy se kostel na 
chvíli zase otevře, aby se postupně 
ukazoval ve své obnovené kráse.

Když na úvod slavnostně od-
zvonily všechny zvony ve městě, 
pozdravila Noc kostelů jménem 
města Prostějova paní náměstkyně 
Ivana Hemerková a Noc oficiálně 
zahájila. A potom už to začalo. Bě-
hem večera se na pouť mezi kos-
tely vydaly asi 2 tisíce návštěvníků, 
mladí i staří, často celé rodiny a ro-

diče s kočárky. A opět měli z čeho 
vybírat. Kromě tradičních a  stále 
oblíbených prohlídek s výkladem, 
mohli návštěvníci zažít Hanáckó 
čumendu z věže několika kostelů, 
vidět klaunovy legrácky, maňásko-
vé divadlo a slyšet zpěv spirituálů 
i  moderních písniček s  kytarou. 
Připomněli jsme si několika po-
řady 600. výročí smrti Mistra Jana 
Husa, nechyběla grilovačka na 
zahradě ani každoroční projížďka 
kočárem s  milým průvodcem p. 
Obrem z Muzea kočárů. Přestože 
je náměstí TGM letos v  rekon-
strukci, zájemci o  svezení nebyli 
zklamáni a  o  romantické noční 
jízdy s  rozsvícenou noční lucer-
nou nepřišli. Chtěla bych proto 
poděkovat panu primátorovi, že 
nám zařídil volný průchod a prů-
jezd pro kočár z náměstí ke kostelu 
Povýšení, aby tak mohlo všechno 
proběhnout jaksepatří.

Noc kostelů jsme ukončili letos 
v Kostele Povýšení sv. Kříže těsně 
před půlnocí společnou ekume-
nickou modlitbou všech prostějov-
ských církví a požehnáním městu 
Prostějovu a jeho obyvatelům.

Děkujeme panu primátorovi 
za poskytnutí záštity nad touto 
Nocí, statutárnímu městu Pros-

tějovu za poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory, městské policii 
za zajištění pokojného průběhu 
večera, účinkujícím a  všem po-
řadatelům za výbornou realizaci 
a atmosféru celého večera a ocho-
tu do toho opět jít. Všichni, kdo 
do této jedinečné události vložili 
svůj čas a energii, přispěli k napl-
nění jejího cíle – přiblížit lidem 
křesťanství a život lidí v různých 
církvích. Poděkování patří i všem 
návštěvníkům, bez kterých by ve-
čer neměl smysl a pro které jsme 
to všechno s  láskou připravili. 
Věřím, že i  letos se noc rozsvíti-

la jako den a  kostelní prostory 
ovanuly svým duchem ty, kteří 
do kostela běžně nechodí. Ty 
všechny zvu na návštěvu i během 
roku, protože kostely a lidé v nich 
rozhodně nejsou připomínkou 
dávných časů.

Jsem ráda, že Noc kostelů 
mohla přispět k obohacení kul-
turního života našeho města, 
a nepochybuji o  tom, že se na 
pouť do otevřených prostějov-
ských kostelů vydáme v  příš-
tím roce zase. Jana Tobolová, 

koordinátor Noci kostelů 
v Prostějově

Společnost

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! 

15
02

24
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Jan HARTL a Jaroslav TŮMA navštíví Prostějov
Církev československá husitská v Prostějově zve na 
KONCERT PRO JANA HUSA 

– pořad slova a hudby. Husovy texty přednese člen Činohry Národního divadla v Praze 
Jan HARTL, na varhany zahraje prof. Jaroslav TŮMA. 

Koncert se koná v úterý 7. 7. 2015 v 18:00 hodin v Husově sboru CČSH, Demelova 1 v Prostějově.
Pořad se koná za finanční podpory Olomouckého kraje 
a Olomoucké diecéze Církve československé husitské. 

Srdečně zveme.

První úspěchy nové taneční skupiny Extension dance
Tanečníci nově založené 

taneční skupiny Extension 
Dance, měli náročný, ale vel-
mi úspěšný předposlední 
květnový víkend.

Dne 23. května se totiž 
konalo Mistrovství České 
republiky ve street a  disco 

show, v  Praze. Prostějovští 
tanečníci se zúčastnili hned 
v několika kategoriích a  skó-
rovali na plné čáře s  mnoha 
výbornými výsledky. Hned 
v  prvních disciplínách, kte-
rými byly dětské kategorie, 
si tanečníci vytančili několik 

zlatých medailí. První příčky 
se v sólech ujali Diana Koneč-
ná a Dominik Svoboda, kteří 
následně v  dětských duetech 
obsadili taktéž první místo. 
Následovaly malé skupiny 
juniorů. V těch malá skupina 
ve složení Dominik Svoboda, 
Karolína Doleželová, Alice 
Flajsarová, Eva Hlahůlko-
vá, Denisa Konečná, Diana 

Konečná a  Alice Špalková 
získala krásné druhé místo. 
V  další juniorské kategorii 
ve velké konkurenci získala 
Alice Flajsarová čtvrté místo 
v sóle. Na konec velmi úspěš-
ného dne si vytancovaly Alice 
Flajsarová s  Gabrielou Kou-
delkovou skvělé a  zasloužené 
první místo v dospělých due-
tech. Tato nově založená taneč-

ní skupina dokáže poskytnout 
kvalitní výuku tance, jak už jsme 
se dokázali přesvědčit jen podle 
úspěchů. V  případě zájmu nás 
můžete kontaktovat na emailu: 
extensiondance@seznam.cz

Poděkování patří hlavně tre-
nérovi a choreografovi Ondřeji 
Berkymu, všem zúčastněným 
tanečníkům a samozřejmě i ro-
dičům. -lf-

Jaká byla 10. sezóna v Divadle Point
Slavnostní komponovaný 

večer k 10. výročí Divadla Point 
před zaplněným hledištěm 
Městského divadla v  Prostějo-
vě byl bezesporu vrcholným 
okamžikem jubilejní sezóny, 
ale k  tomu až za chvíli. Výro-
čí slavili divadelníci po celou 
sezónu. Pojďme se společně 
ohlédnout za jejich činností. 

Pro 10. sezónu připravilo Di-
vadlo Point pro diváky opravdu 
skvělou podívanou. Chloubou 
repertoáru je bezesporu hra 
Testosteron (A. Saramonowicz, 
režie Jakub Hyndrich, premi-
éra 2013), na kterou se diváci 
mohou těšit i  v  příští sezóně. 
Velice populární je i parodická 

komedie Baskervillská bestie 
(režie Aleš Procházka, premiéra 
2014). A  nejnovější inscenací 
Divadla Point je E=mc2, lásko 
moje (na motivy P. Cauvina, 
režie Aleš Procházka, premiéra 
2015) o  velké lásce pařížské-
ho kluka, který hltá americké 
filmy a hraje fotbal a  americké 
dívky, která obdivuje Einsteina 
a  touží po lásce jako z  Romea 
a  Julie. U  posledně jmenova-
né inscenace došlo k  pozoru-
hodnému spojení začínajících 
herců z „Pointíku“ a zkušených 
„dospěláků“. 

Oslava 10. narozenin Diva-
dla Point byla pojata jako vel-
kolepý kabaret a do Prostějova 

se sjeli všichni, kdo s Divadlem 
Point začínali. Hudební sekci 
zastupovali kytarista Antonín 
Dlapa, hudební skladatel Karel 
Štulo, pianista a hudební sklada-
tel Ladislav Čech, kontrabasista 
Bohumil Stoklasa, multiinstru-
mentalistka Jana Dosedělová, 
houslistka Alžběta Formanová, 
kytarista Jaroslav Minař, bube-
ník Michal Daněk a kapela La-
xemberg. Mezi sólisty vystupo-
vali studenti a absolventi pražské 
DAMU Eva Hacurová a Martin 
Dědoch. Zpěvačky a  herečky 
Tereza Snášelová – Sekvenco-
vá, Tereza Hořínková, Gabriela 
Frgálová – Soldánová a  Lenka 
Jorníčková. Herečka Městské-
ho divadla Mladá Boleslav Nina 
Horáková, herec Národního di-
vadla moravskoslezského Robert 
Kozmík a Karolína Vejmělková 
pozdravili diváky prostřednic-
tvím videozáznamu. Nechyběli 
ani hlavní protagonisté součas-
ného souboru pedagog brněn-
ské JAMU Miroslav Ondra, 
zakladatelé Aleš Procházka, 
Vítězslav Lužný a  Jakub Hyn-
drich, představitelé pravých 
mužů Ondřej Krátký, Lukáš 
Kameníček a  David Kolba, 

klaun Jan Šprynar, moderátor-
ka Martina F. Smékalová, spoj-
ler Václav Stojan a  nekonečná 
řada dalších. Choreografie se 
ujala Monika Nevrlá a  spolu 
se svým týmem předvedli skvělé 
taneční výstupy. Na závěr veče-
ra vstoupil do děje divadelního 
sitcomu Divadélko Domeček 
Alois Mačák v roli Ďábla a spo-
lečně s  ředitelem Gymnázia J. 
Wolkera Michalem Šmucrem 
a  divadelníkem Milošem Fors-
tem uvedli do života almanach 
Magdalény Jansové a  Vítěz-
slava Lužného 10 let Divadla 
Point. Úplné finále pak patřilo 
všem, kdo Divadlem Point pro-
šli. Na šest desítek účinkujících 
se sešlo na jevišti, aby si společně 
zazpívali píseň z muzikálu Čaj-
zni škváru, Olivere! a poté se vy-
dali mezi diváky z nichž mnozí 
se ke zpěvu přidali. Jedinečnou 
atmosféru podpořilo pět set ve 
stoje aplaudujících diváků. 

V těch dnech mezi 16. až 30. 
dubnem 2015 se divákům ještě 
představilo olomoucké divadlo 
Tramatarie s inscenací Psycho, 
vynikající kapela Voilá! a  pre-
miéra hry E=mc2, lásko moje. 

Pro případ, že by čtenáři tápali, 

kde se Divadlo Point vzalo a kdo 
za ním stojí, je třeba říct, že vznik-
lo při Gymnáziu J. Wolkera jako 
studentské divadlo v  roce 2005. 
Založili ho Miroslav Ondra, Aleš 
Procházka, Vítězslav Lužný, Jakub 
Hyndrich a  Magdaléna Jansová. 
Formu studentského divadla si 
udržuje dodnes, ačkoli soubor 
odrostl studentským létům a tvoří 
jej dospělí divadelníci. Přitom je 
soubor neustále omlazován pří-
sunem nových tváří právě z  řad 
studentů. A  nejen z  Gymnázia 
J. Wolkera – odtud velké rozpětí 
ansámblu. Za dobu svého trvání 
soubor vyprodukoval tři desítky 
inscenací. Mezi nejúspěšnější pat-
řily Švédský stůl, Ostrov pokladů, 
Nahý Wolker a Testosteron. Diva-
dlo uspělo nejen na domácí scéně, 
ale i  na národních přehlídkách 
(Wolkrův Prostějov, Jiráskův Hro-
nov) a  v  zahraničí. Mezi největší 
úspěchy patří například hostování 
v Činoherním klubu Praha nebo 
reprezentace České republiky na 
prestižní přehlídce Scénická žatva 
ve slovenském Martině s inscenací 
Testosteron a také padesátá repríza 
této hry před zcela zaplněným Di-
vadlem Na Šantovce v Olomouci.

 -js- 

Jak už čtenáři tohoto periodika vědí, v  Drahanech nově 
existuje Muzeum Drahanské vrchoviny, které buduje nové 
a nové expozice. Nyní je na řadě obyčejný venkovský kolo-
niál – proto se znovu obracíme na čtenáře s prosbou, zda by 
nemohli věnovat pro tuto zajímavou instalaci nějaké zbytky 
ze starého obchodu, pulty, vitrínky, regály a podobný i drob-
ný sortiment.  

 Nabídky prosím na telefon  723 223 869, případně na mail 
princip@seznam.cz.

Umístění Název vystoupení Kategorie Tanečník

1.místo E=mc^2 sólo děti muži Dominik Svoboda

1.místo Red Riding Hood sólo děti ženy Diana Konečná

1.místo Beauty and the Beast duo děti Dominik Svoboda a Diana 
Konečná

1.místo Shopaholic girls duo dospělí Alice Flajsarová a Gabriela 
Koudelková

2.místo Awards Restaurants malá skupina junioři
D.Svoboda,K.Doleželová,A.
Flajsarová,E.Hlahůlková,De.
Konečná,Di.Konečná a A.Špalková

4.místo Gia - A way to fame sólo junioři ženy Alice Flajsarová

Prosba o pomoc
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STŘEDA 1. ČERVENCE
18.30 Andílek na nervy česká romantická komedie
Vaše první letní láska. V hlavní roli nový idol –
náctiletých slečen – Adam Mišík!
V  hl. rolích: P.  Řezníček, A. Kadeřávková, P. 
Černocká, A. Mišík. 100 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
21.00 Život je život  česká filmová komedie
Nová crazy komedie s hvězdným hereckým obsazením! 
V hl. rolích: S. Stašová, O. Vetchý, T. Voříšková, B. 
Poláková, M. Taclík, M. Táborský aj.
Režie: Milan Cieslar, 95 min., repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 2. ČERVENCE
18.30 Mimoni  americká animovaná komedie
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupné, vstupné 125 Kč, pro 
děti do 15 let 100 Kč
21.00 Život je život

PÁTEK 3. ČERVENCE
18.30 Mimoni 3D 
vstupné 140 Kč
21.00 Život je život

SOBOTA 4. ČERVENCE
18.30 Mimoni 3D
21.00 Život je život

NEDĚLE 5. ČERVENCE
18.30 Mimoni
21.00 Život je život

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE
18.30 Méďa 2  americká komedie
Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě 
zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit 
a pořídit si rodinu. Aneb hromský kámoši se vracejí!
V hl. rolích: M. Wahlberg, A. Seyfried, J. Barth, 
L. Neeson. Režie: Seth MacFarlane, 125 minut, 
český dabing, premiéra, mládeži do 15  let 
nepřístupný, vstupné 120 Kč
21.00 Méďa 2

ÚTERÝ 7. ČERVENCE
18.30 Ostrov lásky - Art film  koprodukční film
„Trhlá komedie, která je chytřejší, než vypadá“
V hl. rolích: A.Labed, E. Bravo, A.Condeescu, 
F. Nero, L. Lučev. Režie: Jasmila Žbanič, 86 
min., české titulky, premiéra. Mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
21.00 Méďa 2

STŘEDA 8. ČERVENCE
18.30 Méďa 2
21.00 Méďa 2

ČTVRTEK 9. ČERVENCE
18.30 Terminátor: Genisys  americký thriller
Do stejné řeky se dvakrát vstoupit nedá.
Teď platí jiná pravidla
V  hl. rolích: E. Clarke, A. Schwarzenegger,  
J. Courtney, J. Clarke aj. Režie: Alan Taylor, 126 
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 120 Kč
21.00 Terminátor Genisys

PÁTEK 10. ČERVENCE
18.30 Píseň moře  irský animovaný film
Zázračný film s mimořádně emotivním příběhem. 
Titulní píseň zpívá Markéta Irglová, držitelka 
Oscara!
Režie: Tomm Moore, 93 minut, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
21.00 Terminátor Genisys 3D
vstupné 150 Kč

SOBOTA 11. ČERVENCE
18.30 Píseň moře
21.00 Terminátor Genisys 3D

NEDĚLE 12. ČERVENCE
18.30 Píseň moře
21.00 Terminátor Genisys

PONDĚLÍ 13. ČERVENCE
18.30 Daleko od hlučícícho davu
 americký romantický film
Láska a Osud ve viktoriánské Anglii.
V  hl. rolích: C. Mulligan, M Schoenaerts, 
T. Sturridge, M, Sheen  aj. Režie: Thomas 
Vintenberg, 119 min., české titulky, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
21.00 Slow West britský akční western
Neobvyklý anglický western se slušnou dávkou 
černého humoru
V hl. rolích: M. Fassbender, K. Smit-McPhee, B. 
Mendelsohn, J. Thomas aj. 
Režie: John Maclean, 84 min., české titulky, 
Premiéra, mládeži do 12 let nevhodný; vstupné 
100 Kč

ÚTERÝ 14. ČERVENCE
18.30 Lví srdce - Art film  finsko-švédský film
Dokáže láska zvrátit rasistické předsudky?
Režie: Dome Karukoski, 99 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 15  let nevhodný, 
vstupné 100 Kč
21.00 Daleko od hlučícího davu

STŘEDA 15. ČERVENCE
18.30 Daleko od hlučícího davu
21.00 Slow West

ČTVRTEK 16. ČERVENCE
N e h r a j e m e!

PÁTEK 17. ČERVENCE
18.30 Ant – Man 3D
Hrdinové už větší nebudou
V  hl. rolích: P.  Rudd, M. Douglas, M. Peña,  
E. Lilly aj.
Režie: Peyton Reed, český dabing, premiéra
Mládeži přístupný, vstupné 175 Kč, pro děti do 
15 let 145 Kč
21.00 Bez kalhot XXL
Členové striptérské skupiny Králové Tampy se 
chystají začít nový život!
V  hl. rolích: A. Rodriguez, A. MacDowell, E, 
Banks, Ch. Tatum, J. Manganiello, M. Bomer 
Oldman.
Režie: Gregory Jacobs, české titulky, premiéra, 
Vstupné 110 Kč

SOBOTA 18. ČERVENCE
18.30 Ant – Man 3D
21.00 Bez kalhot XXL

NEDĚLE 19. ČERVENCE
18.30 Ant – Man vstupné 140 Kč, pro děti do 
15 let 110 Kč
21.00 Bez kalhot XXL

PONDĚLÍ 20. ČERVENCE
18.30 Ant – Man 3D
21.00 Domácí péče česká lidská komedie
Silný příběh se spoustou dojemných a  vtipných 
momentů.
Návrat Aleny Mihulové v hlavní roli!!!
V  hl. rolích: A. Mihulová, B. Polívka,  
T. Vilhelmová, Z. Krónerová, aj.
Režie: Slávek Horák, 92  minut, premiéra, 
mládeži přístupný
Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 21. ČERVENCE
18.30 Domácí péče
21.00 Domácí péče

STŘEDA 22. ČERVENCE
18.30 Domácí péče
21.00 Domácí péče

ČTVRTEK 23. ČERVENCE
18.30 V hlavě  americký animovaný film
Co se děje v hlavě malé dívky Riley?
Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, 99 
min., český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 140 Kč, pro děti do 15 let 110 Kč
21.00 Papírová města americký romantický film
Ztracená a nalezená
V hl. rolích: N.Wolff, C. Delevigne, A. Abrams, 
H. Sage  aj. Režie: Jake Schreier, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

PÁTEK 24. ČERVENCE
18.30 V hlavě 3D 
vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
21.00 Papírová města

SOBOTA 25. ČERVENCE
18.30 V hlavě
21.00 Papírová města

NEDĚLE 26. ČERVENCE
18.30 V hlavě
21.00 Papírová města

PONDĚLÍ 27. ČERVENCE
18.30 Sejmi prezidenta  koprodukční akční film
Malý kluk. Velké problémy.
V  hl. rolích: S. L. Jackson, O. Tommila, 
R. Stevenson. Režie: Jarmari Helander, 90 min., 
české titulky premiéra, pro mládež do 12  let 
nevhodný, vstupné 100 Kč
21.00 Bojovník  americké filmové drama
Nejtěžší boj ho teprve čeká.
V  hl. rolích: R.  McAdams, J, Gyllenhaal,  
N. Harris, F. Whitaker, M. Gomez, V. Ortiz,  
B. Knapp, Curtis „50 Cent“ Jackson, R. Ora aj
Režie: Antoine Fuqua, české titulky, premiéra

ÚTERÝ 28. ČERVENCE
18.30 Sejmi prezidenta
21.00 Bojovník

STŘEDA 29. ČERVENCE
18.30 Sejmi prezidenta
21.00 Bojovník

ČTVRTEK 30. ČERVENCE
18.30 Mission Impossible: Národ grázlů 
 americký akční velkofilm
Agent Ethan Hunt se vrací!
V hl. rolích: T. Cruise, J. Renner, R. Ferguson, 
S. Pegg, A. Baldwin, V. Rhames, A. Olivo
Režie: Christopher McQuarrie, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
21.00 Mission Impossible: Národ grázlů

PÁTEK 31. ČERVENCE
18.30 Mission Impossible: Národ grázlů
21.00 Mission Impossible: Národ grázlů

NA SRPEN PRIPRAVUJEME:
Iracionální muž, Pixely 

Fantastická čtyřka, Rytmus

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

D O V O L E N Á

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

Budoucnost je temná. Soudný den 
v  devadesátých letech minulého 
století zlikvidoval polovinu lidstva 
a ti, kdo přežili, se od té doby sna-
ží marně vzdorovat počítačovému 
systému Skynet. Nejsilnější hnutí 
odporu se zformovalo kolem Joh-
na Connora (Jason Clarke), jenž 
pro Skynet představuje největší 
hrozbu. Problém má vyřešit Ter-
minátor, stroj na zabíjení s lidskými 
rysy (Arnold Schwarzenegger), 
kterého Skynet vyšle do minulosti, 
aby zabil Connorovu matku Sáru 
(Emilia Clarke) dřív, než svého 
syna stihne počít. Jenže i lidští rebe-
lové mají přístupu ke stroji času a za 
Sárou pošlou vojáka Kylea Reese 
(Jai Courtney), aby ji pro změnu 
chránil před Terminátorem. Až do 
tohoto okamžiku se výše uvedený 
popis shoduje s  dějem prvního 
dílu. Návratem do roku 1984 však 
dochází k  zásadnímu bodu obra-
tu. Kyle Reese zjišťuje, že Sára není 
bezbranná a  vyděšená servírka, 
ale pořádná ranařka, kterou žád-
ný Terminátor nemůže vyděsit, 
zvlášť když jí jeden takový stroj už 
pár let dělá společníka a ochránce. 
Jenže tahle zdánlivá výhoda může 
být k ničemu, protože Skynet má 
„prsty" všude a rozhodně chce za-
bránit tomu, aby tahle nesourodá 
trojice namalovala lidstvu růžovou 
budoucnost. (Zdroj: CinemArt)

Čtrnáctiletá fashion bloggerka 
Viktorie si musí po smrti matky 
vybrat, zda žít v dětském domově 
nebo na malé vesnici s  otcem, 
kterého nikdy neviděla. Ven-
kovské prostředí na ni zpočátku 
působí jako zoo plné exotů, kteří 
jsou sice zajímavou náplní pro 
její blog, ale žít se s nimi nedá. Její 
otec navíc úspěšně vzdoruje všem 
pokusům o  převýchovu a  raději 
se věnuje své praxi zvěrolékaře 
a  poklidnému popíjení s  ka-
marády. Do rodinného souboje 
je postupně zatažena celá vesn-
ice i  sociální pracovnice, která 
hrozí násilným rozdělením nově 
vzniklé rodiny. A to právě ve ch-
víli, kdy Viktorie kromě vztahu 
k otci nachází i první lásku...
 (Zdroj: Indigo Film)

Terminátor: 
Genisys

Andílek na nervy
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datum počet dní odlet destinace hotel strava cena
4.7. 8 dní Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 11.990,-
4.7. 12 dní Brno Mallorca 3* Al 19.990,-
7.7. 8 dní Brno Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,-
7.7. 8 dní Brno Řecko-Rhodos 3* Al 13.990,-
8.7. 8 dní Brno Egypt-Hurghada 4* Al 12.990,-
9.7. 8 dní Brno Řecko-Korfu 3* PP 12.990,-
9.7. 11 dní Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 15.990,-
9.7. 11 dní Brno  Turecko 4* Al 15.990,-
10.7. 12 dní Brno Tunisko-pevnina 4* Al 15.990,-
11.7. 8 dní Praha Maroko-Agadir 4* Al 15.990,-
12.7. 8 dní Brno  Turecko 4* Al 13.990,-
12.7. 12 dní Brno Řecko-Kréta 3* PP 15.490,-
13.7. 12 dní Brno Řecko-Lefkada 3* Al 17.990,-
13.7. 8 dní Brno Bulharsko 3* Al 12.990,-
14.7. 8 dní Praha Maroko-Saidia 5* Al 17.490,-

Kultura

Pátek 3.7. Sin City:  Ženská, pro kterou bych vraždil 
ve 21,30 Krimi thriller s českým dabingem. Příběh 

se odehrává ve městě plném hříchu, kriminálníků a sexy žen. 
103 minut.  Vstupné:  80 Kč, mládeži přístupno

Sobota  4.7. Díra u Hanošovic
ve 21,30 Učitelka a hospodská Maruna se snad ni-

kdy nevdá, i když mužii v okolí jsou.Jednoho dne však u Ha-
nušovic dojde k nečekané události. 102 min 

 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Neděle 5.7. Zvonilka a piráti
ve 21,30 Rodinný animovaný film s českým dabin-

gem.Velkolepé dobrodružství ze světa Petra Pana a chytré 
víly. 78 minut.  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

 Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív  
společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ  

si pro Vás připravila překvapení před filmem

Pondělí  6.7. Rivalové
ve 21,30 Závratná rychlost,adrenalin v krvi,krásné 

dívky a nezkrotná touha zvítězit. Film vypráví skutečný pří-
běh dvou velkých rivalů z Formule l. Český dabing,123 min.
 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Středa 8.7. Hodinový manžel
ve 21,30 Česká komedie vypráví příběh čtyř 

přátel,kteří jsou okolnostmi donuceni podnikat jako "hodi-
nový manžel".Hrají:D.Novotný,B.Polívka a další.100 min. 
 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Pátek 10.7. Babovřesky 3
ve 21,30 Letní  filmová komedie rež. Z.Trošky- 

pomsta Horáčkové a místním drbnám. Hrají: V. Žilková, 
J.Synková,L.Vondráčková a další. 103 minut.

  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Sobota 11.7. Perný den
ve 21,30 Filmový výlet do historie…Jeden den 

v  životě nejslavnější hudební skupiny všech dob.Hrají:J.
Lenon,RingoStar,Paul McCartney,G.Harison. Český dabing, 
87 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Neděle 12.7. Tři bratři
ve 21,30 Česká rodinná pohádka rež.J.Svěráka, 

plná překvapivých situací a laskavého humoru, s písničkami 
J.Uhlíře a Z.Svěráka. 90 minut.

 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Středa 15.7. Fotograf
ve 21,30 Příběh člověka s vyjímečným talentem,ale 

též živelností a vášní.Rež.Pavláskvá film natočila podle sce-
náře s J.Saudkem.V hl.roli K.Roden.133 min.

 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Pátek 17.7. Ghoul
ve 21,30 Horor rež.Petra Jákla.Záměr natočit doku-

ment o ukrajinském kanibalovi A.Čikatilovi se mění v hrů-
zyplný boj o holý život.Český dabing,86 minut.

  Vstupné: 80 Kč, mládeži  přístupno 
Sobota 18.7. Drácula neznámá legenda
ve 21,30 Než se stal Draculou,byl Vladanem III.

vládcem Transylvanie,která trpěla pod osmanskou  říší.Vše 
se však rázně změnilo.Český dabing,92 minut.

 Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Neděle  19.7. Zloba královna černé magie
ve 21,30 Dobrdružný fantasy film vypráví příběh 

zlé královny.V hl.roli Angelina Jolie a Elle Fanning. Český 
dabing, 97 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Středa 22.7. 10 pravidel jak sbalit holku
ve 21,30 Česká komedie o  chytrém studentu 

astrofyziky,milujícím hvězdy a horoskpoy.Vše změní dívka 
snů… 100 minut.  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno.

Pátek 24. 7.  Babovřesky 3
ve 21,30 Letní filmová komedie Z.Trošky- pomsta 

Horáčkové a místním drbnám.Hrají:V.Žilková,J.Synková,L.
Vondráčková a další. 103 minut.

   Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Sobota 25.7. Podraz  "klasika z historie" 
ve 21,30 Návrat k  nejlepším filmům 

historie.R.Redford a P.Newman v legendárním filmu o jed-
nom geniálním dostihovém podrazu.Český dabing,129 
minut   Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno

Neděle 26.7. Winx club v taemných hlubinách
ve 21,30 Wings jsou zpět.Tentokrát se chtějí cho-

pit císřského trůnu.Dopustí se však omylu. Animovaný 
film,český dabing, 98 minut.

  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno.    

Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív 
společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ 

si pro Vás připravila překvapení před filmem

Středa 29.7.  Železná srdce
ve 21,30 Brad Pitt jako válečný veterán se vydává 

s posádkou tanku na vražednou misi do týlunepřítele. Český 
dabing, 135 minut.

 Vstupné: 80 Kč, pro mládež do 15 let nevhodné
Pátek 31.7.  Návrat blbýho a blbějšího
ve 21,30 Jim Carrey a  Jeff Daniels se vracejí ke 

svýmlegendárním rolím v nové komedii.  Český dabing, 108 
minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno 

Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně 
uložit do stojanů v areálu kina!!!

Změna programu vyhrazena

Letní kino Mostkovice - program na červen 2015

Last Minute <

AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit 
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

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

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

Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
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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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PROGRAM NA ČERVENEC
MULTIKULTURNÍ KLUB 

RODIČŮ A DĚTÍ

Pondělky 9.30 – 11.30 – naše 
lektorky provedou hravou formou 
děti i s rodiči postupně celým svě-
tem. Navíc říkanky, tanečky, ruko-
dělné činnosti. Vstupné 20 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program 
pro rodiče (přednášky, besedy, 
tvořivé dílny), děti mají vlastní pro-
gram. Vstupné 20 Kč. 

2. 7. a 9. 7. Výroba náramku – 
tvořivé dílny s M. Sontákovou

V rámci těchto setkání si účast-
níci vyzkouší práci s  paměťovým 
drátem a  korálky různých barev 
a velikostí. Výsledkem budou dva 
typy originálních náramků.

16. 7.  Jak připravit dítě na vstup 
do MŠ – beseda s J. Klemešovou

V  besedě s  učitelkou mateřské 
školy probereme, jak s  dítětem 
zvládnout vstup do MŠ, co by dítě 
mělo zvládat, co v  tomto směru 
neopomenout a čemu se vyhnout.

23. 7. Zásady správné péče 
o vlasy – beseda s I. Vrbovou

Zkušená kadeřnice účastníkům 
besedy vysvětlí zásady, jak postupo-

vat, aby vlasy byly zdravé a krásné. 
V případě zájmu podá také indivi-
duální doporučení a tipy.

MULTIKULTURNÍ 
PODVEČERY

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

7. 7. Jan Hus, jak ho neznáte – 
přednáška P. Slepičky

Je to právě 600 let od chvíle, kdy 
byl Kostnici upálen Jan Hus. V tom-
to podvečeru se dozvíte nejen o ži-
votě tohoto velikána českých dějin, 
ale i o jeho odkazu, který je v mno-
ha směrech aktuální dodnes. 

14. 7. Etiopie na kolech – pro-
mítání cestovatelského dokumentu

Cesta dlouhá 750 km, kterou 
projeli tři čeští nadšenci na kolech 
po Etiopii. Poutavým způsobem 
natočený amatérský dokument, 
který zachycuje mj. etiopský ven-
kov, města a místní obyvatelstvo.

21. 7. Za krásami Kolumbie – 
přednáška Marley E. Mlčochové

Kolumbijská rodačka nám 
představí Kolumbii, život v  této 
zemi a její krásy. Mj. se podíváme 
do hlavního města, největšího svě-
tového muzea zlata, do Kartageny 
i na souostroví San Andrés. 

28. 7. Kontrasty života v Keni – 
beseda s M. Obare

O  africké Keni nám přijde vy-
právět tamní rodák, který se usadil 
v ČR. Prozkoumáte kontrasty živo-
ta v Keni, její krásy a zajímavosti. 
Dozvíte se, jaké to je přestěhovat se 
z Keni na Moravu.

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

V  období od 29. 7. do 6. 9. 
je Mozaika uzavřena z  důvodu 
prázdninové pauzy.

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

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

Změny v otevírací době ICM během prázdnin

Během letních prázdnin bude mít ICM prázdninovou otevírací 
dobu, tj. od 10.00 do 16.00 hod. 

Od 27. července do 7. srpna bude ICM zavřeno. Pro bližší infor-
mace sledujte naše webové stránky www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na prázdniny – červenec
Zcestuj Evropu jinak

Víte, co je couchsurfing a co je spolujízda? Zkusili jste někdy pro-
hlídku města ze střech domů nebo jet na festival jako dobrovolníci? 
Chcete cestovat, ale vyhnout se malérům? Tak mrkněte na náš web 
www.icmprostejov.cz a dozvíte se víc. 

S ICM na cestách

Narazili jste na naše cestovatelské tipy „Zcestuj Evropu jinak“ a plánujete 
je během prázdnin vyzkoušet? Pošlete nám fotku či krátký příběh o tom, 
jak jste přespali u někoho na gauči, jak jste využili slevovou kartu nebo USE 
IT mapu. Nejlepší příběhy a fotky z prázdninových cest oceníme. 

Letní putování po kraji 

Rádi poznáváte Olomoucký kraj? Zastavte se při svých prázdnino-
vých cestách také v Městských evropských informačních střediscích 
(MEIS) a zapojte se do letní soutěže, kterou pořádá Europe Direct 
Olomouc spolu se sítí MEIS v Olomouckém kraji. Pro jedno soutěžní 
razítko si můžete přijít také do ICM Prostějov.

ICM na Setkání všech generací

Ve čtvrtek 16. července se ICM Prostějov zúčastní Setkání všech gene-
rací, které pořádá Prostějovská koalice neziskových organizací PRKNO. 
Akce se koná v rámci Prostějovského léta. Těšíme se na vás na našem 
stánku na nám. T. G. Masaryka v Prostějově v podvečerních hodinách. 

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

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

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

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

www.pohrebnictvi-pv.cz
Ukázku naší práce můžete zhlédnout na
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Přijmeme
ŘIDIČE PRO MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVOU DOPRAVU 
•	 Požadujeme ŘP sk. C,E, 
•	 profesní průkaz, 
•	 kartu řidiče, 
•	 psychologické vyšetření.
•	 Praxe vítána, angličtina výhodou. 

VODICA, s.r.o., tel.: 582 384 770
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MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL POD LIPAMI 4. ROČNÍK
31. 7. - 2. 8. 2015

U KALICHA 1 / KOLLÁROVA 6 / PROSTĚJOV
Festival se koná za každého počasí

Vstupné: 
permanentka: 160,-/100,- stud., důch., ZTP
sobota:   130,- / 90,-
pátek:   90,- / 60,-

Děti do 10 let zdarma
Festival se koná za finanční Spoluúčasti 

Statutárního města Prostějova. Výtěžek festi-
valu bude věnován organizaci Člověk v tísni

Program:
Pátek 31.7.2015

18:00  Igor Klokov & Jaroslav Minář  
 (kytarový recitál)
19:00  Kolja Ivaskiv (autorské čtení poezie)
19:30   Daniel Jun & Ondřej Jiskra  

 (klavír a trombón od klasiků po jazz)

20:30   Michael Lužný & přátelé (kytara, chill out...)
22:00  Projekce fotek a videí z minulých ročníků

Sobota 1.8.2015:
15:30  Tomáš Arnošt (výstava soch)
 Magdaléna Jansová (výstava kreseb)
        Jan Jun (výstava fotografií) 
16:00  Marek Soldán (blues)
17:15   Divadlo Neslyším: Ošklivé kačát-

ko (divadlo nejen pro děti)
18:00  Aurelius Q (jazz-folk)
19:15   The High Corporation (soul, jazz, hiphop)
20:30  Koza na útesu (klezmer-punk)
21:45 Každý jinak (crossover)
23:00  Afterparty v Apollu 13 (program v jednání)

Neděle 2.8.2015:
11:11 Tomáš Najbrt (písničkář)

Změna programu vyhrazena
https://www.facebook.com/prostejovfestival

MC Cipísek - komunitní centrum pro rodinu
Program MC Cipísek na červenec 2015

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

Nabízí:
•	kamenické, štukatérské a restaurátorské 

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

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

•	zpracování všech druhů kamene...

Vyrábí:
•	hroby, pomníky, záklopy, písma,  

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

www.kamenosocharstvimuller.cz
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Přejeme všem dětem i dospělým krásné 
léto.

 V době letních prázdnin neprobíhá 
běžný program.

Probíhají příměstské programy pro rodiče  
s dětmi (pro předem nahlášené-programy 

jsou obsazeny)
13.-17.7.- Letem světem s Cipískem

20.-24.7.- Pohádkový týden s Cipískem
 Zápis do programů podzimního  

cyklu září-prosinec

Informace o programech a volných místech  
v jednotlivých skupinách přes letní prázdniny

e-mailem: mcprostejov@centrum.cz  
nebo www.facebook.com/cipisekprostejov
Druhé kolo zápisu bude probíhat od 1. 9. 

2015 do 15. 9. 2015 ve všední dny 
od 8.30 do 12.00 hodin.

První kolo proběhlo v červnu.
www.mcprostejov.cz, 

www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

INZERCE

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

do 12. 7. 2015
PRVOREPUBLIKOVÉ FILMOVÉ PLAKÁTY

Výstava filmových plakátů ze soukromé sbírky, které jsou v této 
podobě představeny poprvé.

do 12. 7. 2015
BLANKA BOHDANOVÁ, Proměny

Herečka a malířka Blanka Bohdanová, držitelka letošní ceny Thálie 
za činoherní mistrovství, představuje v prostorách MGP působivé 
olejomalby, pasately a grafiky.

vernisáž 16. července v 17 hodin
17. 7. – 30. 8. 2015
Jan Jankůj – nejenom sklář

Výtvarník Jan Jankůj je spíše znám jako 
sklář, zde se ale představí i jako designer 
skla, ilustrátor, rytec a portrétista do 
skla i leštěného kamene. Je moravským 
patriotem a svojí přednáškovou činností a 
dřívější spoluprací s Českým rozhlasem i 
popularizátorem našeho sklářství.

vernisáž 16. července v 17 hodin 
17. 7. – 30. 8. 2015
MILAN OBODA, 
Můj čas běží mezi stromy

Výstava děl hukvaldského dřevořezbáře, 
pro něhož jsou nevyčerpatelnou inspirací 
příroda – především koně, ale i hudba 
a náboženství.

16. 7. – 30. 8. 2015
Rodinná loutková divadla

Výstava ze soukromé sbírky mapující výrobu loutek 
a loutkových divadel, která  patřila k české tradici 
a nechyběla v žádné vzdělané rodině.
Kromě loutek uvidí návštěvníci také kulisy a představí 
se přední čeští výtvarníci a umělci.
Nebude chybět ani nové pojetí výtvarných poloh 
divadélek po objevu  fenoménu  televize.

PROGRAM PRO DĚTI - POZNEJ SVOJE MĚSTO
POVÍDÁNÍ NEJEN O HISTORII PROSTĚJOVA

TERMÍNY:
30. ČERVENEC 2015 / 6. SRPEN 2015 / 27. SRPEN 2015
VŽDY OD 9:00 DO 12:00 HODIN
Věková kategorie: 9 - 14 let
Cena: 20,-/dítě 
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

TVOŘIVÉ ÚTERKY V MUZEU A GALERII V PROSTĚJOVĚ
Čas dílniček: 9:00 do 13:00
Věková kategorie: 9-14 let
1) Hrajeme si s ubrousky – 28. 7. 2015 – cena 60,-
-ubrouskovou technikou vyrobíme obrázek, ozdobíme různé 
předměty
2) Jak na mýdlo? – 4. 8. 2015 – cena 70,-
- spolu s dětmi si v dílničce vyrobíme několik druhů mýdel, povíme 

si něco o výrobě a historii mýdla
3) Fimování v muzeu – 18. 8. 2015 – cena 90,-
- tvoření s polymerovou hmotou, děti si ozdobí lžičku, hrníček, nebo 
vyrobí šperk či přívěšek třeba na klíče
4) Loučíme se s prázdninami - 25. 8. 2015 – cena 80,-
- vyzkoušíme si malování na textil (taška) různými technikami, děti 
si nazdobí masku a možná něco navíc 
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

Noc v muzeu – Historické putování Prostějovem
Muzeum a galerie v Prostějově nabízí dětem možnost strávit noc 
v prostorách budov MGP. Jako téma jsme zvolili historii Prostějova. 
Spolu s dětmi si řekneme něco o minulosti města, projdeme si hlavní 
náměstí, kde budou čekat různé úkoly a za jejich splnění na děti bude 
čekat odměna. 
Termín: čtvrtek 20. 8. 2015 od 18:00 do pátku 21. 8. 2015 
(děti vyzvednout do 9:00)
Cena: 50,- Kč/ dítě
Max. kapacita: 20 dětí
Věková kategorie: 9-13 let
S sebou: spací pytel, karimatka, baterka, svačina na večer, věci 
na spaní, hygienické potřeby, potvrzení o bezinfekčnosti (může se 
vyplnit na místě), průkazka pojištěnce
Snídaně a pitný režim zajištěn. 
Akce je připravována pod pedagogickým dozorem
Termín odevzdání přihlášek: do 7. 8. 2015
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

do 30. 8. 2015
STAVEBNICE MERKUR

Výstava je zapůjčena od největšího světového sběratele stavebnice 
Merkur Jiřího Mládka. Malí i velcí návštěvníci se mohou seznámit 
s historií této legendární stavebnice. Uvidí zde také například funkční 
vláček, ruské kolo, kopii čočkostroje na němž vynálezce kontaktních 
čoček Oto Wichterle vyráběl své první čočky, nebo si budou moci ze 
stavebnice podle návodu něco malého poskládat. Chtěli bychom Vás 
již nyní pozvat na poslední srpnový čtvrtek (27. 8. 2015) do výstav-
ních prostor Špalíčku, kde se v 17.00 hodin uskuteční komentovaná 
prohlídka k této výstavě, kterou povede její autor Jiří Mládek.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 10. - 14.  srpna 2015
Cena: 1200,- Kč/dítě: po dohodě lze objednat jednotlivé dny za 
260,- Kč/den/dítě
Cena zahrnuje stravu (oběd), vstupné, nákup materiálu na tvoření
Pro děti od 9 do14 let
Program: Den na hvězdárně
Výlet zaměřený na botanicko - geologické poznávání, prohlídka 
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Naučná stezka u Hloučely
Výlet do Vyškova - program ve vyškovském muzeu, návštěva 
zookoutku s programem
Tvořivé dílny v muzeu
Závazné přihlášky posílejte na: jitka.svozilkova@seznam.cz

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

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

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



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

1. července 2015 Strana 25

Prostějovské radniční listy Kultura

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

17. 7. (pátek) až 19. 7. (neděle)
XXVI. LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE
ZAMĚŘENÍ:  ASTROFOTOGRAFIE

Hvězdná obloha se líbí snad úplně každému. Zejména, když se člo-
věk nachází v místě, které je jen málo zasaženo světelným znečiš-
těním, může se ponořit do závratě a cítit, že je účasten na veliké 
slávě světa. Avšak zachytit tyto krásy nočního nebe na fotografii 
není věc úplně jednoduchá, což jistě potvrdí každý, kdo se o to po-
kusil. Prázdninová letní škola seznámí účastníky se základy astro-
fotografie objektů hlubokého vesmíru. Součástí bude též praktická 
ukázka tvorby astrofotografie a pozorování hvězdné oblohy. Letní 
školu astronomie povede Martin Tylšar, nadaný mladý prostějovský 
astrofotograf, jehož fotografie zdobí internetové stránky naší hvěz-
dárny. Nabídka je určena každému ve věku od 10 do 100 let. Nejsou 
zde žádná omezení týkající se vzdělání a podobně, všichni zájemci 
o fotografování a dění nad našimi hlavami jsou u nás srdečně vítáni. 
Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv s rizikem, že 
počet účastníků je omezený. Celkový poplatek je splatný nejpozději 
při prvním setkání a činí 100 Kč. 

PROGRAM XXVI. LETNÍ ŠKOLY ASTRONOMIE:
PÁTEK 17. 7. Astrofotografické vybavení

21:00 – 21:50 hodin
Zahájení, vzájemné seznámení, organizační informace, krátké bez-
pečnostní školení. Proběhne přednáška o dalekohledech se zaměře-
ním na astrofotografii a prohlídka astrofotografického dalekohledu.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorování společně s veřejností.

SOBOTA 18. 7. 
Prakticképořizování astronomických snímků 

21:00 – 21:50 hodin
Teoretický úvod do pořizování surových dat spojený s praktickou 
ukázkou.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorovací praktikum.

NEDĚLE 19. 7.Zpracování astrofotografie 
(postprocessing)

21:00 – 21:50 hodin
Praktická ukázka zpracování surových snímků a tvorba výsledné as-
trofotografie. 

22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorova-
cí praktikum.
Nezapomeňte se před Letní školou jed-
nak do růžova vyspat a také se teple ob-
léci, protože při koukání na hvězdnaté 
nebe, někdy i v létě pořádně zebe.

23. 7. (čtvrtek)   
V 18:00 hodin – PŘEDNÁŠKA 
Zlatá éra meziplanetárních letů aneb stávající a 
plánované sondy ve Sluneční soustavě
Ing. Tomáš Přibyl

Sonda New Horizons na sebe po zásluze poutá mediální pozornost, 
ovšem zároveň není jediným vyslancem lidstva v hlubinách vesmíru. 
Zhruba dvě desítky automatů zkoumají nejrůznější cíle ve Sluneční 
soustavě nebo k nim právě míří: pracují u planet, asteroidů či komet. 
A to, že se ke startu chystá další desítka automatických průzkumní-
ků, jen podtrhuje fakt, že žijeme ve zlaté éře meziplanetárních letů.

Přednáší ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzul-
tant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady 

publikací vy-
daných u nás 
i v zahraničí. 
Spolupracuje s 
řadou kosmic-
kých středisek 
a muzejních 
institucí celého 
světa. Sběratel 

podpisů kosmonautů. Osobně se setkal s více než dvěma stovkami 
kosmonautů. Osobní stránka: www.kosmonaut.cz, e-mail: tp.pri-
byl@seznam.cz.

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

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:
V první polovině měsíce července budou probíhat stavební úpravy 
v pozorovatelně hvězdárny a proto může být dočasně omezen, nebo 
zastaven provoz velkých astronomických dalekohledů. Aktuální in-
formace budou zveřejněny na interne-
tových stránkách hvězdárny.

Pozorování slunCe se konají 
každé pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin. 

večerní a noční pozorování hvězdné obLohy 
daLekohLedy se konají každé pondělí, čtvrtek a pátek od 
22:30 hodin.

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

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

27. – 31. 7. OD 10:00 DO 11:00 HODIN A OD 14:00 
DO 15:00 HODIN „DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“ 

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dalekohle-
dem s neutrálním filtrem a chromosférickým dalekohledem. Pořad 
pro mladší děti s doprovodem. Závěr pořadu budou tvořit pohádky. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY:
Mimořádná výstava „Světelné znečištění“

Během měsíce července je na naší hvězdárně 
dostupná výstava týkající se světelného znečiš-
tění, které se v poslední době stalo nežádoucí 
součástí našeho životního prostředí. Světelný 
smog ovlivňuje nejen pozorovací podmínky 
astronomů, ale má negativní vliv na všechny 
noční tvory, včetně hmyzu a nepříznivě ovliv-
ňuje rovněž zdraví člověka. Chcete-li se o tomto fenoménu dozvědět 
více, projděte si výstavní panely, které byly na naši hvězdárnu za-
půjčeny z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky 
z Ondřejova. Výstava je dostupná na začátku astronomických pozo-
rování, v tom případě jsou jejich součástí. Po domluvě je možné si 
výstavu prohlédnout i v jiném termínu a v takovém případě je vstup-
né dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Další výstavy
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
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Jednou za deset let musíme 
zkontrolovat, jestli v knihovně 
máme opravdu všechny kníž-
ky, o kterých si myslíme, že je 
máme. To není jen tak, už pro-
to, že jich máme přes 150 tisíc, 
a  to na čtyřech různých pra-
covištích. Samozřejmě nám 
pomáhají informační tech-
nologie, ale i  tak, do rukou 

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

ná, právě kvůli revizi knihov-
ního fondu, jejíž provedení 
nám ukládá knihovní zákon. 
Pokud vám na dobu uzavře-
ní knihovny vychází termín 
vrácení vašich půjčených kní-
žek, nebojte se, všechny tyto 
výpůjčky budou automaticky 
prodlouženy až do 31. srpna, 
časopisy do 27. července.

Letní přestávka 
spotřebitelské poradny
Po dobu prázdnin se 

v  knihovně nebude konat 
pravidelná Poradna pro spo-
třebitele. Se svými problémy 

se na pracovnice olomoucké 
pobočky Sdružení obrany 
spotřebitelů můžete obrátit 
zase od září.

Proč bude knihovna zavřená?

Pokud disponujete chyt-
rým telefonem, tabletem nebo 
čtečkou e-knih značky eRea-
ding START 2, 3 a 4., nic vám 
nebrání půjčovat si z knihov-
ny také e-knihy. Pro regis-
trované uživatele knihovny 
je tato služba zdarma. V  po-
slední době se navíc nabídka 
e-knih k  vypůjčení rozšířila 
o nové zajímavé tituly. K dis-
pozici je třeba e-kniha Lovci 
hlav oblíbeného spisovatele Jo 
Nesbø. Nově přibylo také 455 
titulů nakladatelství Albatros 
Media, což představuje nejen 
spoustu knih pro děti a  mlá-
dež, ale také žádané knihy pro 
dospělé jako Volání kukačky 
a Hedvábník od J.K Rowling, 
severské detektivky autorů 
Adler-Olsen a  Larsson, nebo 
řada českých románů posled-

ních let. O tom, zda k těmto ti-
tulům přibudou i další, a jestli 
vůbec budeme v půjčování e-
-knih pokračovat, rozhoduje-
te vy. A to tím, že si je prostě 
půjčíte. Budou-li nakladatelé 
vidět, že se jejich e-knihy půj-
čují, začnou jejich nabídku 
rozšiřovat, a  vy se dostanete 
k  vašim oblíbeným autorům 
a  bestsellerům. Půjčování e-
-knih probíhá jednoduše je-
jich objednáním přes online 
katalog knihovny a následným 
stažením z portálu ereading.cz. 
Všechny podrobnosti a názorný 
návod jak na to najdete na adrese 
www.knihovnapv.cz/e-knihy. 
Na této stránce jsme pro vás 
připravili také tematické se-
znamy e-knih k zapůjčení, kte-
ré by vám výběr četby mohly 
usnadnit a zpříjemnit.

Máme 1964 e-knih 
k zapůjčení, kdykoli on-line

Prázdninové Luštění s knihovnou
I  o  letošních prázdninách 

se uskuteční další kolo Luštění 
s  knihovnou. Tentokrát jsme 
pro vás, opět ve spolupráci 
s  Hádankářským kroužkem 
Hanáci, připravili křížovku 

a osmisměrku pro letní luštění. 
Můžete si je vyzvednout (a vy-
plněné zase odevzdat) nejen 
v  knihovně, ale i  na dalších 
místech v Prostějově – můžete 
si tak například zpříjemnit če-

kání ve vaší oblíbené restaura-
ci. Na luštění máte čas po celé 
prázdniny. V září ze správných 
odpovědí vylosujeme pět vý-
herců, kteří získají odměnu – 
samozřejmě knižní.

Děti mohou zkusit štěstí 
ve večerníčkovém kvizu
I  když bude knihovna uza-

vřená, probíhající soutěžní kviz, 
který jsme připravili k 50. výročí 
Večerníčku, mohou děti vypl-
ňovat kdykoli on-line. Kviz ově-
řuje, jak dobře a  důvěrně znají 

večerníčkovské postavy. Do jeho 
vyplňování je možné se pustit 
na adrese www.knihovnapv.cz/
vecernicek. Z  nejúspěšnějších 
luštitelů vylosujeme výherce 
a odměníme jej knižní cenou.
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Blahopřejeme
 70 let  Zdeněk Lužný, František Bátěk, Marie Kobzová, Erich Dvorník, 

Jindřich Lošťák, Drahomíra Kolaříková, Květoslava Moravcová, 
Ivana Pařízková, Marie Prokopová, Mgr. Vladimír Pařízek, Pavel 
Zajíc, Marie Gottwaldová, Miroslav Grepl, Miloslav Zatloukal, 
Alena Pochylová, Jarmila Hindrichová, Bohumila Báťková, 
Arnoštka Šindelářová, Miroslav Zapletal, Zdeněk Dvořák, Zdena 
Hájková, Eduard Komárek, Miloslava Eyerová, Ing. Karel Hudeček.

 75 let  Helena Přikrylová, Marie Šťastná, Marie Marková, Ludmila 
Soldánová, Vladimíra Hrudníková, Květoslav Pospíšilík, 
Zdeněk Dvořák, Josef Kočí, Jaroslava Staňková, Ladislav Šťastný, 
Vladimír Chytka, Anna Havlíčková, Ladislav Procházka, Jiří 
Grmela, Věra Kubíková, Jiří Čarnecký, MVDr. Jiřina Hronková, 
Zdena Špičáková, Anna Brožková, Josef Jelínek, Věra Sinkulová, 
Marie Marková, Ludmila Urbanová, Ing. Josef Matuška, Alice 
Škrkánková, Pavel Těhník, Jiřina Loucká.

 80 let František Poulík, Miroslav Týn, Jiří Cejpek, Rostislav Polášek,  
Otto Dvořák, Marie Cygánková, Miloš Lucker, Václav Horák

 85 let  Rajmund Papš, MUDr. Irena Stříteská, Milada Froncová, Mgr. Věra 
Matyášková, Jaroslava Pospíšilová, Zdeňka Laníková, Miroslav Studený, 
Marie Löffová, Jiřina Merdová, Marie Blahová, Kamil Musil

 90 let  
Květoslava Lužná, Jaroslav Svoboda, Marie Fialová.

 91 let  
Jaroslava Suchánková, Libuše Fialová, Marie Čecháčková,  
Jaroslav Kulhánek.

 92 let  Božena Jiránková, Gennadij Michajlovič Máder, Margita Krbálková, 
Anna Michaličová.

 93 let  
Marie Cirková, Gertruda Kašparová.

 94 let  
Františka Daňová

 95 let  
Ing. Karel Tabery, Božena Slepánková.

 96 let  
Drahomíra Kučírková.

 97 let  
Emilie Sedláčková.

101 let  
Alfred Jánský.

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

Setkání všech generací - 
aktivity pro celou rodinu

Prostějovská koalice ne-
ziskových organizací vás zve 
ve čtvrtek 16. 7. 2015 od 16.30 
hodin na náměstí T. G. Masa-
ryka v Prostějově.

Podvečer nám zpříjemní 
Kapela ze zámku v  Nezamys-
licích, zábavné soutěže a  hra-
vé aktivity pro děti i  dospělé 

a  infostánky prostějovských 
neziskových organizací.

Akce se koná v rámci Prostě-
jovského léta za finanční podpo-
ry statutárního města Prostějova 
pod záštitou Unie neziskových 
organizací Olomouckého kraje. 

Srdečně zvou členové 
PRKNA

Aktivní senioři
Městská policie Prostějov 

a  Městská knihovna Prostě-
jov pod záštitou Statutární-
ho města Prostějova srdečně 
zvou všechny prostějovské se-
niory ve věku od 60 let na vě-
domostně-dovednostní sou-
těž „Aktivní senioři“, která 
se uskuteční v  úterý 15. září 
2015 v  Kolářových sadech 
v  Prostějově. Sraz účastníků 
a vyzvednutí soutěžních kar-
tiček na stanovišti „START“ 
u  hvězdárny bude probíhat 
od 9.00 do 9.45h, předpoklá-
daný začátek soutěže je pak 
stanoven na 10.00 hodin.

Přihlásit se mohou ženy 
i  muži ve věku 60+ let, kteří 
žijí na území města Prostějova. 
Přihlášky přijímá v rámci ote-
vírací doby Městská knihovna 
Prostějov na Skálově náměs-
tí od 15. června 2015 do 31. 
srpna 2015, i v době uzavření 
knihovny z  důvodu inventu-
ry od 22. června 2015 do 19. 
července 2015, lze přihlášky 
podávat, je však třeba zvonit 
a  vyčkat příchodu pracovníka 
knihovny.

Soutěž je koncipována pro 
tříčlenná družstva, která si 
mezi sebou senioři utvoří, 

je tedy třeba již při podá-
ní přihlášky v  knihovně mít 
družstvo sestaveno. Nicméně 
i jednotlivci mají šanci, pokud 
nebude naplněna kapacita 
družstev, bude z jednotlivě při-
hlášených družstvo utvořeno, 
nevýhodou však může být ne-
možnost vybrat si spoluhráče 
v týmu.

Družstva, která se umístí na 
prvních třech místech, obdrží 
diplom, pohár a  věcné ceny. 
Vítězné družstvo vyhraje vy-
hlídkový let motorovým leta-
dlem, věnovaný Aeroklubem 
Josefa Františka Prostějov. 
Všichni účastníci obdrží drob-
né ceny a pro všechny je také 
zajištěno občerstvení.

Disciplíny budou přizpůso-
beny možnostem účastníků, 
tedy není se čeho bát. Proto si, 
milí senioři, vezměte sportov-
ní oděv, dobrou náladu a chuť 
ověřit si své všeobecné znalosti 
a dovednosti a 15. září 2015 si 
přijďte zasoutěžit a pobavit se.

Na akci se spolupodílí – 
Hasičský záchranný sbor ČR, 
Policie ČR, Střední zdravotnic-
ká škola Prostějov, ČSOP – RS 
Iris Prostějov a žáci a studenti 
prostějovských škol. -gp-

 Seznam jubilantů, kteří v měsíci květnu oslavili svá jubilea

Muzeum kočárů ve spolupráci s Olomouckým krajem a Vlasti-
vědným muzeem v Olomouci pořádají VIII. ročník mezinárod-
ního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů 
opratí Josefkol 2015. Motto: “Bez historie není budoucnost”

PROGRAM: 
•	 C.K. Dvorní stavitelé ko-

čárů
•	 Příjezd císaře France Jose-

fa a císařovny Sissi 
•	 Přehlídka equipáží a  hu-

lánské jízdy 
•	 Štvanci - kaskadérská spo-

lečnost 
•	 Richard Pachman
•	 Soubor Campanello
•	 Divadlo equipáž
•	 projížďky v  historických 

kočárech
•	 vzlet balónem
•	 Soutěž pro děti i dospělé
•	 bohaté občerstvení

Vstupné:  dospělí 80,- Kč 
 děti 60,- Kč.
18. a  19. července 2015 v  zá-
meckém parku v Čechách pod 
Kosířem, Česká republika

Sobota: 9:00 - 18:00 
slavnostní zahájení 10:00 / spo-
jené s výročím Mistra Jana Husa
Neděle: 9:00 - 17:00 
slavnostní ukončení: 16:00
Akce se koná pod záštitou hejtma-
na Olomouckého kraje Ing. Jiřího 
Rozbořila a za finančního přispě-
ní Olomouckého kraje. Akce je 
podpořena Ministerstvem kultury

www.historickekocary.cz

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVENCI
Milí výletníci! Doufám, že vás 

potěším informací o tom, že ně-
které akce, o něž byl velký zájem, 
budeme v  červenci opakovat. 
A co nás tedy v prvním prázdni-
novém měsíci čeká? Ve středu 8. 
7. 2015 se podíváme ještě jednou 
do Luhačovic a v úterý 14. 7. 2015 
pojedeme opět do Strážnice. Do-
poledne si prohlédneme skanzen 
a  odpoledne nás čeká projížďka 
lodí po Baťově kanále. Ve čtvrtek 
16. 7. 2015 vás zveme na odpo-

ledne do lázní Skalka. Pojedeme 
tam společně autobusem a kromě 
procedur, které si můžete předem 
rezervovat, vás čeká kulturní pro-
gram. V úterý 21. 7. 2015 zamí-
říme na Tajemný hrad Svojanov. 
Vlastně nevím, jestli je tajemný, 
ale když se řekne hrad Svojanov, 
vybaví se mi právě název jmeno-
vané knížky pro děti. Jako posled-
ní akce v červenci je naplánovaná 
na úterý   28. 7. 2015 exkurze do 
firmy Marlenka ve Frýdku-Míst-

ku. Tu spojíme s návštěvou neda-
leké expozice s názvem „Kožane 
město“.

Výlety jsou pořádané s podpo-
rou Zdravého města Prostějova.

Podrobnější informace o  ak-
cích získáte na telefonním čísle 
728 337 983, na webových strán-
kách www.filemon-baucis.cz a na 
prodejně v Prostějově na nám. T. 
G. Masaryka 24 (vedle cukrárny 
Florida).Věřím, že se na výlety tě-
šíte stejně, jako já. Jana Šmudlová

JOSEFKOL
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Od 25. 6. 2015 má veřejnost 
možnost prohlédnout si v pro-
stějovském zámku výstavu ob-

razů člena Klubu historického 
a  státovědného v  Prostějově 
Miroslava Šmída. Pro uzná-

vaného archeologického od-
borníka je malba celoživotním 
koníčkem. Jak podotknul ku-
rátor výstavy Miroslav Macík, 
dosahuje tvorba rodáka z Hor-
ního Štěpánova vysoké úrovně 
a  je ceněna i  mezi odborníky 
a znalci.

Charakteristickým znakem 
Šmídovy aktuální tvorby jsou 
především zasněné krajino-
malby s  poetickým nádechem. 
Jejich jednotícím prvkem je pro-
myšlené aranžmá a  okouzlující 
kolorismus. Stylizované krajiny 
pak ve své imaginární symboli-
ce nově doplňuje i lidský faktor. 
Autor také často využívá sym-
boliky horkovzdušného balonu 
jako prostředku volnosti či úni-
ku, naopak záchytný bod a  na-
ději na obrazech symbolizuje 
světlo v  podobě Slunce, Měsíce 
či lampy. Šmídovy obrazy roz-
hodně stojí za zastavení a zamyš-
lení. Odměnou bude neobyčejný 
zážitek spojený s cestou do vlast-
ní fantazie. Pokud se návštěvník 
výstavy nechá volně vtáhnout 
do magického světa imagina-
ce, bude odcházen povznesen 
a s pocitem příjemně stráveného 
času. Tomáš Cydlík

Výstava začíná vernisáží v 15.30 hod. 25. června 2015 
a potrvá do 26. července 2015. 

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

Společnost

Vítání dětí 21. 5. 2015

Tereza Pichlová
Jan Vysloužil
Lia Tomanová
Claudia Dohnalová
Jiří Šperka
Karolína Boťanská
Lucie Vystavělová
Zoe Králová
Thomas Král
Filip Hrubý
Samuel Soldán
Michal Balog
Majdalena Jelínková
Šimon Muller
Robin Slezák
Patricia Vargová

Matěj Koukal
Vladimír Donth
Kristýna Hanáková 
Karin Albrechtová
Anna Frgálová
Klaudie Kučerová
Matyáš Filipi
Pavel Šimon Pěnička
Kryštof Lauko
Matyáš Krátky
Sebastian Janků
Nikola Maroušková
Ondřej Vačkář
Nella Tesaříková
Eliška Dopitová

Seznam přivítaných dětí

Miroslav Šmíd - obrazy

INZERCE

15
06

29
30

66
6
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Okénko pro ženy - Všechny barvy duhy
Zastavme se nad důležitos-

tí vyváženosti barev v  našich 
životech.  Barvy nás ovlivňují.  
Je možné si to ukázat na vidi-
telném spektru. Určitě se Vám 
vybaví z hodin fyziky, že lidské 
oko vnímá v  úseku viditelného 
spektra vlastně všechny barvy 
duhy a  jejich kombinace. Na 
začátku a na konci tohoto spek-
tra je infračervené a ultrafialové 
záření. Jedno nás v  létě opaluje 
a druhé nám doma vaří. Obojí 
však může i ublížit, nebudeme-li 
opatrní.  Tak je to téměř se vším, 
dobrý sluha - špatný pán. Jestliže 
na počátku i na konci okem po-
střehnutelného spektra je něco 
tak mocného, jak si potom mů-
žeme myslet, že vše uprostřed 
nás nijak neovlivňuje?

 Barvy na nás prostě mají vliv. 
Barvy i tvary jsou mocný komu-
nikační nástroj, který je možno 
v  podstatě použít na zlepšení 
čehokoli kolem nás, ale hlavně 
v nás samotných. Je jedno, zda se 
na barvy díváme nebo si je oblé-
káme.  Můžeme začít jen tím, že 
si to uvědomíme.  Co se nám ne-
líbí, velkoryse pustíme a budeme 
se soustředit na to, co se nám líbí, 
co našemu oku lahodí, co nám 
zlepší náladu a  vykouzlí úsměv 
na tváři. Při soustředění na po-
zitivní věci i při koncentraci na 
negativní věci vydáváme stejně 
anebo i  méně energie.  Hlavně 
je to příjemnější a při další prá-
ci s tím rychleji vidíme výsledky 
našeho úsilí a  soustředění. Těší 
nás to. Pookřejeme. Jsme zdra-

vější. Lépe komunikujeme. Ta-
kový proces se podepíše jiskrou 
v  našich očích. A  o  to vlastně 
jde. Přijdete do práce nebo kam 
běžně chodíme a lidé kolem nás 
se začnou postupně měnit. Více 
nás vnímají, více se usmívají, 
více nám pomáhají a  chápou, 
že jste se změnili Vy.  Je to do-
cela těžké, ale jen do doby, než 
vše zvládneme.  Začneme lépe 
vnímat svět kolem sebe, lépe se 
dívat, více slyšet, lépe komuni-
kovat             a chápat. Dejme tedy 
prostor všem okolo, kteří mají 
rádi jiné barvy než my. 

Otázky pište na adresu:  
simackova.martina@volny.cz

Ing. Martina Šimáčková, 
603 269 043 

PaedDr. Alena Dvořáková

16. ročník festivalu Country Vojtěchov 2015
Pátek 17. 7. od 19:30 hod.

Sobota 18. 7. Od 14:00 hod.
Hrají a účinkují:

The Jumper Cables, Album, A. M. Úlet, Taverna, Podjezd, 
Jak´s Band, Noaco, Orion Band, Tak určitě, Country míza,  

Šli náhodou kolem, Beg Bie Country, Holátka

V sobotu večer Countrybál
Možnost stanování a parkování aut od pátku

Bohaté občerstvení. Za každého počasí – přístřeší zajištěno.
Kontakt na pořadatele: 608 808 891, 

http://vojtechov.taverna-cz.net/

V  Galerii   Art  kavárny  
Avatarka bude pokračovat 
výstavní sezona poslední 
výhradně fotografickou 
výstavou v  tomto roce. 
V  dalších měsících se pak 
program vrací k  výstavám 
malířů.

Na této výstavě se představí  
člen více než stoletého Fotoklu-
bu Orion, amatérského  foto-
grafického  klubu Vyškov Pavel 
Procházka. Fotoklub vznikl v r. 
1904 a prošlo jím několik  sto-
vek  autorů a fotografů. Součas-
ný směr, kterým se uvede Pavel 

Procházka se převážně inspiruje 
nekomponovanou realitou. 

Ve své tvorbě se věnuje jak 
dokumentární tak i  umělecké 
fotografii. V dokumentární  fo-
tografii se zaměřuje na archi-
tekturu a  historické objekty. 
V umělecké fotografii rád  expe-

rimentuje a stále hledá možnos-
ti tohoto žánru.

 Nicméně i trochu navazuje na 
jiné členy  Fotoklubu  současnos-
ti Vladimíra Kotulána (+2014), 
Jiřího Foltýna, či Pavla Otevřela.

Pavel Procházka se již před-
stavil v Prostějově před několi-

ka lety, kdy vystavoval v Galerii 
RIC.

Výstava bude uvedena ver-
nisáží za účasti autora v  úterý 
14.7.2015  v 17.00h. Nezbytnou 
součástí otevření výstavy bude 
i  hudební doprovod.  Výstava 
potrvá 9. 8. 2015. Pavel Gall

Srdečně  zveme širokou veřejnost na
poutní mši svatou

5. 7. 2015 v 9 hodin v kostele sv. Cyrila  
a sv. Metoděje v Prostějově na Brněnské ulici.
Po mši svaté bude agape, s menším občerstvením.

Těšíme se na shledání.  Za farníky Zuzana Bartošová

Studenti SŠDAM se představili 
v pražském DOXU

Velkého úspěchu dosáhli 
studenti prostějovské Střední 
školy designu a módy, kteří se 
zúčastnili studentské soutěže 
s názvem “Máš umělecké stře-
vo?” Jejich instalace vytvoře-
ná v  rámci volitelného semi-
náře Hudby a  zvuku uspěla 
v  semifinálovém kole a  po-
stoupila až do finále, které se 
konalo v  Centru současného 
umění DOX v pražských Ho-
lešovicích. Přestože nakonec 
žádnou ze tří hlavních cen 
nezískalo, dílo odbornou po-
rotu zaujalo a  postoupilo do 
užšího výběru. 

Škola se přitom na výtvar-
né umění začala specializovat 
teprve před čtyřmi lety. Vedle 
tradičního oboru Design odě-
vu nabízí i obory Užitá malba 
a design interiéru a Multimedi-
ální tvorba. „Vzhledem k tomu, 

že letos máme v těchto nových 
oborech teprve první maturan-
ty, je opravdu velký úspěch, že 
studenti dokázali uspět v kon-
kurenci ostatních uměleckých 
škol. Věřím, že tuto vysoko 
nastavenou laťku udržíme a že 
o nás uslyší i v příštích letech,“ 
komentovala úspěch studentů 
ředitelka školy Ivana Vaňková. 

Soutěž “Máš umělecké stře-
vo?” vznikla v  roce 2009 jako 
edukační projekt lektorského 
centra GASK v  Kutné Hoře. 
Porotu odborníků tvoří uměl-
ci, teoretici umění a  pedago-
gové. 

Letošní 6. ročník soutěže 
pořádalo Centrum současné-
ho umění DOX ve spolupráci 
s Národní galerií v Praze, Mo-
ravskou galerií v  Brně, Lidic-
kou galerií a  společností Post 
Bellum. David Jedlička

Mánes sklidil v senátu úspěch

Art kavárna Avatarka

Folklórní soubor Mánes se účastnil 1. ročníku Krojovaných slavností v Senátu České republi-
ky v Praze. Zde sklidil svým vystoupením a představením regionu obrovský úspěch. „Soubor 
zazpíval například hanácké písničky V Prostijově na renko a svým osobitým a nezapomenu-
telným způsobem tak představil náš region. Nechyběla ani ochutnávka v podobě tradičních 
hanáckých koláčků,“ říká senátorka Božena Sekaninová.



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

1. července 2015 Strana 31

Prostějovské radniční listy

Angličtina pro děti se vydává na lov, a to na 
kontinent, na kterém zatím ještě nikdy nebyli! 
Do výbavy angličtinářů bude rozhodně pat-
řit: cestovatelský klobouk, kraťasy, dobré boty, 
kompas, dalekohled, a moskytiéra. 

Angličtina se totiž rozhodla totiž vyrazit na 
SAFARI letní tábor. Je potřeba počítat s  dostat-
kem tekutin, neboť velbloudi nebudou vždy 
po roce. A z bezpečnostních důvodů se vedení 
nejmenovaného afrického národního parku 
rozhodlo zapovědět zbraně s  tím, že rychlé nohy 
a hypnotický pohled bývají často účinnější.

SAFARI letní tábor se nebude odehrávat na 
Nilu, ale na divoké řece Bečvě, a to její horní deltě. 
Do cestovatelského deníku zapište termín 12. až 
18. 7. 2015! Na denním programu bude v  dopo-

ledních hodinách trénink domorodého anglické-
ho jazyka a odpoledne se vyráží do terénu. Těšit se 
můžete na výlety, art and craft, soutěže, projekty, 
kolektivní hry a zápolení, dobrou muziku, a čtení 
na dobrou noc. 

Tábor je pro všechny děti, i když nenavštěvují 
kurzy Helen Doron English! Pro ty cestovatele, 
kteří se rádi vrací navečer do mateřské oázy, bude 
v  podobném duchu koncipována příměstská let-
ní škola 10. až 14. srpna 2015

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

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI
ANGLIČTINA NA LOVU:  SAFARI LETNÍ TÁBOR

Kaleidoskop

pořádá v červenci tyto akce:
akce pro veřejnost

Záchranná stanice pro zraněné 
živočichy

KDY: čtvrtek 2. 7. 
od 8:30 do 12:30

KDE: Němčice nad Hanou
Návštěva záchranné stanice 
v Němčicích nad Hanou. Sezná-
míme se s jejími obyvateli, nau-
číme se poznávat  naše dravce 
a  sovy. Pro návštěvníky budou 
připraveny tvořivé dílny a hravé 
aktivity pro děti. Sraz v 7.45 na 
hl. nádraží v  Prostějově, nebo 
v 8.30 v Němčicích nad Hanou 
na vlakové zastávce. Návrat do 
Prostějova mezi 12. a 13. hodi-
nou. Poplatek 20 Kč/dítě.

vycházka pro veřejnost
Setkání s vodou a lesem 

KDY: čtvrtek 9. 7. 
od 9:35 do 13:30

KDE: Prostějovičky, Křenůvky
Procházka z  Prostějoviček do 
Křenůvek podél potoka Bro-
dečky spojená s  hledáním po-
kladu ukrytého v blízkosti vody 
a skal. Cestou budeme pozoro-
vat vodní živočichy a  najdeme 
místní studánky. V Křenůvkách 
mohou zájemci navštívit Galerii 
Nad Velorexem a  keramickou 

dílnu manželů Palíškových. 
Ráno odjezd z Prostějova z au-
tobus. nádraží (stanoviště č. 10) 
v 9:35 do Prostějoviček. Návrat 
z  Křenůvek do Prostějova ve 
13:30. Poplatek 20 Kč/dítě.

vycházka pro veřejnost
Křížem krážem Hloučelou

KDY: čtvrtek 16. 7. 
od 9:00 do 12:00

KDE: most přes Hloučelu na 
Olomoucké ul. 
Procházka biokoridorem Hlou-
čela pro děti i dospělé spojená se 
spoustou hravých aktivit. Sraz 
v 9:00 u mostu na Olomoucké 
ulici. Odtud budeme putovat 
po březích proti proudu říčky, 
vycházku ukončíme u  bistra 
Hloučela. Poplatek 20 Kč/dítě. 

akce pro veřejnost
Setkání všech generací

KDY: čtvrtek 16. 7. 
od 16:30 do 20:00

KDE: nám. T. G. Masaryka 
v Prostějově
Společná akce Prostějovské 
koalice neziskových organiza-
cí. Představí se zde občanská 
sdružení působící v  oblasti 
sociálních služeb, práce s  mlá-

deží a ochrany přírody: SONS, 
Tyflocentrum, Prostějovští 
vozíčkáři, Nízkoprahové zaří-
zení, Charita Prostějov, Člověk 
v  tísni, Český svaz ochránců 
přírody, ICM Prostějov, Sedmi-
kráska (Sdružení postižených 
celiakií), Romodrom apod. 
Budou připraveny aktivity pro 
různé věkové skupiny. Zájemci 
mohou ochutnat bezlepkové 
pokrmy a prohlédnout si infor-
mace o  činnosti jednotlivých 
neziskových organizací. Během 
akce budou vystupovat žongléři 
a bude hrát kapela klientů Do-
mova na Zámku z Nezamyslic. 

vycházka pro veřejnost
Pomáháme přírodě 

KDY: čtvrtek 23. 7. 
od 10:25 do 15:00
KDE: Ohrozim, Plumlov
Vycházka pro rodiče s  dětmi 
na přírodovědně cenné lokality 
Plumlovska. Projdeme voňavé 
louky, objevíme vzácné rost-
liny a  motýly a  vyzkoušíme si 
práci na louce. Vycházka bude 
doplněna o hravé aktivity. Sraz 
v  Ohrozimi na autobusové za-
stávce v 10:25, odjezd vhodné-
ho autobusu v  10:00 z  Prostě-

jova. Návrat z  Plumlova do 15 
hod. Poplatek 20 Kč/dítě.

Akce jsou finančně 
podpořeny:

Statutárním městem 
Prostějovem,

Ministerstvem životního 
prostředí v rámci projektů: 

“Do přírody v každém věku” 
a „Obnova ovocných sadů na 

Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz 
a www.eeagrants.cz.

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

Evid. č. 881/15 (Kaspar) – 
pes kříženec, odchycen na 
ulici Plumlovská

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/

INZERCE

INZERCE
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Dobrá spolupráce ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 
s Muzeem a Galerií v Prostějově, p. o.

Žáci naší školy se pravidelně 
zúčastňují akcí pořádaných Mgr. 
Janou Hanusovou. Programy 
jsou zábavné, poučné a motivač-
ní. Přibližují dětem interaktivní 
formou historii Prostějova.

Všechny programy – výtvar-
né dílny, hudební dílny, pro-
cházky městem, prohlídky sta-

rých fotografií, výroba pečetí, aj. 
přiměřenou formou seznamují 
děti se životem a tradicemi na-
šich předků.

Tímto velmi děkujeme za 
dlouholetou spolupráci, která 
obohacuje nejen děti, ale i uči-
tele. Učitelé ZŠ Prostějov, 

 Dr.Horáka

Nejlepší matematička 
je z Prostějova!

Miriam Bukvová (ZŠ a  MŠ 
Prostějov, Palackého 14) uspěla 
v  republikovém finále soutěže 
Pangea, která se konala na půdě 
Univerzity Karlovy v Praze, když 
získala 1. místo v kategorii 5. roč-
níků.

„Pangea je mezinárodní ma-
tematická soutěž, které se účastní 
již 17 zemí Evropy. Soutěží se ve 2 
kolech: školním a finálovém.  Do 
finálového  kola  postupují  ti  žáci,  
kteří  se  umístí  na prvních  třech  
pozicích  v dané  kategorii  a v da-
ném kraji ČR. Postupuje tedy 15 

žáků z  každého kraje. Finálové 
kolo proběhlo ve středu 28. 5. 
2014 v Praze. Žáci řešili 25 mate-
matických úkolů uspořádaných 
dle obtížnosti po dobu 60 minut. 
V České republice se zapojilo do 
soutěže 23 655 žáků. Naše Miriam 
obsadila první místo v kategorii  5. 
ročníků, proto jsme na ni pocho-
pitelně velmi pyšní,“ uvedla ředi-
telka školy Dagmar Přikrylová.

Úspěšnou matematičku přijali 
na radnici také náměstkyně Ivana 
Hemerková a  náměstek Zdeněk 
Fišer.

Světy vnitřní a vnější 
v galerii Duha

V   galerii Duha v  Prostějově 
je ke zhlédnutí výstava maturit-
ních prací studentek oboru Uži-
tá malba Střední školy designu 
a módy Prostějov. Můžeme zde 
vidět práce dvanácti studentek 
prvního maturitního ročníku, 
které zpracovaly v různorodých 
malířských variacích rozsáhlé 
téma „Světy vnitřní a  vnější“. 
Výstava nám dává nahlédnout 
do jednotlivých osobností žáků, 
odkrývá jejich způsob myšlení 
a  osobitý přístup. Setkáváme 
se s  meditativními vhledy do 
krajiny, jejich detailů i  zákoutí. 
Smíme nahlížet na figurální té-

mata niterná i vyvolávající spole-
čenské otázky. Výstava zahrnuje 
celou škálu malířských technik 
i postupů od velkorysých formá-
tů až po drobné záznamy a skici, 
které vypovídají o  pohledu na 
svět očima studentů jednoho 
maturitního ročníku. Přes pest-
rost těchto pohledů a zpracování 
působí instalace obrazů vyvá-
ženě a  harmonicky. Přestože se 
jedná o  studentskou výstavu 
střední školy, můžeme směle 
říci, že má potenciál zaujmout 
i náročného diváka.

Adéla Janská, vedoucí ateliéru 
Užitá malba na SŠDAM

VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  
VLADIMÍRA AMBROSE V PROSTĚJOVĚ

V červnu končí výuka nejen 
na základních školách, ale i na 
Základní umělecké škole Vla-
dimíra Ambrose v Prostějově. 
Pro výtvarný obor to byl školní 
rok opět naplněný . 

Kvarteto zapálených peda-
gožek tvoří Hana Palacká – 
vedoucí oddělení, Lucie Hra-
dilová, Markéta Krupíková 
a  Markéta Dvořáková – Vy-
koukalová. 

Žáci výtvarného oboru se 
v rámci vyučování věnují kres-
bě, malbě, grafice a  keramice. 
Výuka probíhá tak, že na sebe 
navazují výtvarné řady a  pro-
jekty, které se vzájemně prolí-
nají. Žáci nahlížejí na zadané 
téma z  různých úhlů. Učí se 
vnímat a vidět svět rozmanitě, 
poznávají názory a  pohledy 
druhých, učí se vyjadřovat svůj 
vlastní názor. Poznávají zákla-
dy prostorové tvorby, věnují se 
také fotografii a  tvorbě krát-
kých filmů, objektové a  akční 
tvorbě a dalším výtvarným dis-
ciplínám podle volby učitele. 
Připravují práce pro prezentaci 
školy na výstavách a soutěžích 
nejen u  nás, ale také v  zahra-
ničí. Na dva přípravné roční-
ky navazuje sedmiletý první 
a čtyřletý druhý stupeň základ-
ního studia, které žáci ukončí 
závěrečnou absolventskou vý-
stavou.

Výtvarný obor připravil 
v únoru v  Galerii Špalíček vel-
kou výstavu prací současných 
i  bývalých žáků VO s  názvem 
INVENTURA.  V Galerii Lin-
ka, v hlavní budově ZUŠ v Kra-
vařové ulici, po celý rok probí-
hají výstavy, které VO pořádá. 
K nejpovedenějším patřila v le-
tošním roce výstava – soutěž 
Stroje a strojky na… 

K  nejvýznamnějším soutě-
žím, kterých se výtvarný obor 
letos zúčastnil, patří 43. Me-

zinárodní dětská výtvarná 
výstava Lidice 2015. Na téma 
Světlo odborná porota vybírala 
z  5658 prací z  356 organizací 
a  škol z  České republiky (cel-
kový počet prací byl 21380 ze 
71 zemí) a udělila jen 611 cen. 
Žáci prostějovské ZUŠ získali 
3 individuální medaile – M. 
Burgrová, V. Opavská a  Š. 
Marcin. Dále pak  Medaili 
škole za kolekci grafiky  - K. 
Kolbová, A. Žouželková, N. 
Vašků, L. Řehořek, L. Beran 
a  čestné uznání za fotografii 
a objektovou tvorbu. 

Ale i  v  „menších“ soutěžích 
se žákům VO letos dařilo. 

V soutěži Naše zahrádka Ky-
tice ve váze získali žáci A. Wa-
wrzycková, O. Sysel a K. Volfo-
vá  5. místo z 1560 prací.

K dalšímu velkému projektu, 
do kterého se zapojili žáci VO 
,patří akce „Děti dětem“.

„Děti dětem“ je název 
umělecko - charitativního 
projektu, který pořádá Dět-
ské kardiocentrum Fakultní 
nemocnice v  Motole. Hlavní 
ideou je srdce, ať už vlast-
ní nebo to, komu je tvorba 
věnována, tedy dětem s  ne-
mocným srdcem. Obrázky 
malovali jednak dětští pa-
cienti motolského dětského 

kardiocentra a  dále pak děti 
a  dospělí ze vzdělávacích, 
sociálních a  volnočasových 
zařízení. Výtěžek z  charita-
tivní dražby bude věnován na 
zlepšení péče o malé pacienty 
s nemocným srdcem.

Charitativní dražba je jed-
nou z  návazných akcí Mezi-
národního kardiologického 
kongresu AEPC 2015 (Annual 
meeting of the association for 
european paediatric and con-
genital cardiology), který se 
v  ČR koná po 26 letech. Pre-
zidentem letošního ročníku 
je prof. MUDr. Jan Janoušek, 
Ph.D., přednosta Dětského 
kardiocentra 2. LF UK Praha 
a FN Motol.

Téma „Srdce“  zpracova-
lo z  výtvarného oboru ZUŠ 
60 žáků různými výtvarnými 
technikami (malba, kresba, 
grafika, koláž, PC grafika, 
sádrové a  keramické objekty). 
Odborná porota vyhodnoti-
la v  každé kategorii jednoho 
vítěze a  ocenila je 20. 5. 2015 
při slavnostním zahajovacím 
ceremoniálu v  Kongresovém 
centru v  Praze, kde probíhala 
současně výstava vybraných 
prací a měla velký ohlas mezi 1 
110 účastníky z 61 zemí světa. 
Nejvyšší ocenění bylo uděleno 
A. Navarové, T. Beranové a A. 
Soldánové.

Bronzový odlitek podle ná-
vrhu Anny Soldánové plastika 
„Láska léčí“ a umělecko - pa-
mětní kniha, která z  projektu 
vznikla, byla věnována Sva-
tému Otci, coby formálnímu 
pořadateli příštího ročníku 
kongresu AEPC  v Římě.

Aktivity dětí a  učitelek vý-
tvarného oboru ZUŠ V. Am-
brose  jsou velmi rozmanité. 
Školní rok 2014/2015 skončil 
a pro mladé výtvarníky „zušky“ 
byl víc než výborný! 

Letošní ústní maturitní zkoušky na reálném gymnáziu nezahájil jeho ředitel
Letošního zahájení ústních 

maturitních zkoušek dne 18. 
května 2015 se nezúčastnil ře-
ditel Reálného gymnázia a zá-
kladní školy města Prostějova 
RNDr. Ing. Rostislav Halaš. 
V tu dobu byl totiž na XXI. val-
ném shromáždění Učené spo-
lečnosti České republiky, ko-
naném v  pražském Karolinu, 
oceněn Cenou pro pedagogy.

Cena Učené společnosti České 
republiky se uděluje jako ocenění 
za významný výsledek tvůrčí prá-
ce v  badatelském nebo cíleném 
výzkumu osobnostem, které jsou 
občany České republiky, pracují 
v České republice a nejsou členy 
Učené společnosti. Ceny se udí-

lejí v kategoriích „mladší vědecký 
pracovník“, „středoškolský stu-
dent“ a od roku 2009 se udělují 
i  ceny pedagogickým pracov-
níkům, kteří podporují zájem 
o  vědu a  výzkum na středních 
školách, vytvářejí podmínky 
pro individuální činnost svých 
studentů a za vynikající působe-
ní v soutěžích.

Důvodů k ocenění Dr. Halaše 
bylo hned několik. Je všeobec-
ně známo, že ředitel Reálné-
ho gymnázia a  základní školy 
města Prostějova přistupuje ke 
své práci každodenně s  obrov-
ským nasazením. Z  reálného 
gymnázia vytvořil školu, jejímž 
mottem se v  učebním plánu 

staly Přírodní vědy pro XXI. 
století. Své zaměstnance do-
káže účinně motivovat, což se 
odráží ve výsledcích studentů 
jak v  soutěžích, tak u  státních 
maturit, v neposlední řadě pak 
ve vlivu na jejich další profesní 
růst. Není proto divu, že se na 
„reálku“ její absolventi rádi vra-
cejí, o čemž svědčí i fakt, že ško-
la letos získala ocenění Gympl 
roku 2015, které pro ni získali 
studenti i absolventi v hlasova-
cí anketě mezi studenty a  ab-
solventy středních škol Olo-
mouckého kraje, ale i příznivci 
z řad veřejnosti.

Ocitujme si nyní plné znění 
návrhu na ocenění RNDr. Ing. 

Rostislava Halaše, které zazně-
lo v aule Karolina v pondělí 18. 
května 2015 při předání oceně-
ní tomuto pedagogovi:

„RNDr. Ing. Rostislav Halaš 
se po celý svůj profesní život 
věnuje výuce matematiky, in-
formatiky a fyziky a od r. 1994 
působí na prostějovských gym-
náziích, v  současné době jako 
ředitel Reálného gymnázia a zá-
kladní školy města Prostějova. 
Organizuje konzultace, před-
nášky, exkurze a studijní pobyty 
pro studenty gymnázia včetně 
výjezdů do ciziny (CERN), or-
ganizoval řadu významných 
akcí pro studenty, např. též 
ve spolupráci s  Britskou ra-

dou a  v  rámci mezinárodních 
projektů Venus Transit, Me-
zinárodního roku astronomie 
a  Mezinárodního heliofyzikál-
ního roku. Řada jeho studentů 
dosáhla úspěchů v  národních 
i  mezinárodních soutěžích 
v oborech matematiky a fyziky 
a on sám se průběžně vzdělává, 
takže přináší do výuky nejno-
vější poznatky z  fyziky i  mate-
matiky.“

Nezbývá tedy, než poblaho-
přát řediteli Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějo-
va k dosažení tak významného 
úspěchu. Těšme se spolu s ním 
na další zvídavé a úspěšné stu-
denty. Dagmar Havlíková
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Májková olympiáda v Centru 
sociálních služeb Prostějov
Stavění májky – symbolu života 

a  jeho ochrany – se v  Centru sociál-
ních služeb Prostějov stalo již tradi-
cí. Pro zdejší uživatele služeb je její 
vztyčení od roku 2012 také znakem 
blížící se Májkové slavnosti. Neji-
nak tomu bylo letos při pořádání již  
4. ročníku „Májkové olympiády“, kte-
rá je vždy součástí této akce. Přestože 
počasí ve čtvrtek 21. května 2015 spí-
še připomínalo pořekadla o studeném 
máji, nic nebránilo soutěžícím druž-
stvům, aby se s elánem pustila do pěti 
disciplín a prokázala při nich ještě svou 
zručnost, pohotovost a hlavně chuť do 
sportovního zápolení. Kromě tří do-
mácích  - družstev  z domova pro se-
niory, z domova se zvláštním režimem  
a stacionáře „Pivoňka“ – se této soutěže 
zúčastnily tříčlenné týmy ze čtyř okol-
ních zařízení sociálních služeb.

Třetí příčku obsadilo družstvo 
z  Domova důchodců Jesenec, druhé 
místo vybojovali soutěžící z  Domova 
důchodců, Nerudova ul. v  Prostějově 
a  prvenství obhájilo družstvo domá-

cích z domova se zvláštním režimem. 
Dopolední část zakončilo slavnostní 
vyhodnocení olympiády a  předání 
cen a diplomů z rukou ředitelky CSSP 
PhDr. Miluše Liškové.

Odpoledne již patřilo zábavné části 
„Májkové slavnosti“, která se vzhledem 
k  nepřízni počasí poprvé uskutečnila 
ve vyzdobených prostorách foyer mod-
ré budovy. Ani tady nechyběla pestrost 
a  vlající stuhy jako vyjádření životní 
radosti a optimismu. Byl připraven bo-
hatý kulturní program, v  jehož úvodu 
vystoupil pěvecký sbor uživatelů služby 
z fialové budovy „Fialky“, doplněný je-
jich rodinnými příslušníky. Další část 
patřila již tradičně „Křepelkám“, které 
sklidily zasloužený potlesk za předsta-
vení několika nových tanečních sestav 
a baletní improvizace. A pak už dostala 
slovo „Zámecká kapela“ z Nezamyslic, 
která hrála k  tanci a  poslechu až do 
pozdních odpoledních hodin a přispě-
la k dobré náladě všech přítomných. 

Centrum sociálních služeb 
Prostějov, p.o.

Pronitka reprezentovala město  
i TJ Sokol I Prostějov na výbornou!

Loutkové divadlo Pronitka oslavilo 
letos 20 let působení na své stálé scéně 
v sokolovně na Skálově náměstí. Vyvr-
cholením oslav byla účast na národní 
přehlídce amatérských loutkových di-
vadel, která proběhla poslední květno-
vý víkend v Přerově.

Herci se představili pohádkou O Has-
trmanovi. Autorkou textu je Lucie Hla-
číková, principálka, autorem hudby 
Jaroslav Knejp. Patnáctičlenný soubor 
reprezentoval město Prostějov i  Sokol 
I  na výbornou. Všichni odvedli maxi-
mální výkon a sklízeli jen slova uznání 
a díků.

Během tří dnů bylo možné shlédnout 
deset různých pohádek, osm individu-
álních výstupů s  loutkou i  vystoupení 
hostů.

Přehlídky jsou velkým obohacením 
nás loutkářů, ale i diváků, kteří tak mají 
možnost seznámit se tak s různými styly 
provedení pohádek (marionety, maňás-
ci, plošné loutky, „živáčci“, a další..)

Tou nejkrásnější loutkou v  divadle 
je Kašpárek, však duši a život mu dává 
loutkoherec. Proto přejeme, ať spolu 
jdou ruku v  ruce i  po další léta a  roz-
dávají radost a vykouzlí úsměv na tváři 
dětem, ale i dospělým. Každá doba nese 

své a  ta dnešní, uspěchaná potřebuje 
vnést alespoň kousek pohádkového svě-
ta z očí veselého Kašpárka.

Sokol I  Prostějov děkuje všem čle-
nům loutkového divadla Pronitka za 
vzornou reprezentaci jednoty na národ-
ní přehlídce konané dne 29. - 30. 5 2015 
v Přerově. 

Na podzim letošního roku proběhne 
setkání všech herců, kteří se zasloužili 
o nepřetržitou činnost loutkového diva-
dla. Prosím, ozvěte se principálce Lucii 
Hlačíkové, na tel.č.  606 194 363, protože 
nám chybí kontakty na herce. 

 Lucie Hlačíková a Jaroslava Tvrdá

ZO ČSCH Plumlov 
Zvou na speciální výstavu zakrslých ted-

dy králíčků a  teddy beránků, která je letos   je-
diná na celé Moravě. A  to dne 25. července 
2015 od 12.00 - 17.00 hodin   do Plumlova. 
Akce se koná na Tyršově náměstí v  areálu ZO 
ČSCH Plumlov - vedle služebny Policie ČR.   
Vstupné 30 Kč, děti do 10ti let zdarma.

Děkujeme statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční pod-
pory na konání lV. srazu amatérských cukrářek a cukrářů 2015 ve Vrahovicích.

Město Prostějov je jediné v  České republice, které podporuje vzdělávání tohoto 
druhu. Děkují účastníci srazu.

Poděkování

2. ročník Dne seniorů
I v  letošním roce připravila organizace 

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. 
společně se Zdravým městem Prostějo-
vem pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, 
1. náměstkyně primátora,  Den seniorů.  
Společenská událost se konala v   kultur-
ním klubu DUHA  9. 6. 2015 a  těšila se 
velké účasti návštěvníků, pro které byl při-

praven pestrý program a sladké občerstve-
ní. Všem, kteří se podíleli na programu, 
a všem, kteří přišli s  námi strávit příjemný 
den, chceme touto cestou poděkovat a tě-
šíme se na další společné akce. Zároveň 
děkujeme sponzorovi za poskytnutí ob-
čerstvení. PhDr. Miluše Lišková, 

 ředitelka CSSP
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Rozloučení s olympijským medailistou 
Otokarem Hořínkem

Nečekaná a  smutná zpráva 
zasáhla v  pondělí 8. června 
Prostějov. Ve věku 86 let ze-
mřel čestný občan města Pro-
stějova a  stříbrný medailista 
olympijských her 1956 v Mel-
bourne Otokar Hořínek. Na-
rodil se 12. května 1929 v Pro-
stějově v  Drozdovicích. Celý 
život zasvětil jako závodník 
a trenér střeleckému sportu.

Na XVI. olympijských hrách 
v australském Melbourne v roce 
1956 získal stříbrnou medaili 
ve střelbě z  libovolné maloráž-
ky v disciplíně 3 x 40 standard 
(vleže, v kleče, ve stoje). Na téže 
olympiádě se umístil jako čtvrtý 
v disciplíně 60 ran vleže ve střel-
bě malorážkou. V roce 1956 byl 
vyhlášen sportovcem roku.

Na mistrovství světa 
v  Moskvě v  roce 1958 získal 
v  soutěži družstev v  libovolné 
malorážce vkleče bronzovou 
medaili, v  roce 1959 na mis-
trovství Evropy v  Itálii v  Milá-
ně stříbrnou medaili ve střelbě 
z malorážky v poloze vleže a ve 
standardu LM 3 x 40 a v soutěži 
družstev v poloze vkleče bron-
zovou medaili. Byl držitelem 17 
titulů mistra Československa 
a  vytvořil 9 československých 
rekordů. 

Po ukončení závodní karié-
ry v roce 1960 Otokar Hořínek 
předával své zkušenosti mla-
dým střelcům jako trenér čes-
koslovenské reprezentace žen 
a  juniorů. Trénoval i  jednoho 
z  nejúspěšnějších českosloven-
ských střelců Jana Kůrku, kte-

rý na olympiádě v  roce 1968 
v  Mexiku získal zlatou medaili 
v disciplíně 60 ran vleže. Další-
mi jeho svěřenci byli například 
vynikající střelci Varga a  Falta. 
Své úspěchy Otokar Hořínek 
dosáhl nejen díky talentu, ale 
především díky ohromné tré-
ninkové píli. Jako člověk i  jako 
sportovec vyznával vždy zásadu 
„fair play.“ Trenérskou činnost 
ukončil v roce 1973.

V roce 1956 získal titul mistra 
sportu, v roce 1957 za vynikající 
sportovní výsledky obdržel titul 
zasloužilého mistra sportu. Ti-
tul zasloužilého trenéra mu byl 
udělen v roce 1974 za vynikající 
výsledky v  trenérské činnosti 
státní reprezentace.

Otokar Hořínek se nesmaza-
telně zapsal do historie sportov-
ní střelby. Jako první vybojoval 
na olympijských hrách medaili 
pro sportovní střelbu a  položil 
tak základ dalších úspěchů to-
hoto olympijského sportu u nás. 
I když jeho kariéra reprezentan-
ta nebyla příliš dlouhá, dosáhl 
řady úspěchů na významných 
mezinárodních soutěžích, od 
olympijských her přes mis-
trovství světa až po mistrovství 
Evropy. Následovníci Otokara 
Hořínka postupně vybojovali 
ve sportovní střelbě pro Česko-
slovensko a později pro Českou 
republiku dalších 13 olympij-
ských medailí, 118 medailí na 
mistrovství světa a 313 medailí 
na mistrovství Evropy. I  Ho-
řínkovou zásluhou patří spor-
tovní střelba k  nejúspěšnějším 

sportovním odvětvím v  České 
republice.

V  roce 1998 byl Otokar Ho-
řínek jmenován zastupitelstvem 
města Prostějova čestným obča-
nem města Prostějova. Čestných 
občanů není v Prostějově mno-
ho. Jméno Otokara Hořínka 
v  seznamu čestných občanů je 
uvedeno vedle takových osob-
ností, jako byli vědec Otto Wich-
terle, historik Josef Polišenský, či 
generál major Raimund Hanák. 
Do síně slávy prostějovského 
sportu byl bývalý olympionik 
uveden v roce 2006. 

Celoživotní oporou mu 
byla manželka Naďa, se kterou 

v  dubnu letošního roku oslavil 
kamennou svatbu, tedy 65. vý-
ročí sňatku. Olympijskou me-
daili nezískal stříbrný olympio-
nik Otokar Hořínek náhodou, 
ale především díky své píli, vytr-
valosti a schopnosti jít za svým 
cílem. Prostějov je hrdý na to, 
že byl váženým občanem města 
a prožil v něm celý svůj život. 

S  Otokarem Hořínkem se 
veřejnost rozloučila v pátek 12. 
června. Jménem zarmoucené 
rodiny, Českého klubu olympi-
oniků, prostějovských sportov-
ců, přátel a příznivců se s Oto-
karem Hořínkem rozloučil jeho 
přítel Josef Augustin.

Slovo nad rakví zemřelého 
pronesl nakonec i  primátor 
Prostějova. „Otokare Hořínku, 
dovol, abych se s Tebou rozlou-
čil jménem města. Už jenom pro 
to, že jsi byl tím mužem, který se 
celým svým životem, svými činy 
zapsal do historie Prostějova. Ale 
nejen to, zapsal ses také do histo-
rie celé Československé republi-
ky a mezinárodního olympijské-
ho hnutí. Zasloužíš si naši úctu 
a  poděkování. Otokare, odešel 
jsi do jiného světa, ale neopouš-
tíš nás. Navždy zůstaneš v  na-
šich srdcích,“ prohlásil primátor 
Statutárního města Prostějova.
 JUDr. Josef Augustin

INZERCE

FLORIA LÉTO 2015
     27. 8. 2015 - 30. 8. 2015

39. ročník celostátní prodejní výstavy 
pro zahradníky a zahrádkáře
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Výstaviště Floria, K Výstavišti 4069/8, 767 01 Kroměříž
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AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV – venkovní vodní park
Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 778 416 662, www.dsp-pv.cz

3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach voleyball, hřiště s umělým povrchem…

Otevírací doba:
květen – červen  10:00 – 19:00 hod, so,ne 10:00 – 19:00 hod
červenec – srpen  9:00 – 20:00 hod
Vstupné :
Dospělí  80 Kč/den od 16h/50 Kč
Děti do 6 let  20 Kč/den od 16h/10 Kč
Mládež do 18 let  50 Kč/den od 16h/30 Kč
ZTP Zdarma
Předplacené vstupy:  5 vstupů 10 vstupů
Dospělí 350 Kč 700 Kč + lehátko
Mládež do 18 let  220 Kč  440 Kč + lehátko
Vratná kauce na čip  100 Kč/čip 100 Kč/čip

MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 301 780, 582 301 781

Krytý plavecký bazén
Masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna

Otevírací doba:
Rozpis pro veřejnost na www.dsp-pv.cz
Vstupné:
Dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč
Mládež do 18 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Důchodci nad 70 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
Děti do 6 let (ZZT/P)  zdarma

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL VRAHOVICE
M. Alše, Vrahovice, tel.: 607 110 617, 731 737 224

www.vrahovice.eu/koupaliste

4 dětské bazénky, bazén pro dospělé
Stolní tenis, nohejbal, volejbal, kuželky, prolézačky…

Otevírací doba:
červenec – srpen  9:00 – 19:00
Vstupné:
Dospělí 30 Kč/den
Mládež do 15 let, ZTTP  15 Kč/den
Děti do 3let a doprovod ZTTP zdarma

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN – Od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodní, 752 01 Kojetín, 

tel.: 774 750 296, www.kojetin.cz

Bazén s tobogánem, vířivkou
Otevírací doba: po – pá so-ne
Od 1.června 12:00 – 19:00 10:00 – 19:00
Červenec – srpen 10:00 – 19:00 9:00 – 19:00
Vstupné:
Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 30 Kč
ZTP zdarma

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO – od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520

Otevírací doba:
Červenec – srpen po- ne  9:00 – 22:00 hod.
Noční koupání  od 19:00 do 22:00 hod.
Vstupné:
Dospělí  60 Kč
Mládež  20 Kč
Děti do 3 let  zdarma
Noční koupání  30 Kč

AQUAPARK OLOMOUC
Kafkova, Olomouc – Slavonín, tel.: 588 517 770, 771

www.aqua-olomouc.cz
2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád

Sauna, solárium, masáže, beachvolejbal…
Letní aquapark

Otevírací doba:
Červen  10:00 – 18:00
Červenec – srpen  9:00 – 19:00
Vstupné :
Základní vstupné 160 Kč/den
Studenti do 26 let 130 Kč/den
Senioři od 60 let 130 Kč/den
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 130 Kč/den
Děti od 7 do 15 let 110 Kč/den
Děti od 4 do 6 let 80 Kč/ den
Děti do 4 let zdarma
Rodinné vstupné
2 rodiče a 1-3 děti do 15 let 360/den

Vnitřní areál
Otevírací doba:
Po-ne, svátky 9:00 – 21:00 (červen-srpen)
Vstupné:
Základní vstupné 150 Kč/90min
Studenti do 26 let, senioři 120 Kč/90min
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 120 Kč/90min
Děti 7-15 let 100 Kč/90min
Děti do 4-6 let 50 Kč/90min
Děti do 4 let zdarma
Rodinné vstupné
2 rodiče 1-3 děti do 15 let 390/90min
 

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC – od Prostějova cca 20 km
Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585 427 181, www.olterm.cz

Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna, dětský bazén
Letní bazén + svátky

Vstupné: 
 po-pá 9-16h 16-20h  so,ne od 9-16h 16-20h
Plné  86 Kč/hod.  68 Kč/hod  91 Kč/hod  74 Kč/hod
Zlevněné 68 Kč/hod 55 Kč/hod  73 Kč/hod  59 Kč/hod
 

Krytý bazén +svátky
Vstupné: 
 po-pá 6-14h 14-21h so,ne od 9-21
Plné 57 Kč/hod 68 Kč/hod  74 Kč/hod
Zlevněné  46 Kč/hod 55 Kč/hod  59 Kč/hod
Otevírací doba:
Leden- červen, září-prosinec  po-pá 6:00-21:00  so-ne 9:00-21:00
Červenec,srpen   po-ne 9:00-20:00

KOUPALIŠTĚ CHROPYNĚ – od Prostějova cca 28 km
Moravská 552,768 11 Chropyně,tel.: 573 355 323

www.smmchropyne.cz
Tobogán,masážní lavice, lezecká stěna, divoká řeka

Vodní fotbal, volejbal, nohejbal, tenis…
Otevírací doba: po-pá so-ne
Červen, září 13-19h 9-19h
Červenec,srpen 9-19h 9-19h
Noční koupání pátek a sobota 20-22h
Vstupné:
Dospělí 70 Kč
Děti (6-15 let),senioři,studenti 50 Kč
Děti do 6 let zdarma

Koupaliště a aquaparky    v Prostějově a okolí
Kaleidoskop
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AQUAPARK VYŠKOV – od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov,tel.:517 348 745

Krytý bazén
Otevírací doba: na www.bazenvyskov.cz

Vstupné:
Dospělí 60-80 Kč/hod
mládež do 18let a osoby od 65 let 50-70 Kč/hod
děti do 6 let 25 Kč/hod
invalidní osoby 40-60 Kč/hod

Tobogány,plavecký bazén,bazén pro děti…
Letní bazén

Otevírací doba:   po-pá so-ne
červen  10-19h 9-20h
červenec, srpen  od 8-20 hodin denně

Vstupné:
dospělí 50-80 Kč/hod
mládež do 18let a osoby od 65 let 40-60 Kč/hod
děti do 6let 10-20 Kč/hod
invalidní osoby 30-50 Kč/hod

BALDOVEC – VODNÍ SVĚT - Od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání – Baldovec,

tel.:606 744 265, www.baldovec.cz
Otevírací doba:  8-20 hod

Vstupné:  500 Kč/hod (1-10 osob)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – Od Prostějova cca 28 km
Kopaniny 2, Přerov, tel.:581 736 580, www.bazenprerov.cz

Krytý bazén (25 m plavecký bazén, masážní vana, dětský bazének…)
Otevírací doba :
Rozpis pro veřejnost na www.bazenprerov.cz

Vstupné:
Základní vstupné  64 Kč/hod
děti 6- 15 let, důchodce, ZTP  52 Kč/hod
dítě 1-6 let ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Letní bazén (25 m plavecký venkovní bazén, dětský bazének…)
Otevírací doba:
červenec, srpen  10:00 – 20:00

Vstupné:
základní vstupné  86 Kč/den 14-20 hod 76 Kč
dítě 6-15 let, důchodce  65 Kč/den  14-20 hod 54 Kč
dítě 3-6 let  22 Kč/den 14-20 hod 17 Kč
dítě do 3let, ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Koupaliště a aquaparky    v Prostějově a okolí
Inzerce, Kaleidoskop

Výhradní prodejce:ing. Vlček
777 898 324
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Na poslední květnový pátek, tedy 29. 
května, si Hvězdičky omluvily výuku 
v prostějovských základních školách a od-
jely reprezentovat město Prostějov a celý 
mažoretkový soubor Hvězdičky na Mis-
trovství České republiky v mažoretkovém 
sportu národní asociace MAC (Majoret-
tes Asocciation Czech) do Jaroměře. 

Hvězdičky cestovaly několika vlaky při-
bližně tři hodiny. Kolem dvanácté hodiny 
Hvězdičky dorazily do Jaroměře a v časo-
vém presu se začaly líčit a oblékat na první 
soutěžní disciplínu v kategorii skupin se-
niorek (patnáct a více let) mix. Disciplína 
mix obsahuje dvě náčiní, tedy pompony 
(třásně) a  baton (hůlku), kde si během 
soutěžní sestavy musí mažoretky náčiní 
vyměnit a cvičit s oběma. V této disciplíně 
se prostějovské mažoretky umístily na hez-
kém pátém místě a vybojovaly postup na 
Mistrovství Evropy, které se letos koná ne-
daleko, v moravském městě Brně v měsíci 
srpnu.  Poté se Hvězdičky mohly na atletic-
kém stadionu, zimním stadionu a v spor-
tovní hale pořádně rozkoukat, protože 
druhá disciplína přišla na řadu až v devět 
hodin večer. Mažoretky se převlékly do 
klasických mažoretkových kostýmů a při-
pochodovaly na soutěžní parket předvést 
sestavu s názvem gladiátor v disciplíně vel-
kých skupin baton-classic. V této disciplíně 

má mažoretková skupina předvést sestavu 
jednodušší na práci s hůlkou, ale s důra-
zem na jednotnost, správný pochod a dr-
žení těla, pestrou choreografii v klasických 
mažoretkových kostýmech. Hvězdičky 
předvedly velmi povedený výkon, za než 
byly náležitě odměněny. Získaly krásné 
zlaté medaile a titul Mistr české republiky. 
Samozřejmě i s touto disciplínou postupu-
jí prostějovské mažoretky na Mistrovství 
Evropy a i zde budou bojovat o co nejlepší 
umístění či nejcennější kovy. Po desáté ho-
dině mažoretky z vyhlášení výsledků, s ve-
likou radostí z úspěchu a  s úsměvem na 
rtu spěchaly na vlakové nádraží, aby stihly 
poslední vlak, kterým by se dostaly zpět 
domů. Do Olomouce Hvězdičky dorazily 
v jednu hodinu ranní. Mažoretky hrdě re-
prezentovaly město Prostějov, kterému pa-
tří veliký dík za podporu, další poděkování 
patří rodičům, kteří děvčatům umožňují 
tyto reprezentační cesty a  všem přízniv-
cům, kteří Hvězdičkám fandí a drží pěsti 
při každé soutěži. Hvězdičky všem velmi 
děkují za podporu! Nyní čeká prostějov-
ské mažoretky Mistrovství Moravy a Slez-
ska, na které postoupily z oblastního kola 
NBTA konaného 17. května v Prostějově, 
kde Hvězdičky získaly titul Vicemistr Ob-
lasti. Dále se budou mažoretky připravo-
vat na domácí soutěž konanou 13. června 

v prostorách tělocvičny Reálného gymná-
zia a Základní školy města Prostějov (pátý 
ročník mezinárodní nepostupové soutěžní 
přehlídky mažoretek s několikanásobnou 
nejen českou ale i  slovenskou účastí), na 

Mistrovství Evropy v polském městě Opa-
tija konaném poslední víkend v  červnu, 
poté chvíli prázdninového odpočinku a od 
půlky srpna opět příprava na Mistrovství 
Evropy do Brna a  následně na Mistrov-
ství světa mažoretek, konaném poslední 
srpnový víkend v  našem hlavním městě 
Praze. Hvězdičky budou velmi rády, když 
jim vy všichni, kteří jim fandíte, zachová-
te nadále tak velikou přízeň a  podporu.  
Velmi za to děkujeme - městu Prostějovu, 
Olomouckému kraji, rodičům a ostatním 
členům rodiny mažoretek a všem milým 
fanouškům. Bc. Monika Pechová 

 - vedoucí a trenérka souboru

Mistryně České republiky - mažoretky Hvězdičky Prostějov

Nordic walking pokračuje: již ve čtvrtek 9. července
Po červnových lekcích severské chůze, kte-

ré díky projektu Zdravého města Prostějova 
opět oslovily desítky zájemců o  tuto ideální 
pohybovou aktivitu, si můžete do diáře po-
značit další termíny: v  červenci můžete do 
Kolářových sadů ke hvězdárně přijít  ve čtvr-
tek 9. 7. v 17 hodin a ve středu 22. 7. v 17 ho-
din.  Už teď si také můžete naplánovat srpnové 
termíny kurzů, na nichž se dozvíte vše potřeb-
né o  vybavení a  technice nordic walkingu 
a současně si jej můžete ihned sami vyzkou-
šet: půjde to v pondělí 10. 8. a ve středu 26. 

8. vždy v 17 hodin. „Účelem těchto zhruba 
hodinu a půl dlouhých lekcí je seznámit zá-
jemce s tím, jaké jsou přínosy severské chůze 
pro zvyšování kondice, snižování nadváhy 
a  zmírnění zdravotních obtíží,“ zopakovala 
cvičitelka Lenka Sehnalová hlavní důvody, 
díky nimž město tuto aktivitu podporuje už 
pátým rokem. Za tuto dobu prošlo základním 
proškolením již více než 1 500 Prostějovanů.

Stále trvá i  možnost, že pokud účastníky 
seznamovacích lekcí nordic walking zaujme, 
mohou se  vydat i na delší výšlapy okolo lázní 

Skalka a Plumlova. „Do Skalky jezdím pravi-
delně už tři roky, okolní terény jsou pro nordic 
walking jako stvořené. Obvykle chodíme okolo 
šesti až osmi kilometrů. V Plumlově jsem zača-
la až letos hlavně proto, že je pro zájemce z Pros-
tějova dostupnější než Skalka,” upřesnila Lenka 
Sehnalová. Akce ve Skalce se v červenci budou 
konat v sobotu 11. 7. ve 14 hodin a v pátek 
31. 7. v 16 hod., v srpnu v sobotu 15. 8. ve 14 
hodin a v neděli 23. 8. v 15 hod., sraz je vždy 
před budovou lázní. Akce v  Plumlově pro-
běhnou ve čtvrtek 2. 7. v 17 hodin a v sobotu 

18.  7. v 15 hodin, v srpnu pak v sobotu 8. 8. 
v 15 hodin  a v sobotu 29. 8. v 15 hodin,  sraz je 
vždy v kempu Žralok u Podhradského rybníka. 
„Lekce v rámci Zdravého města Prostějova jsou 
zdarma včetně zapůjčení holí, jen je třeba, aby 
se zájemci přihlásili předem telefonicky nebo 
SMS na čísle 732 635 360, případně mailem 
na adrese sehnalovalenka@seznam.cz a uvedli 
svou výšku. Na akce ve Skalce a v Plumlově 
mohou přijít bez přihlášení, holí k  zapůjčení 
budu mít na místě dostatek. Kurzovné je 50 
korun,”  dodala Lenka Sehnalová.  -red-

Festival dračích lodí na plumlovské přehradě
Uskuteční se v sobotu 5. 9. 2015 v rámci Dne plumlovské přehrady

Organizátoři vyzývají zájemce, aby se hlásili jako nové posádky do kategorie 
FUN, což jsou úplní začátečníci, v pátek 4. 9. 2015 je naučí pádlovat!

Takové posádky mohou tvořit party přátel, rodinné týmy, sokolové v obcích, 
fotbalové týmy nejen v obcích, volejbalisti, hasiči v obcích SDH, firemní posádky 
v rámci teambuildingu.

Zájemci mohou kontaktovat organizátory:
info@dracilode-plumlov.cz, tel 773 145 150.
Team by měl být v počtu 21 lidi / 1 bubeník, zbytek pádluje po 10 lidech na 

každé straně lodi, kormidelníka dodají organizátoři / může ale pádlovat i 18 nebo 
16 lidí, ale čím více hlav, tím lépe dračí loď jede! -red-
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Windmöller & Hölscher Prostějov oslavil 
desáté narozeniny s rodinami svých zaměstnanců

PROSTĚJOV - Už desátým 
rokem funguje v  prostějovské 
průmyslové zóně první zahra-
niční výrobní pobočka němec-
ké společnosti Windmöller & 
Hölscher. Firma vyrábí stroje 
a  systémy k  výrobě a  zpraco-
vání flexibilních obalů. A aby 
byly první kulaté narozeniny 
jak se patří, uspořádala pro své 
zaměstnance a  jejich rodinné 
příslušníky v  prostorách ho-
telu Tennis Club v sobotu 27. 
června Rodinný den.

Více než 600 návštěvníků se 
mělo opravdu nač těšit. Hned 
u vchodu do areálu čekaly atrak-
ce na ty nejmenší. O dobrou zá-
bavu se staral klaun, trampolína 
a skákací hrad. Přítomní všech 
věkových kategorií se pak mohli 
svézt na populárním vozítku 
segway, kde se dá zejména při 
nastupování a vystupování zažít 
spousta legrace.

A  jakápak by to byla oslava 
bez soutěží. Na desítku výherců 
čekala vpravdě rychlá odměna. 
Mohli totiž nasednout do luxus-
ních automobilů značek Ferra-
ri, Lamborghini nebo Nissan 
a v těchto „žihadlech“ se projet 

kolem Prostějova. Ostatní si 
aspoň mohli vozy prohlédnout 
a vyfotit se za volantem.

Když jsme u  fotografování, 
v  hotelových prostorách byl 
připraven fotokoutek, jak stvo-
řený pro rodinné fotografie na 
exotickém pozadí. Snímky byly 
ihned k  dispozici z  tiskárny, 
v elektronické podobě pak k za-
slání na zadané mailové adresy.

Ještě jedna soutěž se konala 
přímo v  útrobách hotelu. Bě-
hem celého odpoledne probí-
hal firemní turnaj v nohejbalu, 
jehož vítězný tým byl slavnost-
ně vyhlášen a  odměněn před 
večerním koncertem česko-ně-
mecké zpěvačky Debbi. Ještě 
před ní rozpumpovala poslu-
chače fenomenální olomoucká 
formace Jumping Drums, která 
umí s bicími doslova divy.

Ve čtyři hodiny odpoledne 
zahájil slavnostním proslovem 
celé setkání ředitel mateřské 
společnosti Dr. Jürgen Vutz. 

„V roce 2004 nám bylo jasné, že 
se pro nás, díky otevření střední 
a východní Evropy a  také díky 
pozitivnímu ekonomickému 
rozvoji této oblasti naskýtají 
nové šance. Zrodila se myšlen-
ka přesunout činnosti spojené 
s  montáží a  konstrukcí. Po in-

tenzivní fázi hledání a  srovná-
vání nejrůznějších míst jsme se 
rozhodli pro Českou republiku 
a lokalitu Prostějov. A na tomto 
místě mohu říct, že jsme našeho 
rozhodnutí nikdy nelitovali,“ 
předeslal v  samotném úvodu 
Vutz.

Jak dále připomněl, tehdy se 
začínalo pouze s malým týmem 
o šestnácti pracovnících. „Díky 
neustále rostoucímu a  vysoce 
motivovanému týmu se stal 
z malé rostlinky dospělý strom, 
z malé firmy na výrobu strojů se 
stal moderní výrobní podnik, 
který je naší neodmyslitelnou 
součástí,“ ujistil o  dobré per-
spektivě pro Prostějov a  jeho 
obyvatele Vutz.

„Prostějov je důležitým sta-
vebním kamenem pro úspěch 
celé skupiny Windmöller & 
Hölscher. V Prostějově jsme již 
investovali a  v  budoucnu také 
budeme investovat mnoho 
finančních prostředků. Nej-
lepším důkazem toho je stav-
ba logistického centra v  roce 
2013/2014 a  rozhodnutí posta-
vit ještě jednou novou admi-
nistrativní budovu a  montážní 
halu.“

Po krátkých proslovech jed-
natelů prostějovského závodu 
Uwe Köhna a  Maxe Wester-
manna už probíhala družná 
zábava s  konzumací vpravdě 
bohatého rautu. A skvělý večer 
zakončil na noční obloze velko-
lepý ohňostroj.

Dr. Vutz předává prostějovským jednatelům Köhnovi (vlevo) a Westermannovi fotografii ma-
kety prvního modulu, který byl před deseti lety dodán do Prostějova a který bude vystaven na 
čestném místě ve firmě.

Své spolupracovníky pozdravil jednatel prostějovského závodu 
Max Westermann.

Dr. Vutz (uprostřed) s M. Westermannem, šťastným držite-
lem symbolického dárku k desetiletému výročí firmy.

Skákací hrad byl k dispozici ratolestem zaměstnanců.

Na nohejbalovém turnaji bojovali zaměstnanci s profesionál-
ním zaujetím.

Fotokoutek umožnil památku na příjemně strávené odpoledne.



Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,

kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmí-

nek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspo-
kojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na Vás 
vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.

•	 Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
•	 Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
•	 Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Nerudova 11, Prostějov
Návštěvy kdykoliv po-pá 9-16

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete 

splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd. 
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

    Na Vaši návštěvu se těší:  Tomáš Novák Dr.H.C. – insolvence, likvidace, právní poradenství tel. 775 220 192 
    Leona Greňová  - insolvence, likvidace - tel.: 727 939 871
    Ing. Petra Tichá – insolvence – tel.: - 608 10 20 22

15
01

27
30

06
0

www.spp.cz | 800 789 789

plyn jaký 
svět neviděl

Odebírejte zemní plyn od SPP 
a přidejte se k více než milionu 

spokojených zákazníků  
v ČR a na Slovensku.
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