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Netrapte se s přiznáním k dani z příjmů

ÚČETNICTVÍ - DANĚ
Ing. Zdeněk Cetkovský, 

daňový poradce

www.klidnedane.cz

Kancelář: Kravařova 9, 1. patro, 796 01 Prostějov

Tel: 582 347 450
E-mail: ing.cetkovsky@seznam.cz
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1+1 ZDARMA
na samozabarvovací brýlové čočky

Platí do 30. 6. 2015 
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www.extremni-drevorubci.cz

E-mail: extremni.drevorubci@gmail.com
Tel.: 775 399 243

RIZIKOVÉ KÁCENÍ   
 STROMŮ
 Rizikové kácení stromů
 Kácení a ořezy stromů
  Poradenství v oblasti  

bezpečnosti, zdravotního 
stavu stromů, 

  Celková údržba zahrad,  
výsadba a tvarování stromů 
a keřů, komplexní péče

Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace
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Listování 
v březnovém 

kalendáři
Měsíc březen je měsícem, kdy se příroda začíná pomalu 

probouzet z dlouhého zimního spánku a začíná jaro. Le-
tošní astronomické jaro začíná 20. března ve 23:45 hodin. 

„První květiny jarní v ulicích rozkvetou, první květiny 
jarní v očích dívek jsou a oči ty modré, černé a kovové jsou 
z daleka hbití a větrní poslové,“ napsal v básni Jaro básník 
a prostějovský rodák Jiří Wolker, od jehož narození uplyne 
29. března 115 let. Jeho poezie plná lyričnosti, vitalismu, 
sociálního podtextu i krásy češtiny nás oslovuje i dnes. 7. 
března si připomeneme 165 let od narození filozofa, za-
kladatele československého státu a našeho prvního prezi-
denta T. G. Masaryka. Tato osobnost moderních dějin je 
pro nás symbolem naší státnosti, demokracie a humanity. 

Březnový kalendář připomíná i další osobnosti našeho 
města. Například knihkupce a  národního činitele Vilé-
ma Pittnera (1855–1927). V Prostějově provozoval první 
knihkupectví, aktivně působil v Měšťanské besedě, Klubu 
českých obchodníků. Byl podporovatelem českých škol 
a tisku a významným činitelem města na přelomu 19. a 20. 
století.

Další významnou osobností byl akademický sochař 
Anton Hanak (1875–1934). Tento brněnský rodák pat-
ří svým dílem mezi významné představitele moderního 
sochařství první poloviny 20. století. Položil základy mo-
derní rakouské plastiky. Dramatičnost, tragická expresivi-
ta, vzpoura jedince proti osudu, konflikt lidského ducha 
s přírodními zákony, osobitý výraz – to vše najdeme v jeho 
sochách. Anton Hanak je spjatý s Prostějovem osobností 
říšského poslance a podporovatele umění Eduarda Skály. 
Byl  Hanakovým ctitelem, mecenášem i realizátorem pro-
stějovské výstavy v roce 1907. Jeho prostřednictvím a jako 
výraz poděkování věnoval Hanak své rané plastiky pro-
stějovského muzeu. Je jich celkem patnáct. Mezi nejcen-
nější patří Zlomená síla (Klečící muž), Uložení do hrobu 
a Modlící se muž.

Národní dům, sirotčinec, chudobinec, feriální osada 
na Stražisku. Za tím vším stála vzácná a ušlechtilá žena, 
mecenáška města a spolků a manželka starosty Karla Vo-
jáčková. Zasloužila se také o  založení dívčí pokračovací 
školy. Byla předsedkyní pěveckého sdružení Vlastimila 
a  zakladatelkou Dobročinného komitétu dam. Zemřela 
22. března 1905 ve svých sedmačtyřiceti letech ve vídeň-
ském sanatoriu. „ Paní ducha tak velikého tak předčasně 
odešla na věčnost.., kde bylo potřebí něžné ruky, vřelého 
srdce, povzbuzujícího slova, tam byla Karla Vojáčková,“ 
uvedly v nekrologu Hlasy z Hané. Hana Bartková

V  obřadní síni prostějovské radnice byli vyhodnoceni a oceněni vítězové náročné vědomostní sou-
těže ke 100 letům radnice, která probíhala v  uplynulém roce.

Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák přivítal zasloužilé sportovce, kteří v  uplynulých letech 
vešli do „Síně slávy prostějovského sportu“.

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.

Jan Spurný převzal z  rukou vedoucího Územního odboru PČR Prostějov plk. Mgr. Pavla Nováka 
pamětní odznak a poděkování za záchranu lidského života. „Jel jsem z  návštěvy od rodičů, když mi 
volal syn, že u  domu, v  němž bydlí osmdesátiletý muž, jsou sousedé. Několik dnů ho totiž nikdo 
neviděl vycházet z  domu. Syn přelezl plot, a protože se na muže nemohl dobouchat ani dozvonit, 
zavolal jsem policii. Ocenění si velmi vážím, ale pouze jsem reagoval na situaci, která se stala,“ uvedl 
oceněný Jan Spurný.
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Informace

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
Statutární město Prostě-

jov je v  souladu se zákonem 
č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, v  platném znění, 
zaměstnavatelem, který má 
povinnost zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením ve 
výši povinného podílu těch-
to osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavate-
le. Povinný podíl činí 4%. To 
v praxi znamená, že je město 

povinno zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením 
nebo odebírat výrobky či 
služby od firem zaměstnávají-
cích minimálně 50% handica-
povaných. 

„Na počet zaměstnanců 
magistrátu bychom tedy podle 
zákona měli zaměstnat celkově 
11 zdravotně handicapovaných 
osob (zaokrouhleno – pozn.
red.) nebo odebrat v  takovém 

objemu služby či výrobky,“ 
vysvětluje tajemník Magistrá-
tu města Prostějova Lubomír 
Baláš.

Pokud by město svou po-
vinnost nesplnilo, muselo by 
do státního rozpočtu odvést 
za rok 2014 částku 703.124 
Kč. Díky aktivnímu a zodpo-
vědnému přístupu města jako 
zaměstnavatele ke zmíněné 
právní normě, nebude mu-

set Prostějov, podobně jako 
v  předchozích letech, žádné 
peníze do státního rozpočtu 
odvádět. 

„Loni jsme totiž tuto povin-
nost naplnili zaměstnáváním 3 
osob se zdravotním postižením 
a odebráním výrobků a služeb 
v objemu 11 osob. Naše skuteč-
né plnění je tedy v celkové výši 
14 osob se zdravotním postiže-
ním,“ dodává Baláš.  -ov-

Kulturní granty města pro rok 2015
Město Prostějov vyhlašu-

je pro letošní rok následující 
granty na kulturní projekty:

Představení umění 
prostějovské mládeže 

a studentů 

Tisíc not na zámku

Oživení kulturního dění v 
Prostějově

„Téma Představení umění 
prostějovské mládeže a studentů 

je již tradiční a má mezi zájem-
ci o grant největší ohlas. Tisíc 
not na zámku nabízí možnost 
využít nádvoří této historické 
dominanty Prostějova, která se 
po renovaci znovu skví krásou 
a o pořádání hudebních akcí 
komornějšího rázu si doslova 
říká. Široce definované třetí 
téma – Oživení kulturního dění 
v Prostějově – otvírá zájemcům 
možnost ucházet se o grant v 
jakékoliv kulturní oblasti,“ cha-
rakterizovala letošní témata 

Ivana Hemerková, náměstkyně 
primátora.

Žádosti o kulturní gran-
ty mohou zájemci podávat 
do 15. 3. 2015 osobně nebo 
poštou na adresu podatelny 
Magistrátu města Prostě-
jova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov. 
Tiskopisy jsou totožné s  tis-
kopisy žádostí o veřejnou 
finanční podporu, je však 
třeba je zřetelně označit slo-
vy KULTURNÍ GRANT.  -jg-

Vyhlášení grantů  
Zdravého města Prostějova 

pro rok 2015
•	 Oblast celoživotního vzdělávání
•	 Vzdělávání dětí a mládeže
•	 Zdravý životní styl, ochrana zdraví, 

prevence zdraví
•	 Škola podporující zdraví
•	 Prevence v dopravní výchově
•	 Popularizace vědy
•	 Ochrana životního prostředí, odpady
•	 Zdravý pohyb
•	 Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům)
•	 Den pro podnikatele – zapojení podnikatelské sféry do 

aktivit Zdravého města
•	 Volné téma – S úsměvem jde všechno líp
Zájemci o granty mohou své projekty předkládat do 27. 3. 2015 

k rukám koordinátorky projektu Zdravé město Prostějov PaedDr. 
Aleny Dvořákové, Magistrát města Prostějova, Odbor kancelář pri-
mátora, e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, tel: 582 329 128.

Sdělení společnosti O2 Czech Republic, a.s.
Z  důvodu výrazného poklesu 

zájmu obyvatel o využívání sítě 
Veřejných telefonních automatů 
(VTA) se naše společnost rozhod-
la stávající síť     VTA  přizpůsobit  
současným   potřebám. Tato opti-
malizace  se dotkne i Vašeho města.

V průběhu 1. pololetí  letošní-
ho roku plánujeme zrušení nevy-
užívaných   VTA v Prostějově:
Prostějov, Boženy Němcové 
3794/16
Prostějov, Anglická 4115/2
Prostějov, Moravská 396

Prostějov, Jana Zrzavého 3987/2
Prostějov, Domamyslice, Doma-
myslická  189/45
Prostějov, Krasice, Západní  77/2

Věříme, že tyto nezbytné kroky 
přijmou občané s pochopením.

Chodník v části Domamyslice – 
ulice Domamyslická

zatím realizován nebude
V roce 2014 nechal Odbor rozvoje 

a investic, oddělení realizace Magis-
trátu města Prostějova, na žádost 
osadního výboru Čechovice, Do-
mamyslice, Krasice zpracovat pro-
jektovou dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a projektovou dokumen-
taci pro stavební povolení na investič-
ní akci – „Domamyslice, chodník na 
ul. Domamyslická“. 

Pro realizaci chodníku by bylo 
nutné vykoupit některé pozemky 

od soukromých vlastníků. Protože 
někteří z  nich vyjádřili písemně 
svůj nesouhlas s realizací projektu 
a odkupu jejich pozemků, nebude 
chodník v nejbližší době ve zmíně-
né lokalitě budován.

Návrh postavit chodník na pro-
tilehlé straně nemovitostí totiž ne-
řeší bezpečný přístup ke stávajícím 
rodinným domům na ulici Do-
mamyslická. Občané by se i nadále 
pohybovali po komunikaci. -ORI-

Výzva statutárního 
města Prostějova

V  souvislosti s  plánovanou demolicí 
objektu Jezdeckých kasáren vyzývá 
statutární město Prostějov případné 
zájemce o využití tohoto objektu, 

aby se přihlásili v  termínu do 31. 3. 2015 
osobně s  návrhem využití kasáren 

u náměstka pana Ing. Zdenka Fišera.
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Podpora Azylového centra Prostějov

Rada města Prostějova do-
poručila zastupitelstvu schválit 
(zastupitelstvo schválilo dne 
16. 2. 2015 – pozn.red) po-
skytnutí nenávratné veřejné 
finanční podpory z  rozpočtu 
města Prostějova na rok 2015 
ve výši 500.000 Kč Azylovému 
centru Prostějov.

 „Občanské sdružení sociál-
ní pomoci provozuje v Prostě-
jově azylový dům, noclehárnu 
a domov pro osamělé rodiče 
s dětmi. Sociálně potřebným 

občanům nabízí také nízko-
prahové denní centrum a za-
jišťuje terénní program pro lidi 
bez domova. 

Provoz celého centra zajiš-
ťuje 18 pracovníků, náklady 

celkem činí 7,7 milionů korun 
za rok,“ uvedla 1.náměstkyně 
primátora Alena Rašková (na 
snímku).   
 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Zpětné nabytí pozemků u nové nemocnice
Radní projednali informace 

o zápisu zástavního práva na 
pozemky u nové nemocnice, 
na které město po neuskuteč-
něné realizaci projektu uplat-
ňuje podle uzavřené smlouvy 
předkupní právo. Přes před-
běžné soudní opatření katast-
rální úřad provedl zápis, jeho 
oprava není možná, pouze 
soudní cestou.   

 Dne 8. prosince 2014 byl u 
Katastrálního úřadu pro Olo-
moucký kraj, Katastrálního 
pracoviště Prostějov, podán 
ze strany Sportovního klubu 
SPORT TREND Prostějov o.s., 

a dalších tří fyzických osob po-
dán návrh na vklad zástavních 
práv k předmětným pozem-

kům. Město se o kroku kompli-
kujícím zpětné nabytí pozemků 
okamžitě dozvědělo a neprodle-
ně začalo jednat. Proti tomuto 
postupu podalo u okresního 
soudu dne 17. prosince 2014 
návrh na nařízení předběžné-
ho opatření o nemožnosti na-
kládat s pozemky. A to až do 
doby skončení řízení o uložení 
povinnosti žalovaného spolku 
Sportovní klub SPORT TREND 
Prostějov uzavřít se Statutárním 
městem Prostějovem kupní 
smlouvu. „Soud rozhodl bez-
odkladně a 18. prosince 2014 
uložil žalovanému, aby do doby 

pravomocného skončení řízení 
nenakládal s pozemky. Zároveň 
žalovanému uložil povinnost 
uhradit  městu náklady říze-
ní. Dne 19. prosince 2014 bylo 
rozhodnutí soudu doručeno 
na katastrální úřad. Přesto  byl 
dne 30. prosince 2014 Katast-
rálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrálním pracovištěm 
Prostějov, proveden vklad zá-
stavních práv k předmětným 
pozemkům. Záznam poznám-
ky o rozhodnutí o vydání před-
běžného opatření byl proveden 
dne 5. ledna 2015,“ popsal Jiří 
Pospíšil, náměstek primátora.

Podle platného občanské-
ho soudního řádu měla být 
řízení o provedení vkladu 
zástavních práv do katastru 
nemovitostí ze strany úřadu 
zamítnuta, nikoliv povolena. 
„Zatížení pozemků zástav-
ním právem už není možné 
zrušit opravou ze strany kata-
strálního úřadu, ale bude nut-
né situaci řešit opět soudní 
cestou podáním další žaloby,“ 
přiblížil další kroky města ná-
městek primátora Pospíšil (na 
snímku).

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Proběhly zápisy
do prvních tříd

K zápisu do prvních tříd se 
v pátek 6. února 2015 dostavi-
lo 706 dětí, 21 dětí bylo zapsá-
no na více škol. 

O odklad školní docházky po-
žádalo 110 rodičů. Největší nápor 
zaznamenala ZŠ Železného, kde 
k zápisu přišlo 119 dětí, následuje 
ZŠ Dr. Horáka 109 zapsaných dětí 
a ZŠ E. Valenty 93 dětí. Předběžně 
počítáme, že 1. září nastoupí do 
prvních tříd 575 dětí, což znamená 
nárůst oproti loňskému roku o 43 

dětí. Přesné číslo nastupujících 
dětí budeme však  znát až v září. 
V letošním školním roce máme 
otevřeno 20 prvních tříd a jednu 
specializovanou, pro následující 
školní rok to bude o dvě třídy více. 

„Na všech školách byly zápisy 
vzorně připraveny. Ředitelé škol 
i učitelé připravili vše potřebné 
a navíc vytvořili na školách po-
hodovou   atmosféru,“ uvedla 
náměstkyně primátora Ivana 
Hemerková (na snímku). -jg-

Letní dovolená? Uvažujte o ní již dnes a ušetříte...
Věřte, že právě nyní je ta 

nejvhodnější doba na pláno-
vání dovolené. Při koupi zá-
jezdu můžete ušetřit mnoho 
tisíc korun a  také využít zají-
mavých výhod. Navíc nabídka 
destinací i  hotelů zatím ještě 
není naplněná a  máte z  čeho 
vybírat.

Důležitý je správný výběr
Pokud plánujete rodinnou 

dovolenou, je důležité zohlednit 
věk vašich dětí. Dovolená se roz-
hodně musí přizpůsobit menším 
dětem. Dále je dobré vybírat 
lokality, kde se s  dětmi počítá. 
Některá letoviska nabízejí skvělý 
animátorský program, mají vy-
hrazené prostory a nabízí i stra-

vu, přizpůsobenou pro rodiny 
s dětmi. Ve vybraných hotelech 
pak najdete dokonce i  rodinné 
kluby. Jedním z takových je na-
příklad MANGO CLUB, jehož 
programy jsou připraveny tak, 
aby se zabavily nejen ratolesti, ale 
i celá rodina. Naleznete je v Bul-
harsku, Egyptě, Maroku, Řecku, 
Španělsku, Tunisku i v Turecku. 
Vyhledáváte-li naopak klid, mů-
žete se zaměřit na nabídku hote-
lů, které jsou pouze pro dospělé. 
I takové jsou na trhu v nabídce.

Ještě do konce března užije-
te slevy za včasný nákup

Cestujete-li bez dětí, ještě do 
konce března můžete využít sle-
vy dvacet procent ze základních 

cen včetně příplatků za stravování 
a nadstandardní typy pokojů. Ces-
tujete-li s dětmi, do konce března 
využijte slev „Dítě až do 18 let zcela 
zdarma + 6 % bonus rodina“. Ve 
hře jsou i další výhody, spojené se 
včasným nákupem. Jsou to na-
příklad slevy na transfer k  odletu 
a příletu, prioritní místa v letadlech, 
zvýhodněná nižší záloha či mož-
nost změny zájezdu do deseti dnů 
před odletem zdarma.

Kdo už má o  letní dovolené 
jasno, neměl by s nákupem dlou-
ho váhat. Spoléhat na last minu-
te se nemusí vyplatit, neboť máte 
nejen omezený výběr, ale je dosti 
možné, že takto neušetříte, proto-
že je pravděpodobné, že cestovní 

kanceláře budou nuceny reagovat 
na slábnoucí kurz koruny, tedy 
zdražit zájezdy. Je třeba také zmí-
nit, že při sjednání zájezdů na first 
minute zpravidla máte i lepší pod-
mínky v připojištění.

Trend poslední doby je ro-
dinná exotika

Na poznávací zájezdy začaly 
v  poslední době jezdit i  rodiny 
s  dětmi. Rodiče chtějí ukázat 
svým potomkům svět. Zatímco 
dříve jezdily na takovéto zájezdy 
především jednotlivci či páry. 
Avšak i u pobytových pobytů je 

patrný větší zájem o  nejrůznější 
výlety a aktivity, kterými si svou 
dovolenou můžete zpestřit. Nejde 
jen o poznávání dané země, ale na 
výběr je i  zábava, jako návštěvy 
aquaparků, delfinárií, projížďky 
na jeepu či v  terénních vozech, 
potápění nebo mnoho sportov-
ních aktivit na plážích. 

15
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Nám. Edmunda Husserla 18
tel.: 587 070 082,

774 747 277
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Dar města hasičům
Město daruje hasičům nový 

zvedací vak. Rada města Pros-
tějova doporučila zastupitelstvu 
schválit darovací smlouvu mezi 
statutárním městem Prostějo-
vem a  Hasičským záchranným 
sborem Olomouckého kraje.

Nízkotlaký zvedací vak, který 
byl pořízen z  prostředků města, 

slouží k záchraně zavalených osob, 
urychluje provádění záchranných 
prací a zvyšuje jejich bezpečnost. 
Vak samotný v ceně 39.990 Kč je 
pouze součást soupravy, ostatní 
díly soupravy byly dokoupeny 
z prostředků HZS. Samostatně je 
vak nepoužitelný, proto je navrže-
no jeho darování Hasičskému zá-

chrannému sboru Olomouckého 
kraje - územnímu odboru Prostě-
jov. Soupravu mohou při zásazích 
používat kromě HZS i další složky 
záchranného systému, zejména 
jednotky dobrovolných hasičů 
města Prostějova.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Nasvětlení dalších přechodů pro chodce
Rada města schválila projektový 

námět a podání žádosti o příspě-
vek na realizaci projektu „Zvýšení 
bezpečnosti přechodů pro chodce 
ve městě Prostějově“ z  rozpočtu 
Olomouckého kraje v  rámci pří-
spěvků na vybudování a  rekon-
strukce přechodů pro chodce.

Olomoucký kraj podporuje 
vybudování a rekonstrukci pře-
chodů pro chodce, jejich nasvět-
lení, popřípadě jiné bezpečnostní 
úpravy zvyšující bezpečnost chod-
ců v  průtazích obcí. Příspěvek je 
poskytován ve výši až 50 % po-
ložkových nákladů. Termín pro 
předložení žádostí o příspěvek je 
27. 2. 2015. 

Ve městě je nasvětlena již řada 
frekventovaných přechodů (viz 
seznam). V tomto roce navrhuje-

me instalaci osvětlení stávajících 
přechodů pro chodce v těchto lo-
kalitách:

přechody pro chodce v  místě 
křižovatky ul. Na Hrázi;

přechod pro chodce v  místě 
ulice Brněnská (mezi stávajícími 
autobusovými zastávkami);

přechod pro chodce v  místě 
ulice Brněnská (poblíž ulice Libu-
šinka);

přechod pro chodce v  místě 
autobusových zastávek ve Vraho-
vicích.

Celkové předpokládané nákla-
dy projektu činí 693.780 Kč, z toho 
příspěvek Olomouckého kraje 
může činit 346.890 Kč (maximál-
ně 50 % položkových nákladů).

„Olomoucký kraj vyhlásil pro 
rok 2015 výzvu k  předkládání 

žádostí o příspěvek na projekty 
v oblasti zvyšování bezpečnosti na 
pozemních komunikacích. Jedná 
se o projekty budování zpomalo-
vacích ostrůvků na vjezdech do 
obcí, ostrůvků usměrňujících do-
pravu v průtazích obcí, zřizování 
opticko-psychologických brzd na 
vozovce, malé okružní křižovatky, 
výstavbu, rekonstrukce a úpravu 
chodníků s přímou vazbou na 
přechod pro chodce v nezbytně 
nutném rozsahu, popř. jiných 
opatření sloužících k ochraně 
chodců nebo opatření sloužících 
ke zvyšování bezpečnosti účastní-
ků silničního provozu v průtazích 
obcí,“ vysvětlila první náměstkyně 
primátora Alena Rašková.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Podzemní kontejnery pro tříděný odpad
Rada města schválila vy-

pracování projektové do-
kumentace na zřízení pod-
zemních kontejnerových 
stanovišť na tříděný odpad 
v centru Prostějova. Město 
chce mít připravený projekt, 
který je nutnou podmínkou 
při žádosti o dotaci.

„Předpokládáme, že v rám-
ci  Operačního programu Ži-
votní prostředí bude možné 
podávat žádosti o dotaci v pri-
oritní ose tři - Odpady a mate-
riálové toky, ekologické zátěže 
a rizika. Zde by bylo možné 
žádat o dotaci i na zřízení 
podzemních kontejnerových 
stanovišť na tříděný odpad,“ 

informoval o záměrech města 
radní Jaroslav Šlambor.

„V  současné době však 
není k  takové akci zpracova-
ná projektová dokumentace. 
Aby bylo možné podat žádost 
o dotaci a následně realizo-
vat vybudování podzemních 
kontejnerových stanovišť na 
tříděný odpad v centru města, 
musíme zadat zpracování pro-
jektové dokumentace v  před-
stihu před vyhlášením dotační 
výzvy,“ doplnil Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. Rada 
města na zpracování projekto-
vé dokumentace vyčlenila roz-
počtovým opatřením částku 
50 tisíc korun.

Vytipované lokality pro 
umístění podzemních 

kontejnerových stanovišť:
Náměstí E. Husserla - 

umístění v okrajové části par-
koviště na nám. E. Husserla 
podél komunikace do ulice 
Netušilova

 Žižkovo náměstí - ulice 
Hradební (v blízkosti prů-
chodu z Žižkova náměstí), 
Komenského ulice (před 
vstupem do objektu Mo-
děvy)

Školní ulice - v zeleném 
pásu mezi komunikací a cyk-
lostezkou u přechodu z ulice 
Kramářská -jg- 

Revitalizace
nám. T. G. Masaryka

Rada města doporučila 
zastupitelstvu schválit roz-
počtové opatření ve výši 3 
mil. Kč na financování revita-
lizace náměstí T. G. Masaryka 
(schválilo zastupitelstvo dne 16. 
2. 2015- pozn.red.).

V  rozpočtu města na rok 
2015 byla schválena akce „Re-
vitalizace nám. TGM - kužel-
na“ ve finanční výši 16 mil. Kč. 
Ve výběrovém řízení na zhoto-
vitele stavby byla vybrána fir-
ma Skanska a.s., která předlo-
žila nejvýhodnější nabídku ve 
výši 22,602.563,42 Kč vč. DPH. 
Na akci bude probíhat dohled 
autora díla a koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Cena za tyto činnosti je 
do 70.000 Kč.

Stavba byla zahájena v roce 
2014 a bylo prostavěno cca 

3,7 mil. Kč. „V rámci staveb-
ních prací bude provedena 
revitalizace dlážděných ploch 
ve středu náměstí, bude insta-
lováno nové veřejné osvětle-
ní, mobiliář, rozvody závlahy 
a silové elektřiny pro pořádá-
ní akcí na náměstí,“ vysvětlil 
Zdeněk Fišer, náměstek pri-
mátora. 

Na tuto akci je přislíbena 
finanční dotace z Regionál-
ního operačního progra-
mu střední Morava ve výši 
cca 18 mil. Kč. Vhledem 
k  tomu, že dotace bude 
vyplácena až zpětně, je 
pro dokončení akce nutné 
schválit finanční prostřed-
ky ve výši 3 mil. Kč.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

Realizace osvětlených přechodů v Prostějově:
2009 – Přechod Plumlovská – Březinova
2009 – Přechod Olomoucká – Šafaříkova
2009 – Přechod Vápenice u DDM
2009 – Přechod Brněnská u Hřbitova
2009 – Přechod Plumlovská – Zahradní
2009 – Přechod Vrahovická – nám. Padlých Hrdinů
2010 –  Přechody na ulici Dolní v rámci revitalizace tamního 

sídliště 
2010  - Osvětlení přechodu Kostelecká
2010  - Osvětlení přechodu Brněnská
2011 –  přechody v rámci rekonstrukce předprostoru  míst-

ního nádraží
2011 – nový přechod včetně nasvětlení Na Hrázi
2011 – přechod v Čechovicích u školy
2012 –  dva nové přechody včetně nasvětlení Krasická (u Ko-

várny)
2013 –  přechody pro chodce v rámci rekonstrukce komuni-

kací na sídlišti Hloučela

Ilustrační foto
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První etapa regenerace sídliště Šárka 

Rada města Prostějova 
schválila projektový námět 
„Regenerace sídliště Šárka 
- I. etapa“ a  podání žádosti 
o  dotaci na realizaci tohoto 
projektu v  programu Pod-
pora bydlení podprogramu 
Podpora regenerace pane-
lových sídlišť pro rok 2015 
Ministerstva pro místní roz-
voj ČR. V  případě získání 
dotace radní navrhli spolufi-
nancování realizace projektu 
z vlastních zdrojů a doporu-

čili Zastupitelstvu města Pro-
stějova schválit rozpočtové 
opatření ve výši 8,9 milionů 
korun na profinancování této 
investiční akce.

„Ministerstvo pro místní 
rozvoj vyhlásilo výzvu k podá-
vání žádostí o dotaci z progra-
mu Podpora bydlení pro rok 
2015, podprogramu Podpora 
regenerace panelových sídlišť. 
Lhůta pro doručení žádostí 
o  dotace končí dnem 16. 2. 
2015. Dotace je poskytována do 
sedmdesáti procent rozpočto-
vých nákladů, maximálně však 
čtyři miliony korun. Součástí 
žádosti o  dotaci je doložení 
zajištění vlastních prostředků 
na dofinancování akce pro rok 
2015,“ vysvětlil podmínky do-
tačního titulu uvolněný radní 
Jaroslav Šlambor.

„Předmětem první etapy 
regenerace sídliště Šárka jsou 
stavební úpravy v  západní 
části přiléhající k ulici Jezdec-
ká. Projekt řeší komunikace 
včetně parkování a  odvodně-
ní, dešťovou kanalizaci, nové 
dlážděné a  mlatové chodní-

ky včetně zálivů pro lavičky 
a  přeložky elektrického ve-
dení. V  rámci projektu dojde 
k  obnově veřejné zeleně, in-
stalaci zástěn pro kontejnery 
a  nových prvků mobiliáře,“ 
doplnil technické údaje ná-

městek primátora Zdeněk Fi-
šer (na snímku).

První etapa regenerace sídliště 
Šárka je vyčíslena na 15,863 mil. 
Kč. Podíl finanční spoluúčas-
ti pro podání žádosti o  dotaci 
činí 11,863 mil. Kč. Vzhledem 

k  tomu, že v  rozpočtu města je 
na tuto akci pro letošní rok vy-
členěna částka 3 mil. Kč,   činí 
zbývající finanční krytí vlastních 
zdrojů 8,863 mil. Kč.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Využití předkupního práva
Rada města projednala 

nabídku využití předkupní-
ho práva k  budově bez čísla 
popisného nebo evidenčního 
(garáži) umístěné na pozem-
ku ve Vodní ulici. Na vedení 
města se obrátil majitel gará-
že stojící na pozemku města 
s  nabídkou prodeje. Město 
má zákonné předkupní právo 
k uvedené stavbě. Radní ma-
teriál odložili s tím, že pověři-
li náměstka primátora Jiřího 
Pospíšila v  této věci dalším 
jednáním.

Majitel má společně s další-
mi vlastníky garáží řádně uza-
vřenou nájemní smlouvu na 
užívání pozemků v dané loka-
litě. „Tyto garáže byly postave-
ny někdy v roce 1964, případně 

1965. Dle dostupných dokladů, 
které má Odbor správy a údrž-
by majetku města k  dispozici, 
se jedná o  provizorní stavby, 
přesto jsou zapsány v katastru 
nemovitostí. Stav garáží není 
v  dobrém technickém stavu, 
a  je proto otázkou, jestli celý 
prostor neřešit komplexně 
a  jednat i  s  ostatními majiteli. 
Průchod mezi ulicemi Vodní 
a Podjezd si zaslouží revitaliza-
ci, případně dostavbu proluky 
tak, aby tady vznikl hodnotný 
a reprezentativní prostor, který 
dotvoří veřejné prostranství ve 
vazbě na městské centrum,“ 
uvedl Jiří Pospíšil, náměstek 
primátora.
 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Zateplení objektu Kostelecká 17
Rada města schválila rozpočto-

vé opatření ve výši sto tisíc korun 
na pořízení projektové dokumen-
tace projektu zateplení panelové-
ho domu v Kostelecké ulici číslo 
17. 

„Projektová dokumentace bude 
zpracována v souvislosti s informa-
cemi o možném financování rea-
lizace zateplení objektu ze struktu-
rálních fondů EU v programovém 
období 2014 – 2020 v rámci Inte-
grovaného operačního programu. 
Harmonogram projektů dosud 
nebyl zveřejněn, ale lze očekávat 
vypsání prvních výzev v průběhu 
tohoto roku. Pro přípravu žádosti 

o  dotaci je nezbytné zahájit včas 
projektovou přípravu a zajistit ener-
getický audit,“ uvedl uvolněný rad-
ní Jaroslav Šlambor (na snímku).

Objekt Kostelecká 17 je domem 
s  byty zvláštního určení od roku 
2009. V domě se nachází 63 bytů 
DPS, 10 bytových jednotek – uby-
tovna. Nebytové prostory jsou pro-
najaty těmto organizacím a  sdru-
žením: Tyflo centrum Olomouc, 
Svaz tělesně postižených, Sdružení 
nájemníků ČR, Prostějovští vo-
zíčkáři a Český svaz bojovníků za 
svobodu. 

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Nové zastávky MHD ve Vrahovicích
Nové dvě autobusové za-

stávky s  přístřeškem pro 
cestující MHD vzniknou ve 
Vrahovicích Trpinkách. Mezi 
zastávkami je také řešen pře-
chod pro chodce, který však 
je jako samostatný stavební 
objekt zahrnut v  souběžně 
předkládaném materiálu 
radě v projektech na zvyšová-
ní bezpečností přechodů pro 
chodce.

Stejně jako u  instalace na-
světlování přechodů je i v tomto 
případě možnost využití dotace 
Olomouckého kraje ve výši pří-
spěvku je 50 % nákladů projek-
tu. V  rozpočtu Olomouckého 
kraje na rok 2015 je vyčleněn 
objem finančních prostředků 

na projekty bezpečnostních 
opatření v  dopravě v  celkové 
výši 5 mil. Kč.

Celkový předpokládaný roz-
počet na vybudování autobu-

sových zastávek je stanoven na 
434 347 Kč vč. DPH s možností 
dotace 217 173 Kč.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Realizace autobusových 
čekáren v Prostějově:

2010 -  Čekárna  na  autobusové  zastávce  v  ulici  Kostelecká 
(U Chmelů), v ulici  E. Valenty (sport. areál), v ulici  E. 
Valenty (Dům služeb)

2011 -  Čekárna na autobusové zastávce v ulici Západní (u 
rybníka), ulice Foerstrova, Domamyslice, v ulici Br-
něnská (hřbitov), Žešov střed

2012 -  Čekárna na autobusové zastávce v ulici Okružní, ulice 
Západní (u Plumlovské), Čechůvky

2013 -  Čekárna na autobusové zastávce v průmyslové zóně (B), 
ulice Západní (u rybníka), ulice Průmyslová (ASA)

2014 -  Čekárna na autobusové zastávce v ulici Drozdovická, 
dvě čekárny v průmyslové zóně, sektor G
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Stejně jako léta předchozí, 
tak i  tento rok byly v  rámci 
Programu prevence krimina-
lity ve městě Prostějově před-
loženy Ministerstvu vnitra 
ČR dílčí projekty se žádostí 
o  podpoření státní účelovou 
dotací. 

Dva projekty se týkají situ-
ační prevence – projekt „Digi-
tální IP záznamové zařízení 
s  enkodérem pro analogové 
kamery“, který si klade za cíl 
rozšířit technické možnosti 
záznamového zařízení Městské 
policie Prostějov, zkvalitnění 
monitoringu a  bezobslužného 
záznamu i celkové zdokonalení 
městského kamerového dohlí-
žecího systému ve městě Pros-
tějově. Druhý projekt situační 
prevence „Soubor osobních 
kamer pro hlídkovou služ-
bu“ je zaměřen na rozšíření 
technických a  organizačních 
možností záznamových zaříze-
ní, která využívají strážníci při 
přímém monitoringu zákroků 
a  jejich následném vyhodno-
cování. Zbývající čtyři projekty 
jsou v letošním roce zaměřeny 
na sociální prevenci – „Letní 
dětský tábor“ a  „Víkendový 
pobyt pro děti“, jsou zacíleny 
na děti a  mládež, které jsou 
z  jakéhokoliv důvodu vedeny 
v  evidenci oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí a  oddě-
lení sociální prevence Odboru 
sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova, jimž nabízejí 
možnost smysluplně, aktivně 
a  zajímavě strávit volný čas. 
Cílem těchto pobytů je mimo 
jiné i  prevence patologických 
jevů vyskytujících se u  cílové 
skupiny dětí a  mládeže, kte-
ří často z  finančních důvodů 
rodiny či jiných rodinných 
důvodů nemají jinou možnost 
účastnit se podobných akcí. 
U  letního dětského tábora je 
povinná částečná finanční 
spoluúčast účastníků tábora. 
Další projekt sociální prevence 
„III. ročník branné soutěže 
„O pohár primátora““ je opět 
věnován dětem a mládeži a  to 
žákům 2. stupně základních 
škol. Jeho cílem je prolnout 
formou jednoduché a zábavné 
soutěže v  přírodě děti z  růz-
ných typů rodin, nabídnout 
jim ucelené informace o  pre-
venci kriminality, principech 
zajištění osobní bezpečnosti, 
umožnit jim vzájemně spolu-
pracovat a komunikovat, neboť 
jde o  soutěž družstev. Zajiště-
ny budou drobné odměny pro 
všechny účastníky a hodnotné 
ceny pro vítěze. Všechny tři 
zmíněné akce, tedy letní tá-

bor, víkendový pobyt i branná 
soutěž již mají svoji několika-
letou tradici a jsou mezi dětmi 
a  mládeží, jejich zákonnými 
zástupci i  základními školami 
velmi oblíbené. Poslední z pro-
jektů sociální prevence „Ak-
tivní senioři“ je v  letošním 
roce „nováčkem“ a  je zacílen 
na občany města z řad seniorů, 
kteří jsou, stejně jako děti, sku-
pinou obyvatel více ohroženou 
trestnou činností či jiným pro-
tiprávním jednáním. Podobně 
jako u branné soutěže pro děti 
se jedná o jednoduchou formu 
soutěže pro družstva složená ze 
seniorů Prostějova. Cílem pro-
jektu je i u této cílové skupiny 
obyvatel zvýšit informovanost 
o  prevenci kriminality a  prin-
cipech zajištění osobního bez-
pečí. Do soutěže, opět obdobně 
jako u  branné soutěže, budou 
zapojeny složky IZS a v  rámci 
sbližování generací budou do 
projektu zapojeni žáci 2. stup-
ně ZŠ a studenti SŠ a gymnázií 
coby organizátoři a pořadatelé. 
Připraveny budou také drobné 
odměny pro všechny účastníky 
soutěže a  hodnotné ceny pro 
vítěze. S  cílovými skupinami 
seniorů a dětí a mládeže je kon-
tinuálně celoročně pracováno, 
tedy uvedené projekty nejsou 
ojedinělými akcemi a navazují 
na další akce pořádané Skupi-
nou prevence Městské policie 
Prostějov, Odborem sociálních 
věcí Magistrátu města Prostě-
jova, Sportcentrem – Domem 
dětí a mládeže Prostějov a dal-
šími organizacemi a  zařízení-
mi. Úspěšnost získání dotací 
ze státního rozpočtu na jed-
notlivé projekty nelze přesně 
předpokládat, nicméně jsme 
při přípravě projektů vycháze-
li ze zkušeností z  předchozích 
let, kdy byla naše úspěšnost 
poměrně vysoká. Každopádně 
i objem finančních prostředků 
určených na dotace ze státního 
rozpočtu na výdaje realizované 
v rámci Programu prevence kri-
minality 2015 je omezen a není 
v  jeho možnostech pokrýt veš-
keré potřeby a požadavky žada-
telů z celé republiky. Je třeba také 
doplnit, že město je vždy povin-
no podílet se na každém z pro-
jektů minimálně 10% finanční 
spoluúčastí. V  letošním roce je 
žádána podpora státní účelo-
vou dotací na uvedených šest 
projektů v celkové výši 699.000 
Kč, předpokládaný podíl města 
by měl činit 298.500 Kč a před-
pokládané celkové náklady pak 
997.500 Kč.

Město Prostějov se do pro-
gramů prevence kriminali-

ty na místní úrovni poprvé 
zapojilo v  roce 2001. První 
projekty prevence krimina-
lity však byly realizovány fi-
nančním krytím z  rozpočtu 
města i  v  předchozích letech 
a  za nejvýznamnější projekt 
tohoto období považujeme I. 
etapu městského kamerové-
ho dohlížecího systému, kte-
rá byla realizována v roce 2000 
nákladem 750.000 Kč.

Zrekapitulujeme-li rok 
2014, co do úspěšnosti v rám-
ci podpořených projektů Pro-
gramu prevence kriminali-
ty ve městě Prostějově pro 
rok 2014, pak v  dnešní době 
úsporných opatření, považu-
jeme za úspěch, že z  celkové-
ho počtu šesti předložených 
projektů Ministerstvo vnitra 
ČR podpořilo státní účelovou 
dotací čtyři projekty celkovou 
částkou ve výši 363.000 Kč. 
Pro srovnání v  rámci celého 
Olomouckého kraje město 
Prostějov obdrželo dotaci jako 
jednu z  nejvyšších. Z  oblasti 
sociální prevence byly podpo-
řeny projekty „Letní dětský 
tábor“ a  „Víkendové výlety“, 
z  oblasti situační prevence 
projekty „Modernizace pul-
tu centralizované ochrany“ 
a  „Přenosové soupravy pro 
mobilní kamery“. Příprava 
projektů probíhala v  sou-
činnosti manažera prevence 
kriminality Magistrátu města 
Prostějova, vedení Městské 
policie Prostějov a  Komise 
prevence kriminality Rady 
města Prostějova (od roku 

2015 Komise pro bezpečnost 
a  prevenci kriminality Rady 
města Prostějova).

Výše zmíněné projekty 
sociální prevence v  oblasti 
zájmových aktivit, tzn. letní 
tábor a  víkendové výlety jsou 
určeny dětem a  mládeži ve 
věku od 6 do 18 let, které jsou 
vedeny v evidenci Odboru so-
ciálních věcí Magistrátu města 
Prostějova. Víkendové výlety 
jsou s  ohledem na specifika 
dětí z  cílové skupiny a  jejich 
zázemí, zaměřeny na pobyt 
v  přírodě a  poznávání naší 
republiky. Letní dětské tábo-
ry, které jsou realizovány od 
roku 2003, se uskutečnily na-
mátkou např. v  Protivanově, 
v Horní Bečvě, u Lipnice nad 
Sázavou, v  Deštném v  Orlic-
kých horách, Novém dvoře na 
Šumavě, v jesenickém Sobotí-
ně, v Českém ráji, v obci Suchý 
a  dalších lokalitách. Celkem 
se táborů každoročně účastní 
minimálně 35 dětí. Doposud 
jsme u obou akcí zaznamena-
li od dětí i  jejich zákonných 
zástupců jen kladné ohlasy 
a  opakovaný zájem o  jejich 
realizaci. Pořadatelem a  reali-
zátorem víkendových výletů 
i  tábora je Odbor sociálních 
věcí Magistrátu města Prostě-
jova a  Sportcentrum – Dům 
dětí a mládeže Prostějov. Tato 
spolupráce se velmi osvědči-
la a  hodláme v  ní pokračo-
vat, neboť zejména zásluhou 
obětavých a  zkušených pra-
covníků Sportcentra – DDM 
proběhly dosavadní ročníky 

víkendových výletů a  letních 
táborů bezproblémově a  po-
dařilo se naplnit i cíle stanove-
né danými projekty.

Projekt situační prevence 
„Přenosové soupravy pro 
mobilní kamery“ byl zamě-
řený na fungování městského 
kamerového dohlížecího sys-
tému (MKDS) v našem městě. 
Záměrem projektu bylo poří-
dit 2 ks technických zařízení 
pro přenos obrazu z míst kde 
potencionálně hrozí narušení 
veřejného pořádku, přestup-
kové jednání apod. Toto rozší-
ření souprav mobilních kamer 
o další 2 kusy bylo nutné pro 
operativní monitoring ve-
řejného prostranství tak, aby 
bylo možno kamerové soupra-
vy rychle přemístit do problé-
mové lokality bez nutnosti vy-
budování další infrastruktury. 
Byl kladen důraz na možnost 
lepšího monitoringu veřej-
ného prostranství zajištěním 
větší mobility souprav, jako 
možnosti pořízení důkazních 
prostředků pro PČR atd. Díl-
čím cílem projektu byl přenos 
přes síť operátora T-mobile 
pomocí modemu s  vysoko-
rychlostním (UMTS, LTE) za-
bezpečeným připojením IPsec 
s  šifrovacím klíčem na moni-
torovací pracoviště operační-
ho střediska Městské policie 
Prostějov. První souprava byla 
nasazena na městském hřbito-
vě, kde díky této instalaci byli 
v nočních hodinách zachyceni 
pachatelé poškozující městský 
majetek – sprejeři.

Projekty prevence kriminality ve městě Prostějově
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V  rámci projektu „Moder-
nizace pultu centralizované 
ochrany“ byla provedena vý-
měna stávajícího pultu centra-
lizované ochrany (PCO), který 
byl provozován přes 15 let. Bylo 
provedeno technologické zlep-
šení komunikace a  vytvoření 
II. rádiového kanálu pro přenos 
dat ze střežených objektů. PCO 
je připraven na obousměrnou 
komunikaci přes Internet zabez-
pečenou sítí. Touto modernizací 
jsme přispěli ke zlepšení obsluhy 
zabezpečení, správy a  údržby 
databáze střežených objektů. 
Realizací projektu se zvýšila kva-
lita střežení objektů, zlepšilo se 
technické zázemí pro výstupy 
záznamů z pultu centralizované 
ochrany jako důkazních pro-
středků pro PČR. Došlo ke ztí-
žení páchání trestné činnosti na 
těchto objektech a zvýšení mož-
nosti odhalování trestné činnosti 
případných pachatelů. Městská 
policie tímto zařízením zabezpe-
čuje střežení objektů v  majetku 
města (školy a  školská zařízení, 
administrativní budovy města 
apod.) a  šetří nemalé finanční 

prostředky, které by byly vyna-
kládány na zabezpečení bezpeč-
nostními agenturami.

Velké množství preventiv-
ních aktivit pro občany Pros-
tějova zajišťovala v roce 2014, 
jakož i  v  letech předchozích, 
Skupina prevence Městské 
policie Prostějov, v níž velmi 
aktivně pracují dvě strážnice 
městské policie. Loňský rok 
byl zaměřen především na 
děti a  seniory na což navazu-
jí i  letošní projekty sociální 
prevence ucházející se o státní 
účelovou dotaci. Práce „pre-
ventistek“ je náročná a  ob-
sáhlá a považujeme ji za velmi 
přínosnou zejména při práci 
s  uvedenými cílovými skupi-
nami obyvatel. 

Dětem a  mládeži v  rámci 
zážitkových volnočasových 
aktivit spojených s  prevencí 
výskytu patologických jevů se 
kontinuálně věnují také oddě-
lení sociálně-právní ochrany 
dětí a  oddělení sociální pre-
vence Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Prostějova. 
Odbor sociálních věcí také 

v  rámci péče o  seniory zajiš-
ťuje chod Klubu důchodců 
Prostějov.

Shrneme-li v číslech vynalo-
žené úsilí všech, kteří se podílejí 
na přípravě plánů, programů 
a  projektů prevence kriminality 
ve městě Prostějově, pak od roku 
2000 do konce roku 2014 bylo re-
alizováno minimálně 84 projektů 
(započteny jsou i  některé, které 
se neucházely o  státní účelovou 
dotaci) s  celkovými náklady 
19 215 621 Kč. Výše poskytnuté 
stání účelové dotace v  období 
2000 – 2014 činila částku celkem 
9 612 000 Kč (využita byla ve výši 
9  286  535 Kč). Podíl města na 
výdajích souvisejících s prevencí 
kriminality za uvedené období 
činí celkem 9 702 046 Kč a po-
díl z  jiných zdrojů pak celkem 
227 040 Kč.

Velmi nákladný je provoz 
městského kamerového dohlíže-
cího systému, který Městská po-
licie Prostějov provozuje od roku 
2000. Postupným rozšiřováním 
systému dosáhl počet kamer na 
současných 29 na 27 kamerových 
místech. K dnešnímu dni celková 

proinvestovaná částka na realiza-
ci celého MKDS činí neuvěřitel-
ných 12 808 tis. Kč, přičemž část 
výstavby kamerového systému 
od roku 2000 byla podpořena 
státní účelovou dotací v celkové 
výši 4 mil. Kč, město se podíle-
lo částkou 7 574 tis Kč. Některé 
kamery a  technologické prvky 
fungují již 14 let a proto udržení 
provozu celého systému vyžadu-
je značné finanční náklady tak, 
aby byla zachována jeho co nej-
kvalitnější funkčnost. Doposud 
si opravy kamerového systému 
vyžádaly celkovou částku ve výši 
2 173 tis. Kč. Opravy a  údržba 
jsou nezbytné rovněž v  techno-
logickém zázemí MKDS. Je třeba 
si uvědomit, že záznamové zaří-
zení pracuje nepřetržitě 24 hodin 
denně a  obrazy z  kamer sledují 
také nepřetržitě  na dispečinku 
městské policie dva kvalifikovaní 
operátoři, kteří v  minulých le-
tech absolvovali kurz operátorů 
kamerových systémů ve speciali-
zovaném školicím středisku. Zá-
znamy z  MKDS jsou v  souladu 
s příslušnými právními předpisy 
na vyžádání poskytovány Policii 

ČR, případně jiným oprávněným 
orgánům.

V  některých případech se 
v rámci rekonstrukce komunika-
cí podaří vyřešit kvalitativně lepší 
přenos obrazu pomocí optického 
vlákna. Toto se povedlo např. 
v roce 2010 v souvislosti  s úpra-
vou křižovatky na Petrském 
náměstí a v roce 2009 v ulici Ja-
náčkova před vlakovým nádra-
žím v  souvislosti s  rekonstrukcí 
hlavního nádraží.                      

V rámci MKDS bude v násle-
dujících letech pozornost zamě-
řena především na zkvalitnění 
a  obnovu technického zařízení 
městského kamerového dohlí-
žecího systému zejména v  sou-
vislosti s  nástupem nových 
technologií. Podle orientačních 
výpočtů v  současné době po-
krývá kamerový systém plochu 
města Prostějova do 12-15 % 
z jeho celkové plochy. 

 Bc. Gabriela Petrželová,  
 manažerka 

 prevence kriminality
PhDr. Libor Šebestík,  

zástupce ředitele  
městské policie
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Blíží se blokové čištění, 
zaregistrujte si hromadnou 

korespondenci! 
V  souvislosti s  blížícím se za-

čátkem blokového čištění znovu 
připomínáme možnost zaregis-
trovat si přes městský web bezplat-
nou službu občanům - „Hromad-
ná korespondence“. Ta umožňuje 
zasílání cílených e-mailů dle loka-
lit a konkrétních ulic ve městě hro-
madně všem uživatelům. 

E-maily upozorňují právě na 
blokové čištění v dané lokalitě, od-
stávky energií, dopravní omezení 
ve městě, případně významné akce 
v centru, zejména na náměstí T. G. 
Masaryka. Na titulní stránce měst-
ských webových stránek www.
prostejov.eu  najdou zájemci odkaz 
s  názvem Registrace elektronic-
kých služeb, po jehož rozkliknutí 
se zobrazí příslušná stránka s dal-

ším postupem (výběr Hromadná 
korespondence nebo Zasílání no-
vinek a změn na webu emailem). 

Služba Hromadná korespon-
dence je velmi pružná a  lidé se 
zavčasu dovědí, i takzvaně na po-
slední chvíli, důležité zprávy. U blo-
kového čištění napomůže hromad-
ná korespondence předejít spoustě 
nepříjemností spojených s finanč-
ními postihy za parkující vozidla, 
v  případě odstávek elektrické 
energie pak vedle informovanosti 
občanů může včasné upozornění 
pomoci i živnostníkům nebo ma-
lým firmám předejít případným 
ztrátám způsobeným například 
nemožností využít výpočetní tech-
niku. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MMPv

Kontrola chatových oblastí
V zimním období své rekre-

ační chaty majitelé většinou 
navštěvují zřídka, čehož si jsou 
ale samozřejmě dobře vědomi 
i  zloději  a  policisté. Ti první 
toho využívají k  tomu, aby se 
pokusili obohatit na cizí účet, 
a  ti druzí se jim v  tom snaží 
zabránit. A  to mimo jiné tím, 
že několikrát za zimní období 
provádějí kontroly rekreačních 
oblastí a chatových kolonií. 

Nejinak tomu bylo i  v  tom-
to týdnu na Prostějovsku, kdy 
nejprve policejní psovodi pro-
vedli kontrolu chatových  kolo-
nií v katastru obcí Otalavice, Kře-
nůvky a  Prostějovičky    a  dnes 
dopoledne v  součinnosti s  po-
licisty Obvodního oddělení 
Plumlov také kontrolu chato-
vých oblastí v okolí obce Ptení. 
Při  těchto akcích  je tradičně 
kontrolován stav chat, zda jsou 
dobře zabezpečeny a zda nejsou 
narušeny a pohyb osob. Při uve-
dených akcích nebyl zjištěn žád-
ný narušený objekt ani pohyb 
závadových osob. Z  toho by se 
mohlo vyvodit, že se u nás tako-
vá trestná činnost nevyskytuje, 
ale opak je pravdou. Každoroč-
ně je v rámci Územního odboru 
Prostějov  nahlášeno  přibližně 
třicet případů vloupání do re-
kreačního objektu. Například 
v  loňském roce to bylo 29 pří-
padů s celkovou škodou ve výši 
500 000 Kč, což je průměrných 
asi 17 000 Kč na jeden takový 
skutek. To je po územním od-
boru Olomouc druhá nejvyšší 
průměrná škoda v  celém Olo-
mouckém kraji.

Vloupáním do rekreačních 
objektů, zvláště v  zimním ob-
dobí a na odlehlých místech, se 

zřejmě úplně zabránit nepodaří 
nikdy, ale dobrou prací policistů 
a  přístupem majitelů a  ostat-
ních občanů se tento jev může 
do značné míry omezit a škody 
minimalizovat.

Co že tedy mohou občané 
pro zlepšení situace udělat. 
Zde nabízím několik rad:

Pokud možno nepřechová-
vejte v rekreačním objektu cen-
né věci. Co tam není, vám nikdo 
nemůže ukrást.

Pokud tam cennější věci 
musíte nechat, pořiďte si jejich 
fotodokumentaci, případně 
soupis s  identifikačními znaky 
(výrobní čísla apod.).

Nechlubte se před nikým 
majetkem, který v objektu pře-
chováváte.

Zabezpečte si objekt přede-
vším certifikovanými mecha-
nickými zábrannými prostřed-
ky. Pozornost věnujte zejména 
stavebním otvorům.

Pro vyšší standard zabez-
pečení můžete využít elektro-
nickou ochranu, případně při-
pojení k  pultu centralizované 
ochrany.

Objekt mějte správně pojiš-
těný.

Při pobytu na chatě si pečli-
vě všímejte pohybu neznámých 
osob a vozidel. I vaše případné 
svědectví může přispět k dopa-
dení pachatele. Nebuďte neteční 
dnes, vždyť zítra se můžete obětí 
stát i vy!

I v zimě je dobré rekreační 
objekt občas navštívit. Znám-
ky pohybu kolem objektu 
mohou odradit případného 
zloděje. A  pokud už k  vlou-
pání dojde, dřívější oznáme-
ní a  následné ohledání místa 
činu může usnadnit odhalení 
pachatele.

Při podezření na nezvanou 
návštěvu zásadně do objektu 
nevstupujte a  přivolejte ne-
prodleně policii. Při vstupu do 
objektu byste mohli poškodit 
důležité stopy.

por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství  

Olomouckého kraje
oddělení tisku 

a prevence Prostějov
e-mail:  

krpm.otp.prostejov@pcr.cz

Pozor na dopravní značení, 
blokové čištění začne v březnu

Blokové čištění na katast-
ru města Prostějova začne 31. 
března. Nabádáme řidiče, aby 
důsledně respektovali přenosné 
dopravní značky, které infor-
mují o  této činnosti. Jedná se 
o IP 25 a - začátek zóny a IP 25 
b - konec zóny, se symbolem B 
29 - zákaz stání a  dodatkovým 
textem. Důležité je připomenout 
-   Značku neruší křižovatka 
a  platí i  pro parkoviště   uvnitř 
zóny! To znamená, že řidič musí 
míjet značku „ Konec zóny“ a te-
prve pak parkovat. V  minulém 
roce byla zaznamenána téměř 
tisícovka případů, kdy motoristé 
právě toto značení nerespektova-
li. Nejčastěji chybovali proto, že si 
z neznalosti neuvědomili význam 
tohoto dopravního značení, nebo 
si rozmístěných značek vůbec ne-
všimli. Tímto jednáním se ovšem 
dopustí dopravního přestupku, 
za který hrozí bloková pokuta do 
výše až 2 000 Kč. Navíc při po-
nechání vozu v  těchto místech, 
neumožní pracovníkům tech-

nických služeb důkladný úklid 
vozovky a čištění se musí opako-
vat. Proto žádáme občany, aby si 
hlídali termíny blokového čištění. 
Ty naleznou   na internetových 
stránkách města Prostějova -  
www.prostejov.eu.   Poznamenat 
si zjištěný údaj do kalendáře, nebo 
mobilního telefonu rozhodně ne-
zabere tolik času, jako případné 
řešení spáchaného přestupku.

Vždy sedm dní předem jsou 
jednotlivé bloky, kde proběhne čiš-
tění, označeny přenosnou dopravní 
značkou IP 25 a - začátek zóny a IP 
25 b - konec zóny, se symbolem B 29 
- zákaz stání a dodatkovým textem 
s upřesněním doby.

Pokud majitelé vozidel výše 
uvedenou přenosnou značku nere-
spektují a své vozidlo nepřeparkují 
mimo vyznačenou zónu, musí 
počítat s  postihem. Pokud nesou-
hlasí s udělením blokové pokuty, je 
událost postoupena do správního 
řízení, kde hrozí sankce 2500 Kč + 
1000 Kč správní poplatek.

 Str. Jana Adámková

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z  nás musela v  po-

slední době doma řešit, co 
s  úspornou zářivkou, která 
po letech přestala svítit. Vy-
sloužilé lineární či úsporné 
zářivky a výbojky totiž nepa-
tří do popelnice na směsný 
odpad, kde z nich při rozbití 
mohou unikat nebezpečné 
látky. 

V minulosti to bylo snadné, 
klasická wolframová žárovka 
se prostě vyhodila do popelni-
ce na komunální odpad a z ob-
chodu se přinesla nová. Od 
loňského roku se ale klasické 
wolframové žárovky přestaly 
v Evropské unii prodávat, a tak 
postupně všichni začínáme 
používat ekonomicky a ekolo-
gicky šetrnější světelné zdro-
je. Tedy kompaktní a  lineární 
zářivky či LED žárovky. Má to 
ale jeden háček: pokud taková 
úsporka dosvítí, nesmí skončit 

v běžném koši a nepatří ani do 
tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, 
kterou zářivky (trubicové 
i  kompaktní úsporné) v  ma-
lém množství obsahují. Při 
špatném či neodborném za-
cházení a ve vyšších koncent-
racích může rtuť ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. Nej-
jednodušší je vzít starou zářiv-
ku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně 
naložit s  nefunkční zářivkou, 
je odevzdat ji ve sběrném 
dvoře na ulici Anenská a Prů-
myslová. Obsluha sběrného 
dvora od Vás úsporku zdarma 
převezme a uloží ji do speciál-
ní sběrné nádoby, aby se ne-
rozbila.  Zpětný odběr zářivek 
pro město Prostějov zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na nákla-

dy provozu sběrného místa, 
ale navíc plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a  recyk-
laci. Díky EKOLAMPu ušet-
říme z obecního rozpočtu část 
prostředků, které bychom ji-
nak museli použít na ekologic-
kou likvidaci nebezpečného 
odpadu. 

Menší nepohodlí spojené 
se správnou likvidací úsporné 
zářivky nám vynahradí až o 80 
% nižší spotřeba elektrické 
energie a vědomí, že společně 
přispíváme k ochraně životní-
ho prostředí okolo nás. 

Děkujeme občanům, že 
třídí odpad a  odevzdávají na 
sběrných dvorech použité 
elektrospotřebiče!

Více se o  nakládání s  ne-
funkčními světelnými zdroji 
a  dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.
ekolamp.cz. -red-
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Ohlédnutí za rokem 2014 z pohledu Policie ČR
Z  celé řady důvodů lze rok 

2014 hodnotit z  pohledu Po-
licie České republiky, která 
působí v teritoriu okresu Pro-
stějov, za úspěšný. Podařilo se 
splnit stanovené úkoly, došlo 
k  poklesu trestné činnosti, 
resp. evidovaných skutků 
o 160, kdy 2160 případů v roce 
2014 je 3. nejnižším za po-
sledních 10 let. Rovněž suma 
objasněných skutků se zvýšila 
o 73 na celkových 1253, což je 
nejvíce od roku 2003. Procen-
tuální efektivita překročila 58 
%, což je nejvíce od roku 2002.  

Rok Nápad Objasněno %
2014 2160 1253 58,01
2013 2320 1180 50,86
2012 2318 1174 50,65
2011 2380 1041 43,74
2010 1972 931 47,21
2009 2352 1000 42,52
2008 2314 1063 45,94
2007 2584 1221 47,25
2006 2160 1205 55,79
2005 2083 1169 56,12
2004 2069 1191 57,56
2003 2153 1104 51,28
2002 2452 1319 53,79

Za loňský rok bylo řešeno 
12.608 přestupků (nejenom 
těch dopravních), což je o 2110 
více než v roce předešlém. Vy-
pátráno bylo 141 osob (o 18 více 
než v roce 2013). Bylo provede-
no celkem 129 bezpečnostních 
akcí a  opatření, jejichž cílem 
bylo pozitivně ovlivnit bezpeč-
nostní situaci v  regionu, neho-
dovost i veřejný pořádek. 

V  oblasti bezpečnosti a  ply-
nulosti silničního provozu poli-

cisté šetřili 560 dopravních ne-
hod, což je o 5 více, než v roce 
2013. (Podrobnější rozbor viz 
tabulka s grafem)
Přestože počet nehod postupně 
klesá, což je trend pozitivní, ná-
sledky těchto nehod pozitivně 
hodnotit nelze. Na silnicích na-
šeho regionu v  uplynulém roce 
zemřelo 9 osob, což je o 2 více než 
v letech 2013 a 2012. Alarmující 
je, že z  devíti obětí dopravních 
nehod, je 5 cyklistů! Počet těžce 
zraněných byl vloni 36, zatímco 
v  roce 2013 to bylo 26 a  v  roce 
2013 celkem 29. Dílčí pokles je 

zaznamenán u  lehkých zranění, 
kdy za rok 2014 evidujeme při 
nehodách celkem 215 lehkých 
zranění, za rok 2013 to bylo o 23 
a v roce 2012 dokonce o 41 více. 

Na počtu nehod i  jejich ná-
sledků má významný podíl i al-
kohol a drogy. Policisté v rámci 
výkonu služby a při bezpečnost-
ních akcích vloni zadrželi 596 
řidičů, kteří před jízdou požili 
alkohol, či omamné a  psycho-
tropní látky.

Rok
Alkohol 

do 1 
promile

Řidiči pod 
vlivem 
drog

Alkohol 
nad 1 

promile 
(viz. pozn)

Alkohol 
a drogy 
celkem

2012 337 73 92 502
2013 275 138 95 508
2014 362 123 111 596

Pozn. řidiči s hladinou nad 1 promile se dopouštějí trestného činu dle § 274

V  uplynulém roce poli-
cisté využili v  11 případech 
institutu vykázání, kdy toto 
opatření je významným pro-
středkem pomoci obětem 
domácího násilí. V roce 2013 
bylo provedeno 13 vykázání, 
v  roce 2012 to bylo celkem 
17 a  v  roce 2011 evidujeme  
7 případů. 

Výše uvedených výsledků 
by nebylo možné dosáhnout 
bez každodenní práce všech 
205 policistů, kteří u  jednot-
livých útvarů našeho regio-
nu vykonávají službu ve 148 
městech a obcích pro bezmála 
110.000 obyvatel. 

Vyzvednout bych však chtěl 
i velmi dobrou spolupráci s ve-
dením měst a obcí, kteří na za-
bezpečení veřejného pořádku 
s policii úzce spolupracují. Oce-
ňuji i aktivní součinnost se slož-
kami integrovaného záchran-
ného systému, celní správou 
a  Armádou České republiky. 
Zvláštní poděkování patří stráž-
níkům městské policie, zejména 
těm z Prostějova, kteří jsou pro 
nás velkou pomocí pro svou 
ochotu, aktivitu, iniciativu i vý-
bornou místní a osobní znalost.      

plk. Mgr. Pavel Novák, 
vedoucí Územního odboru 

Policie ČR Prostějov
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Priority Územního odboru 
Prostějov pro rok 2015

V oblasti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu
•	Cyklisté, chodci, alkohol 

a drogy u řidičů
V oblasti kriminální  

delikvence
•	Drobná kriminalita a drogy
V oblasti veřejného pořádku
•	Divácké násilí a extrémismus

V oblasti prevence
•	Účastníci silničního provozu, 

ochrana majetku

Ve II. pololetí loňského roku proběhla tzv. zbraňová amnestie, které využili spoluobčané z Pros-
tějovska k odevzdání celkem 554 ks střeliva a 46 ks zbraní různých typů a ráží, k nimž patřily 
mimo jiné i dva letecké kanony z II. světové války.

Ilustrační foto: důsledky jedné z dopravních nehod.
Ilustrační foto: orientační dechová zkouška při dopravně bez-
pečnostní akci
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Musíme se bránit, aneb rizika 
internetové komunikace

Beseda se seniory na téma kyberkriminalita
Dne 11. 2. 2015 od 10:00 

hodin proběhla ve spolu-
práci Policie ČR Prostějov 
a  Zdravého města Prostějov 
ve velkém sále kulturního 
klubu Duha ve Školní ulici 
v Prostějově beseda se seniory 

s názvem „Musíme se bránit, 
aneb rizika internetové ko-
munikace“. 

Jak už napovídá název, téma-
tem besedy byl bezpečný pohyb 
v  prostředí Internetu. Kromě 
zásad bezpečného pohybu v ky-

berprostoru byli  účastníci akce 
seznámeni s  riziky moderních 
komunikačních prostředků, jako 
jsou instant messengery a e-mail. 
Diskutovalo se o  záludnostech 
nakupování na Internetu, aktu-
álních trendech kyberzločinnos-
ti zejména  ve vztahu k  dospělé 
populaci a seniorům a na závěr 
byli poučeni o  možnostech po-
moci a  získávání informací ke 
své obraně, případně pro řešení 
na nich již spáchaného proti-
právního jednání.

Přesto, že většina mladých 
lidí si určitě myslí, že se kyber-
prostor seniorů netýká, statisti-
ky uvádějí něco jiného. Síť inter-
net je otevřená všem lidem bez 
rozdílu věku. Podle dat z České-
ho statistického úřadu užívalo 
Internet v roce 2014 27,4% osob 
ve věku 65 - 74 let, což je při-
bližně 260 000 osob. Ve věkové 
kategorii 55 - 64 let je počet ak-
tivních uživatelů dokonce 58%, 
takže lze očekávat další růst po-
čtu i těch nejstarších uživatelů.

Zájem o  Internet a  jeho 
bezpečné užívání se ukázal 
i  dnes v  Prostějově, protože 
na akci se dostavily dvě desít-
ky seniorů, kteří se do hodinu 
a  půl trvající besedy aktivně 
zapojovali a  přispěli tak svý-
mi mnoha dotazy  k  jejímu 
průběhu.  

por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství  

Olomouckého kraje
oddělení tisku a prevence 

Prostějov

Pozvánka na recitál
Kdy:  neděle 8. března  

17.00 hodin
Kde:  evang. modlitebna 

Prostějov, Kollárova 6
INZERCE

15
02

23
3/

01
82
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Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele, -lky
příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

Stanovené kvalifikační předpoklady:
♦  vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů
♦  praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-

nících a o změně některých zákonů
♦ organizační a řídící předpoklady
♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
♦ občanská a morální bezúhonnost
♦ dobrý zdravotní stav
♦ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
♦  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vy-

svědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdě-
lání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.

♦  doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnava-
telem včetně uvedení funkčního zařazení

♦ podrobný životopis
♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu
♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
♦  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele

Platové zařazení dle platných právních předpisů.
Nástup do funkce:   1. 8. 2015 na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funk-

ce současného ředitele školy
Termín podání přihlášek: do 6. 3. 2015 včetně 
Vyhlašovatel: statutární město Prostějov
Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu, nám.  

T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury 

a sportu tel. 582 329 330
Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově 
se koná ve středu 4. března 2015 od 8:00 do 17:00 hodin

Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, 
příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, 
příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, 
příspěvková organizace (Vrahovice)
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostě-
jov, Sídliště svobody 24/79
MŠ v areálu školy 
ředitelství Cyrilometodějského gymnázia 
a MŠ v Prostějově, Komenského 17 

pracoviště MŠ na Sídlišti svobody 53 (tel. 
581 115 003 nebo 733 755 888) 
zřizovatel Arcibiskupství olomoucké
pracoviště Speciální mateřské školy Mozar-
tova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký 
kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením
Na jednotlivých pracovištích budou k dis-
pozici konkrétní informace (k  prohlídce 
přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech 
ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě Pros-
tějově.
Zápis proběhne v  souladu s  § 34 zákona  
č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapa-
citě školy.
K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zá-
konní zástupci) a předloží občanský průkaz, 
rodný list a očkovací průkaz dítěte.
V  případě nepřijetí je možno se odvolat 
ke Krajskému úřadu  Olomouckého kraje, 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jere-
menkova ul. 40a. Mgr. Petr Ivánek, v. r.

vedoucí odboru školství, kultury a sportu
 Magistrát města Prostějova

Veletrh STAVOTECH Olomouc!
Stalo se již tradicí, že stavební sezónu na 

střední Moravě symbolicky otevírá staveb-
ní a technický veletrh STAVOTECH Olo-
mouc. Téměř 200 vystavovatelů nabídne své 
výrobky i služby ve dnech 26. - 28. března 
2015 v pavilonu A olomouckého Výstaviště 
Flora a přilehlých venkovních plochách. 

Pavilon byl v loňském roce rekonstruován 
a rozšířen a tudíž se všechny firmy představí 
pod jednou střechou. Je také výrazně vylep-
šena infrastruktura celého pavilonu včetně 
nového velkého parkoviště v  bezprostřední 
blízkosti budovy.

Pro návštěvníky veletrhu připravili orga-
nizátoři společně s partnery opět „Veletržní 
tombolu“. Každý  z prvních 5000 dospělých 
návštěvníků veletrhu si vytáhne los – k dis-

pozici bude více než 1000 hodnotných cen, 
každý pátý tedy vyhrává.

Na galerii pavilonu bude ke shlédnutí 
všech 48 prezentací staveb přihlášených do 
architektonické soutěže o Stavbu roku 2014 
Olomouckého kraje. Soutěže se účastní také 5 
staveb z Prostějovska.

Široká nabídka stavebních materiálů 
a služeb je dnes již samozřejmostí, velká kon-
centrace odborníků schopných poskytnout 
kvalifikované informace a radu je stále vzác-
nou příležitostí. Veletrh Stavotech patří k těm 
událostem, které by si profesionálové, investo-
ři i individuální stavebníci neměli nechat ujít 
– navštivte jej ve čtvrtek 26.3.  a pátek 27.3. od 
900 do 1800 hodin, v sobotu 28.3. od 900 do 1700 
hodin.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.-       

POZOR NA FALEŠNÉ KOMINÍKY
Od roku 2011, kdy se každoroční kontrola 

spalinové cesty stala povinnou pro všechny ma-
jitele komína připojeného na funkční kotel nebo 
kamna, se setkáváme v poradnách SOS MaS, z. 
s. s dotazy ohledně výběru kominíka. Spotřebi-
telé se na nás obracejí zejména ve chvíli, kdy je 
navštíví neznámý kominík bez objednávky, pří-
padně ve chvíli, kdy obdrží do schránky letáček 
s nabídkou těchto služeb. 

Lidé mají obavy, aby nenarazili na falešného 
kominíka. Jejich obavy jsou v mnohém oprávně-
né. Napříč republikou byl totiž v posledních letech 
zaznamenán nárůst případů falešných kominíků 
či kominíků provádějících revize bez oprávnění.

Pokud by si spotřebitel objednal službu u ně-
koho, kdo k  tomu nemá patřičné oprávnění, 
mohlo by to pro něj mít dalekosáhlé důsledky, 
např. ve zvýšeném riziku požáru a  následných 
problémech při jednání s pojišťovnou, která do-
klad o provedené kontrole neuzná.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, z.s. doporučuje si kominíka vždy zkontrolo-
vat, tedy minimálně ověřit si jeho totožnost a živ-
nostenské oprávnění (podle jména, dle OP a IČO 
si kominíka můžeme prověřit v živnostenském 
rejstříku na www.rzp.cz).

Pokud potřebujeme revizi komínu, musíme 
být ještě mnohem opatrnější. K provádění revizí 
je totiž oprávněna pouze osoba s osvědčením re-
vizního technika.

Přesto, že tato úprava platí už čtvrtým rokem, 
ne všichni spotřebitelé se orientují v tom, jaké jsou 
jejich povinnosti, čehož můžou falešní kominíci 
zneužít.

Jaký je tedy rozdíl mezi revizí a kontrolou 
spalinové cesty? 

Revize spalinových cest se provádí při stavbě 
komínu a následně pouze ve zvláštních případech, 
např. při změně druhu paliva připojeného spo-
třebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací 
spotřebiče paliv, nebo při komínovém požáru…

Naproti tomu Kontrola spalinových cest je 
povinná jednou ročně a může ji provádět komi-

ník s živnostenským listem v oboru Kominictví 
(nemusí to být tedy revizní technik!). 

Čistění komína si můžeme udělat i  sami, 
ovšem za předpokladu, že jsme k tomu dostateč-
ně zruční a fyzicky zdatní, zkontroluje to po nás 
kominík při roční kontrole spalinových cest.

A jak se vyhnout případným problémům, 
když nás kominík, kterého neznáte, sám od 
sebe navštíví doma bez objednávky? 

Takového člověka bychom si do domu roz-
hodně pouštět neměli, doporučuje Sdružení 
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, a to zejmé-
na seniorům. 

Kominíka si sami vyberte a  sami si jej ob-
jednejte! Poptejte se u sousedů a přátel na jejich 
zkušenosti a nechejte si seriózního kominíka do-
poručit od nich. 

Dobrého kominíka Vám doporučí také v ně-
která z  dobrovolných profesních organizací, 
které sdružují osoby věnující se tomuto starému 
řemeslu např. Společenstvo kominíků ČR, nebo 
Zemské společenství mistrů kominických. 

Kontakty naleznete na webových stránkách 
těchto organizací (www.zsmkcr.cz, www.skcr.cz). 

Jen předložení členské kartičky kominíkem 
nemusí být dostatečné, v minulosti totiž docháze-
lo i k falšování těchto průkazů. 

Doporučujeme se s  kominíkem, kterého jste 
si zvolili, předem domluvit na tom, jaké služby si 
od něj objednáváte a na ceně, kterou za smluvené 
služby zaplatíte. Přesto, že není úplně vhodné se 
řídit pouze cenou služby (nejlevnější totiž zpravidla 
neznamená nejkvalitnější), je dobré vědět, že ceny 
jsou smluvní, tj. nejsou pevně stanoveny a mohou 
se u jednotlivých kominíků lišit a to velmi výrazně. 

Pozor! Velmi nízká cena může být jedním ze 
znaků, že není něco v pořádku.

Samozřejmě také služby kominíka je možné 
reklamovat, stejně jako jakoukoliv jinou službu, 
např. v případě, že zjistíte, že kamna po provedené 
službě netáhnou, jak by měly.

 Sdružení obrany spotřebitelů 
 Moravy a Slezska z.s.
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Významné stavebně investiční akce roku 2014 – 2. část   
V roce 2014 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě

Energeticky úsporné opatření ZŠ a MŠ Jana Železného
Za příspěvku z Operačního programu životního prostředí ve výši 7,1 mil. Kč 
bylo provedeno zateplení fasád, střech a výměna oken  na všech budovách 
Mateřské školy J. Železného. Celkové náklady činily 14,4 mil. Kč. Rekonstrukci 
prováděla firma Pozemstav Prostějov a.s.

Parkoviště E. Beneše – středisko mládeže kopané
Za příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,5 mil. Kč bylo provedeno 
rozšíření komunikace Za Místním nádražím a vybudování cca 50 parkovacích 
míst. Celkové náklady činily cca 3,7 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.

Veřejné WC – Smetanovy sady
Byla provedena výstavba nového objektu veřejných záchodků u parkoviště na 
ulici Školní včetně veřejného osvětlení, nově vybudovaných inženýrských sítí 
a veškerých chybějících chodníků. Celkové náklady činily 2,9 mil. Kč. Stavbu 
provedla firma Stavby Krejčí s.r.o. 

Revitalizace Kolářových sadů – úprava Mlýnského náhonu  
Za příspěvku Operačního programu životního prostředí ve výši 2,1 mil. Kč byla 
provedena revitalizace koryta Mlýnského náhonu a přilehlých pozemků. Celko-
vé náklady činily 2,9 mil. Kč. Realizovala firma Stavby Krejčí s.r.o.

Regenerace sídliště Svobody – I. etapa
V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníků 
a veřejného osvětlení a byla vybudována nová parkovací místa u bloku 9, 10 a 
11. Celkové náklady činily cca 4,3 mil. Kč. Realizovala firma Skanska a.s.

Rekonstrukce komunikace a kanalizace G.Preissové
V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce komunikace, kanalizace 
a přilehlého chodníku. Celkové náklady činily cca 3,5 mil. Kč. Realizovala firma 
Strabag a.s.
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Březnové ECHO bohaté na události
Kreativní tým Občanského sdružení 

pro nezávislou kulturu z.s. si tentokrát 
pro vás přichystal pořádnou nadílku.

Workshop drátkování
Březen je prvním jarním měsícem   

a u  nás v ECHU budeme jaro přivolávat 
už  ve čtvrtek 5. 3., kdy si přijdou na své 
všichni příznivci   KREATIVNÍHO DRÁT-
KOVÁNÍ.  

Z drátku a korálků si společně vytvoříme 
jarní zápichy do květináče. Můžete jim dát 
tvar květů, srdíček, ptáčků, sluníček… nebo 
přijít s vlastním nápadem.

Materiál i pomůcky budou k dispozici. Po-
kud vlastníte malé kleštičky, přineste si je s se-
bou, budou se hodit 

Vstupné je dobrovolné, plus úhrada za pou-
žitý materiál a energie.

Čas tvoření: 16:00 - 18:30 hod.
Čtvero ročních období s  bylinkami - 

JARO + 2 workshopy
Bylinky měly odedávna svoje místo v na-

šich domácnostech. Nynější trend bylinkaře-
ní tedy není žádná novinka. Vracíme se zpět 
ke kořenům, zpět k přírodě a k  naší  přiro-
zenosti. Lidová moudrost praví, že na světě 
není bylina, aby na něco nebyla. I dnešní lidé, 
zejména domorodci žijící mimo civilizaci, 
užívají rostliny k léčbě různých onemocnění 
a jiné léky ani neznají. Užívání bylin ale není 
jen výsadou lidí. I  zvířata ví, kterou rostlinu 
a proč pozřít, aby fungovala v jejich prospěch.  

Během čtyř přednášek, které se vždy 
budou týkat nadcházejícího ročního 
období, si povíme o  nejznámějších 
bylinkách rostoucích v našem blízkém 
okolí, jejich sběr, zpracování a  užití. 
Nebudou chybět ani praktické ukázky 
zpracování léčivek.

Začínáme  v sobotu  7. 3.  prvním dílem 
příznačně nazvaným JARO. Zde si ukážeme 
bylinky, které můžeme sbírat právě v tuto roč-
ní dobu. Příroda se na jaře začíná probouzet 
k životu a rostlinky jsou doslova nabité novou 
životní sílou. Proto si hned následující  čtvrtek  
12. 3.  na workshopu spolu vyrobíme silný ex-
trakt z bylinek, tzv. Osobní tinkturu pro vnější 
i vnitřní užití. Tu si po čtrnáctidenním mace-
rování opět ve  čtvrtek  26. 3.  u nás scedíte 
a slijete do pěkných uzavíratelných nádobek, 
které pro vás budou připraveny.

Přednáška začíná již v 15:00  hod., první 
i druhá část workshopu v 18:00  hod.

ECHO má 2 roky!
Nezávislý prostor Echo,   zve v pátek 13. 

3.  všechny příznivce na oslavu  svých  naro-
zenin.

Nejedná se sice o kulatiny, ale pro  náš pro-
jekt, jemuž mnozí nedávali velkou naději, je 
to důležitý milník!   Jsme rádi, že se i na Pro-
stějovsku daří nezávislé a alternativní kultuře 
a my můžeme oslavit druhé výročí fungová-
ní naší/vaší „klubovny“.  Děkujeme tímto za 

přízeň všem, co do Echa chodí a podporují 
tak naši snahu vytvářet i v tak malém městě 
nekomerční prostor, kde se mohou realizovat  
umělci všech druhů.

Zlatým  hřebem  večera bude performance 
originálního dívčího dua vystupujícího pod 
názvem  GENG BENG   (gengbeng.cz). Je-
jich vystoupení bude představovat umělecké 
ztvárnění ECHA (ozvěna, odraz, ohlas, ode-
zva).

Oslavte s  námi druhý rok, co jsme tady 
s vámi a přijďte ukázat jakou má Echo  ode-
zvu !!!

Vstupné je dobrovolné, občerstvení a pří-
jemné prostředí zajištěno.

Start v 20:00  hod.
Cyklus Tvořivé čtvrtky - Enkaustika po-

kročilé techniky 2
Rozhodli jsme se vyslyšet vaše neustálé 

volání po  malování horkým voskem zvaným  
ENKAUSTIKA  a pro velký úspěch zopako-
vat  pokročilejší techniky.

Ve čtvrtek 19. 3.  se zaměříme na  malbu 
krajinek, zátiší, květin a jiných rostlin. Fantazii 
se meze nekladou. Kdo se nezúčastnil  před-
chozích kurzů,  nemusí zoufat, tato technika 
malování není vůbec náročná, zvládne ji 
i malé dítě. Jak je u nás dobrým zvykem, vše 
co potřebujete, je jen chuť vyzkoušet něco 
nového.

Přibalte pracovní zástěru, nebo oděv, 
u kterého nevadí případné ušpinění. Nezapo-

meňte doma dobrou náladu, o vše ostatní se 
postaráme.

Vstupné je dobrovolné, plus úhrada za po-
užitý materiál a energie.

Čas tvoření: 17:00 - 20:00  hod.
Cestopisná prezentace -  MALÝ TIBET 

v ECHU
Zajímá vás, jak vypadá, chutná a voní nej-

severnější část Indie pod hradbami Hima-
lájí a pohoří Karakoram? Pokud ano, přijďte  
v sobotu 28. 3.  do ECHA.  

Po úspěšné akci v loňském roce, je i letos 
v naší nabídce CESTOPISNÁ PREZENTA-
CE. Mladá cestovatelka Ivana Pantělejevová, 
která navštívila Indii již čtyřikrát, vás provede 
severní oblastí Ladakh zvanou Malý Tibet, 
která je její srdeční záležitostí a má tam svojí 
„rodinu“. Osobně se zúčastnila učení nej-
vyššího představitele tibetského buddhismu 
Dalajlámy a pobývala v jednom z buddhistic-
kých klášterů se skupinou restaurátorů. Loni 
vedla její cesta i do subtropické středozápadní 
části Indie. Přiblíží vám světoznámé skalní 
chrámové systémy Ajanta a Ellora a taky svůj 
měsíční pobyt v ášrámu v této oblasti.

Přijďte si poslechnout další cestovatelské zážit-
ky a prohlédnout spoustu autentických fotografií.  

Připravená bude opět ochutnávka tradič-
ních tibetských jídel a čaje s kořením masala.

Vstupné na akci je dobrovolné a poslouží 
na podporu další plánované výpravy.

Přednáška začíná v 16:00  hod.

 

                                                                                             Elektra                                                              
            
 Od 2. 3. 2015 NOVĚ 

otevřená prodejna Hradební 15 Pv,
(vchod z ulice Kostelní, 

na tržnici naproti restaurace Jadran)
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625 let povýšení Prostějova na město
V  letošním roce si město 

Prostějov připomíná významné 
výročí, a to 625 let ode dne, kdy 
27. 3. 1390 udělil markrabě Jošt 
Prostějovu výsadu prvního vý-
ročního trhu. 

Udělení této výsady znamenalo 
fakticky jeho povýšení na město. 
V Joštově privilegiu dochovaném 
v  opise v  nejstarší prostějovské 
knize se také výslovně uvádí, že 
markrabě dává Prostějovu pro 
výroční trh stejná práva a svobo-
dy jako mají jiná města v  zemi. 
V roce 1391 podtrhl Petr z Kravař 
význam nového města založením 
Augustiniánského kláštera, kte-

rý bohatě obdaroval pozemky. 
Nové právní postavení Prostějova 
pozvedlo sebevědomí měšťanů, 
kteří si v roce 1392 založili první 
městskou knihu k  zaznamená-
vání významných právních poří-
zení, privilegií a  soudních nálezů 
a  pořídili si městskou pečeť, jejíž 
existence je doložena k roku 1399. 
Vývoj Prostějova na město dovr-
šil Petr z Kravař v roce 1406 vý-
znamným privilegiem, jímž spojil 
staré a nové město v  jeden celek 
a  podřídil jej městskému právu 
olomouckému. V předchozí době 
se Prostějov spravoval městským 
právem brněnským, podle Olo-

mouce se řídil, jen pokud se týkalo 
měr a  vah. Zároveň Petr z  Kra-
vař městu podstoupil obě rychty 
a přenechal mu také vinný šenk, 
tržní a místní poplatky a všechny 
dosud placené naturální dávky.

Rada města Prostějova, vědoma 
si tohoto významného výročí, pro-
jednala dne 20. ledna návrh kul-
turních, společenských a  sportov-
ních akcí. Dne 3. 2. 2015 schválila 
vyhlášení vědomostní soutěže pro 
občany, kdy otázky z historie města 
se budou týkat období 1390-2015, 
tisk pohlednic, vydání grafických 
listů a tiskového listu o 9 známkách 
a 9 kuponech. Dále schválila vyhlá-

šení výtvarné soutěže libovolnou 
technikou pro žáky základních škol 
se zaměřením k historii města a ně-
které z  významných sportovních 
soutěží žáků základních škol se 
během roku uskuteční u příležitosti 
625. let města. Výročí města bude 
slavnostně zakončeno závěrem 
roku kulturním pořadem.

Předpokládáme, že tyto akce 
konané v  průběhu roku pozved-
nou význam města a návštěvnost 
jeho památek též v rámci cestovní-
ho ruchu. JUDr. Josef Augustin

člen rady města a  předseda 
 Komise pro kulturu 

 a cestovní ruch

Prostějov si 27. března 2015 připomíná 625 let trvání města
Dne 27. března Prostějov 

oslaví své 625. výročí. Právě 27. 
března 1390 totiž byl povýšen 
na město. Ovšem nutno po-
dotknout, že kdybychom Pro-
stějov personifikovali, pak to 
nebude oslava jeho narozenin, 
ale spíše oslava jeho maturity 
či promoce. První písemnou 
zmínku o  Prostějovu najde-
me již v  listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka, která 
je datována do r. 1141. I když 
se na této listině objevuje ves 
s  názvem Prostějovice, což 
nejspíše vzbuzuje dojem, že by 
to mohly být dnešní Prostějo-
vičky, zkoumání souvislostí 
ukazuje opravdu na Prostějov. 
Název je odvozen z  osobního 
jména Prostěj.

Původní osada ležela zřejmě 
v  prostoru dnešního Žižkova 
náměstí – v  těsném soused-
ství vsí Újezd a Drozdovice. Již 
tehdy zde byl kostel sv. Petra, 
který ale pravděpodobně patřil 
vsi Újezd. Ve 13. století přišli 
na území dnešního Prostějo-
va němečtí kolonisté a  založili 
novou osadu, která vyplňovala 
prostor mezi původní vsí Pro-
stějov a  Újezdem. Prostějov 
ležel na křižovatce obchodních 
cest a sám měl právo týdenního 
trhu.

Podle dochovaných listin 
víme, že Prostějov již dlouho 
před povýšením na město ne-
patřil mezi malé bezvýznamné 
osady. V  roce 1213 zde došlo 
k  významné události. Sešli se 
tady český král Přemysl Otakar 
I., moravský markrabě Vladi-
slav Jindřich a  olomoucký bis-
kup Robert. Na dvou listinách, 
které tito mocní pánové sepsali 
31. prosince, se objevuje mís-
to sepsání – Prostějov (i  když 
v nich nešlo o záležitosti týkající 
se přímo Prostějova). Můžeme 
tedy konstatovat, že tady mu-
sel být nějaký dvorec, který byl 
schopen ubytovat několik dru-
žin. Zda už tehdy byl Prostějov 

zeměpanským majetkem, nebo 
byl stále v  rukou olomoucké-
ho biskupa, není doloženo. To 
o něm bezpečně můžeme říci až 
v první polovině 14. století.

V  roce 1331 Jan Lucembur-
ský přenechal patronátní právo 
prostějovského kostela kapitule 
u  sv. Petra v  Brně. Je pravdě-
podobné, že do zástavy byl dán 
i samotný Prostějov. Tato infor-
mace však pochází pouze z lis-
tiny Janovy formulářové sbírky, 
tzv. Summy Gerhardi, což není 
záruka její věrohodnosti. Co už 
opět bezpečně můžeme o Pros-
tějovu říci, je to, že od poloviny 
14. století patřil Prostějov pá-
nům ze Šelmberka. Byli to kon-
krétně bratři Čeněk a Ondřej ze 
Šelmberka, kteří vlastnili půlku 
Prostějova, a  zbytek měl jejich 
další bratr Přibík. V  roce 1365 
prodal Ondřej ze Šelmberka 
jednu polovinu Prostějova (už 
je nazýván městečkem) Bočko-
vi z Kunštátu, dědovi pozdější-
ho krále Jiřího z  Poděbrad. Ze 
zápisu do desk zemských může-
me vyčíst i  soupis nemovitostí, 
které byly předmětem prodeje. 
Proto tedy víme, že tu byla tvrz, 
mlýn a  dvůr. Po smrti Bočka 
z Kunštátu v roce 1373 byla po-
lovina Prostějova prodána nej-
vyššímu komorníku olomoucké 
cúdy Benešovi z  Kravař a  ze 
Strážnice. Jak to bylo s  polovi-
nou Prostějova, která původně 
patřila Přibíkovi ze Šelmberka, 
se nikde nepíše. Nicméně i tato 
polovina se následně dostala do 
rukou pánů z Kravař.

Kravařové patřili ve své době 
mezi nejvýznamnější moravské 
šlechtické rody. Prostějov přešel 
do jejich majetku v  době, kdy 
jejich sláva stoupala k  vrcholu. 
Po smrti Beneše z Kravař připadl 
Prostějov jeho mladšímu synovi 
Petrovi. Petr z  Kravař vlastnil 
plumlovské panství a  psal se 
Petr z Kravař a z Plumlova. Svůj 
majetek nadále rozšiřoval. Získal 
např. hrad Vícov, který mu mar-

krabě Jošt dál v léno. Petr vlastnil 
několik městeček, ale ani jedno 
město. To byla poměrně nevý-
hodná situace pro  rozvoj jeho 
panství. V této chvíli nastal pro 
Prostějov zlomový bod v  jeho 
historii. I  když se Petr možná 
musel nejprve rozhodnout, které 
ze sídel bude městem, zda Krali-
ce nebo Prostějov. Kralice svým 
významem do té doby Prostějov 
možná převyšovaly, nebo mu 
přinejmenším byly vážným kon-
kurentem. Obě městečka protí-
naly obchodní trasy. Ať už však 
volba Petra z  Kravař a  z  Plum-
lova měla jakýkoliv důvod, fak-
tem zůstává, že po moravském 
markraběti vymohl právo výroč-
ního trhu právě pro Prostějov. 
A  tento čin se svou podstatou 
rovnal oficiálnímu povýšení na 
město. Privilegium z 27. března 
1390 ustanovovalo výroční trh 
na slavnost Nanebevstoupení 
Páně (čtvrtek v 6. týdnu po Ve-
likonocích). Petr z Kravař si byl 
vědom, že výroční trh by neměl 
být jedinou výsadou města, ne-
boť by se nemohlo rozvíjet. Pro 
podporu vzdělanosti zde v roce 
1391 založil klášter augustiniá-
nů – kanovníků. Kláštery byly, 
jak známo, nositeli vzdělanosti. 
A  proč si Petr z  Kravař zvolil 
právě Augustiniány? Augusti-
niáni byli šiřitelé hnutí „devotio 
moderna“, což bylo středověké 
hnutí v církvi za její obrodu a ná-
vrat ke kořenům. Do jisté míry 
to tehdy byla i módní záležitost. 
Nově založený klášter byl určen 
pro 12 řeholníků a probošta. Byl 
zasvěcen novému svátku Navští-
vení P. Marie. Klášter byl rovněž 
materiálně zabezpečen. Dostal 
dvůr a  tvrziště v  Prostějově, vsi 
Krasice, Myslejovice s  dvorem, 
mlýnem, rybníkem a  lesem, 
Lhotu s dvorem a loukami a le-
sem na Kosíři, víno z  vinic na 
Kosíři, v  Kníničkách jeden lán 
s dvěma podsedky a rybníkem, 
les Kuteřavu u Drahan a 8 hři-
ven ročního platu v Rakouskách. 

Klášter pak měl jako povinnost 
vést duchovní správu v Prostějo-
vě a poskytovat vzdělání. Klášter 
také sloužil jako rodová hrobka 
Kravařů. Dnes již není známo 
přesné umístění této hrobky. 
Dochoval se pouze jeden ná-
hrobník z roku 1495, který patří 
Johance z Kravař a který je umís-
těn v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Rychlý rozvoj města nám 
dokumentuje i  skutečnost, že 
v  roce 1392 byla v  Prostějově 
založena městská kniha. Pros-
tějov se tak stal druhým pod-
danským městem na Moravě, 
které tuto vymoženost (nutnou 
pro dobrou správu) používalo. 
V královských městech se tyto 
knihy objevily již dříve. Do 
knihy se zapisovaly pamětní 
zápisy, opisovaly se sem různé 
listiny, psali se zde proskripce 
a  případně další důležitá sdě-
lení. Prostějov používal také 
pečeť pro stvrzování doku-
mentů. Ovšem otisk nejstarší 
městské pečeti se nedochoval. 
Je však nejvýš pravděpodob-
né, že pečeť byla téměř shodná 
s  pozdější podobou městské-
ho znaku – tedy polcený štít. 
V pravé zlaté polovině je červe-
ná mříž ze čtyř kosmých a pěti 
šikmých pásů se zlatými hřeby 

v  podobě šesticípých hvězdi-
ček na  překřížení pásů (počet 
pásů se v  různých podobách 
měnil), v  levé modré polovině 
je půl černé orlice vlevo hledící 
se zlatou zbrojí a červeným ja-
zykem. Pečetilo se černým vos-
kem. Později získal Prostějov 
právo pečetit zeleným voskem 
a  teprve za Pernštejnů mohl 
pečetit červeným voskem, kte-
rý byl pro města nejprivilego-
vanější.

Pro rozvoj města udělal Petr 
z Kravař další podstatnou věc – 
privilegiem z  roku 1406 spojil 
části města (staré a nové město) 
v  jeden celek. Podle různých 
dokladů je pravděpodobné, že 
nové město bylo vlastně před-
městím obklopující dnešní Ji-
ráskovo náměstí. Tímto privile-
giem měšťanům také přenechal 
fojtství, odúmrť, všechny tržní 
poplatky, všechny platy ze sou-
kenických rámů, z  chlebových 
a masných krámů, prominul jim 
všechny naturální dávky a pře-
nechal mýto. Desátek z mýta ale 
ještě patřil olomouckému bis-
kupovi. Náhradou všem těmto 
úlevám mu město platilo 90 hři-
ven grošů ročně. Za odúmrť 28 
hřiven.     (vh)

Pokračování příště…



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

25. února 2015 Strana 17

Prostějovské radniční listy Společnost

Jubilejní rok Dona Boska
V  letošním roce si připo-

mínáme 200. výročí narození 
italského kněze, vychovatele a 
učitele mládeže Dona Boska 
(1815–1888).

Většinu svého života věnoval 
výchově a vzdělání opuštěné a 
problémové mládeže. Napsal 
několik učebnic, je autorem 
katechických, historických a 
populárně-vědeckých spisů. 
Založil vlastní tiskárnu a vybu-
doval několik chrámů v  Římě 
a Turíně. V  roce 1859 založil 
řeholní kongregaci pojmenova-

nou k poctě sv. Františka Sales-
kého  Salesiány. Její stanovy byly 
schváleny papežem Piem IX. 
v roce 1874. 

Od 1. 3. 1990 působí salesi-
ánská komunita také v  Pros-
tějově. Podílí se na správě far-
nosti Povýšení sv. Kříže (dále 
farností v  Prostějově-Vrahovi-
cích, Mostkovicích, Smržicích 
a Krumsíně), na výchovné 
činnosti Cyrilometodějského 
gymnázia v Prostějově a na prá-
ci Klubu Salesiánského hnutí 
mládeže.

Osobnost sv. Jana Boska si 
připomněli farníci farnosti 
Povýšení sv. Kříže, mládež a 
členové salesiánské komunity 
slavností Dona Boska. Konala 
se v sobotu 31. ledna 2015, na 
svátek sv. Jana Boska. Animo-
vanou mši svatou celebroval 
P. Petr Zelinka, SDB ze sale-
siánské komunity při farnosti 
sv. Terezie v Praze-Kobylisích 
a postulátor blahořečení P. 
Ignáce Stuchlého. Ve svém ká-
zání zdůraznil tři cesty, které 
Dona Boska ovlivnily – setká-
ní s  knězem Cafassou, který 
jej přivedl k  zamyšlení nad 
vírou, jeho vztah k eucharistii 
a k  Panně Marii Pomocnici 
křesťanů. 

Součástí slavnosti byla obra-
zová prezentace činnosti Klubu 
Salesiánského hnutí mládeže 
v Prostějově. Přítomní se mohli 
seznámit s  řadou aktivit, např. 
s  pořádáním táborů ve Sta-
ré Vodě a Annabergu, kurzy 
animátorů, kroužky a páteční 
oratoří. Na závěr slavnosti pro-
běhlo agapé – setkání věřících 
spojené s  malým pohoštěním 
v kapli Nejsvětější Trojice.

Oslavy jubilejního roku Dona 
Boska vyvrcholí ve dnech 7. – 9. 
srpna 2015 na Velehradě.

 Hana Bartková

Zapojte se společně s námi do 
projektu Rákosníčkova hřiště

Přispějete k tomu, aby si vaše děti i děti z celého okolí mohly bez-
pečně hrát a aktivně trávit svůj volný čas. 

Zapojte proto do hlasování své sousedy, přátele, známé, zájmové orga-
nizace, školky a školy, celé město. Hlasování zabere jen chvilku času, nic 
to nestojí a může přinést dětem radost z pohádkového hřiště a dokonce 
výhru za Vaše hlasování.

Pro získání hřiště je potřeba dostatek hlasů pro danou prodejnu. Za 
Prostějov hlasujte raději jen pro jednu prodejnu (větší pravděpodobnost 
vítězství, hlasy za obě prodejny se nesčítají).  Pro možnost umístění Rá-
kosníčkova hřiště se jeví vhodnější hlasovat pro prodejnu Lidl, Újezd 
(z hlediska počtu hřišť pro malé děti v okolí prodejen Lidl a existenci 
vhodných volných ploch). Hlasujte každý den prostřednictvím webo-
vých stránek www.lidl.cz i na facebooku  od 9. 2. do 8. 3. 2015. 

LIDL POSTAVIL JIŽ 50 RÁKOSNÍČKOVÝCH HŘIŠŤ  
A ŽÁDNÉ JEŠTĚ NENÍ V PROSTĚJOVĚ.

JE TŘEBA S TÍM NĚCO UDĚLAT!!!

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, 
Město Prostějov a mediální partneři „RADIO HANÁ“ 

a Týdeník Prostějovska pořádají 17. ročník 
regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan
Kategorie soutěže:

 l. Věk 4 – 7 let
 2. Věk 8 – 12 let
 3. Věk 13 – 15 let
 4. Duo, trio – věk 4 – 15 let

sobota 14. března 2015
H-CLUB, WOLKEROVA ul. č. 22 , PROSTĚJOV

Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 10. BŘEZNA 2015 na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 
798 07 Brodek u Prostějova 26, 

mobil 602 740 978 
E-mail: mobo@quick.cz 

nebo mobovka@seznam.cz 

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo 
přinese sám! 

K dispozici je přehrávač CD, MD,MP3.H-CLUB 
najdete při průjezdu Prostějovem směr na Brno 
u Petrského kostela.

Tuto akci podporuje Olomoucký kraj      

Tato akce se koná pod záštitou významných 
osobností našeho regionu - poslanců  Poslanecké 
sněmovny parlamentu České republiky MUDr. 

Pavla Holíka a Ing. Radima Fialy.

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova , 
Město Prostějov a mediální partneři „RADIO HANÁ“ 
a Týdeník Prostějovska pořádají 12. ročník regionální 

soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 
15-20
Kategorie soutěže:

 l. Věk 15 - 17 let
 2. Věk 18 - 20 let
 3. Duo, trio – věk 15 - 20 let

sobota 28.března 2015
H-CLUB , WOLKEROVA Č.22, PROSTĚJOV

Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. března 2015 
na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 
798 07 Brodek u Prostějova 26, 

mobil 602 740 978 
E-mail: mobo@quick.cz 

nebo mobovka@seznam.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo 
přinese sám! K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3. 
H-Club najdete při průjezdu Prostějovem směr Brno 
u Petrského kostela. 

Tuto akci podporuje  Olomoucký kraj 

Tato akce se koná pod záštitou významných 
osobností  našeho regionu – poslanců  Poslanecké 

sněmovny parlamentu České republiky    
MUDr. Pavla Holíka  a Ing. Radima  Fialy.  

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, sta-
tutární město Prostějov a mediální partneři Rádio 
Haná a Týdeník Prostějovska pořádají 10. ročník 

regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Zpívající rodina 
2015
Podmínky  soutěže:

Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů, 
prarodičů, společně zazpívají 3 nebo více písní, kde 
se mohou vzájemně prostřídat. 

sobota 4. dubna 2015
H-CLUB , WOLKEROVA č. 22 , Prostějov 

Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. března 2015 
na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 
798 07 Brodek u Prostějova 26, 

mobil 602 740 978 
E-mail: mobo@quick.cz 

nebo mobovka@seznam.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo 
přinese sám! K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3. 
H-Club najdete při průjezdu Prostějovem směr Brno 
u Petrského kostela. 

Tuto akci podporuje  Olomoucký kraj 

Tato akce se koná pod záštitou významných 
osobností  našeho regionu – poslanců  Poslanecké 

sněmovny parlamentu České republiky    
MUDr. Pavla Holíka  a Ing. Radima  Fialy.  
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NEDĚLE 1. BŘEZNA
17.30 Focus  americká krimikomedie
V hl.rolích W. Smith, M. Robbie, R. Santoro. Režie: Glenn 
Ficarra, John Requa, 105 min., české titulky, Premiéra, 
ŠUP, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Ghoul  český temný horrorový thriller
V hl.rolích J. Armour, J. Isabella, aj. režie: Petr Jákl, 
86 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Magické stříbro – hle-
dání ztraceného rohu
Norsko 2011, 85 min., český dabing
Režie: Arne Lindtner Næss
17.30 Teorie všeho  americký životopisný film
V hl. rolích: E. Redmayne, F. Jones, Režie: James 
Marsh, 123 min., premiéra, pro mládež do 12 let ne-
vhodný, vstupné 110 Kč.
20.00 Fotograf  česká tragikomedie
V hl.rolích K. Roden, M. Málková, aj. Režie: Ire-
na Pavlásková, 133 minut, repríza, mládeži do 
15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 3. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Magické stříbro – hledá-
ní ztraceného rohu
Norsko 2011, 85 min., český dabing
Režie: Arne Lindtner Næss
17.30 Teorie všeho
20.00 Violette - Art film  francouzské drama
V hl.rolích E. Devos, S. Kimberlain, O. Gourmet,
Režie: Martin Provost, 139 min., české titulky, 
Pro mládež do 15let nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 4. BŘEZNA
17.30 Teorie všeho
20.00 Fotograf

ČTVRTEK 5. BŘEZNA
17.30 Divočina  americký životopisný film
V hl.rolích R. Witherspoon, G. Hoffmann, aj. Režie: 
Jean-Marc Vallée, 115 min., české titulky, premiéra, 
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Americký sniper  americký akční film
V hl.rolích B. Cooper, S.Miller, aj. Režie: Clint 
Eastwood, 133 min., české titulky, ŠUP, premiéra, 
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 6. BŘEZNA
15.30 Asterix: Sídliště Bohů  franc. anim. komedie
Režie: Lousi Clichy, 85 min., český dabing, pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Divočina
20.00 Americký sniper

SOBOTA 7. BŘEZNA
15.30 Asterix: Sídliště Bohů 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Divočina
20.00 Americký sniper

NEDĚLE 8. BŘEZNA
15.30 Asterix: Sídliště Bohů 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Divočina
20.00 Americký sniper

PONDĚLÍ 9. BŘEZNA
17.30 Fénix  německé filmové drama
V hl.rolích N. Hoss, R. Zehrfeld, N. Kunzendorf
Režie: Christian Petzold, 98 min., české titulky, Pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi  amer. erotický film
V hl. rolích: J. Dornan, D. Johnson. aj. Režie: Sam 
Taylor – Johnson, 124 min., české titulky,repríza, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 10. BŘEZNA
17.30 Fénix
20.00 Padesát odstínů šedi

STŘEDA 11. BŘEZNA
17.30 Fénix
20.00 Padesát odstínů šedi

ČTVRTEK 12. BŘEZNA
17.30 Vybíjená  česká komedie
V hl. rolích: M. Suchánek, R. Genzer, aj. Režie: 
Petr Nikolaev, 93 min., premiéra, Mládeži pří-
stupná, vstupné 140 Kč
20.00 Vybíjená

PÁTEK 13. BŘEZNA
17.30 Vybíjená
20.00 Vzkříšení démona  americký horor
V hl. rolích: O. Wilde, E. Peters, S. Bolger
Režie: David Gelb, 83 min., české titulky, premiéra
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 110 Kč

SOBOTA 14. BŘEZNA
17.30 My jsme nejlepší!  švédský film
Režie: Lukas Modysson, 103 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Vzkříšení démona

NEDĚLE 15. BŘEZNA
17.30 My jsme nejlepší!
20.00 Vybíjená

PONDĚLÍ 16. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Sněhová královna
Rusko 2012, 80 min., český dabing
Režie: Vlad Barbe, Maxim Svešnikov
17.30 Chappie  americký sci fi film
V hl.rolích H. Jackman, S. Weaver, S. Copley.
Režie: Neill Blomkamp, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč
20.00 Vybíjená

ÚTERÝ 17. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Sněhová královna
17.30 Chappie
20.00 Okno do dvora - Art film
V hl.rolích J. Stewart, G. Kelly, aj. Režie: Alfred 
Hictcock, 112 minut, české titulky, obnovená pre-
miéra, vstupné 90 Kč

STŘEDA 18. BŘEZNA
17.30 Chappie
20.00 Vybíjená

ČTVRTEK 19. BŘEZNA
17.30 Rezistence 3D  americké akční sci-fi 
V hl.rolích S. Woodley, T. James aj., režie: Robert 
Schwentke, 120 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 130 Kč
20.00 Rezistence 3D

PÁTEK 20. BŘEZNA
15.30 Popelka
V hl.rolích C. Blanchett, H. Bonham Carter, aj.
Režie: Kenneth Branaghn, 105 min, český da-
bing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné
17.30 Rezistence 3D
20.00 Rezistence 3D

SOBOTA 21. BŘEZNA
15.30 Popelka 3D

Exkluzivní návrat Beatles na plátna kin!!!
17.30 Perný den  britská hud. kom. z roku 1964
V  hl.rolích J. Lennon, P.  McCartney aj. Režie: 
Richard Lester, 87 min., české titulky, obnovená 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Perný den

NEDĚLE 22. BŘEZNA
15.30 Popelka 3D
17.30 Perný den
20.00 Perný den

PONDĚLÍ 23. BŘEZNA
17.30 Gunman: Muž na odstřel 
 americká akční komedie
V hl.rolích S. Penn, J. bardem, R. Winstone, I. Elba. 
Režie: Pierre Morel, 105 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Gunman – Muž na odstřel

ÚTERÝ 24. BŘEZNA
17.30 Gunman – Muž na odstřel
20.00 Láska je dokonalý zločin 
 francouzská tragikomedie
V hl.rolích M. Amalric, K. Viard, Maiwenn, S. 
Forestier. Režie: Arnaud a Jean – Marie Laurieo-
vi, 111 min., české titulky, Premiéra, ŠUP, mláde-
ži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 25. BŘEZNA
17.30 Gunman – Muž na odstřel
20.00 Láska je dokonalý zločin

ČTVRTEK 26. BŘEZNA
17.30 Lovci a oběti  český akční thriller
V hl. rolích: M. Kraus, T. Hanák, J. Nosek, V. 
Freimannová, K. Heřmánek st., M. Pisařík, K. 
Heřmánek ml.
Režie: Marcus Benois Tran, 104 min., premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Město 44  polský válečný velkofilm
V hl. rolích: J. Pawloskyi, Z. Wichlacz, A, Proch-
niak, A. Krolikowski, T, Schuchardt aj
Režie: Jan Komasa, 127 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
110 Kč

PÁTEK 27. BŘEZNA
15.30 Konečně doma  americký animovaný film
Procházka mezi galaxiemi….
Režie: Tim Johnson, 96 min., český dabing, pre-
miéra, mládeži přístupný.
17.30 Lovci a oběti
20.00 Out the Dark  americký horor
Temné svědectví, které mělo být dávno zapome-
nuté….
V hl. rolích: J.Stiles, S. Rea, S. Speedman
Režie: Luis Quilez, 92 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, premiéram 
vstupné 110 Kč

SOBOTA 28. BŘEZNA
15.30 Konečně doma 3D
17.30 Město 44
20.00 Out of the Dark

NEDĚLE 29. BŘEZNA
15.30 Konečně doma 3D
17.30 Město 44
20.00 Lovci a oběti

PONDĚLÍ 30. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Jak jsme hráli čáru
ČR/SR 2014,102 min
Režie: Juraj Nvota
17.30 Lovci a oběti
20.00 Město 44

ÚTERÝ 31. BŘEZNA
NEHRAJEME – VÝSTAVA VELIKONOCE 

V LIDOVÝCH ŘEMESLECH

Změna programu 
a výše vstupného vyhrazena!

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

SOBOTA 7. PROSINCE
15.00 Malý tygr  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Příšerka v Paříži  franc. 
 animovaná  rodinná komedie
Čeho se obávala celá Paříž v  roce 
1910?
Režie: Bibo Bergeron, 90 min., pre-
miéra, český dabing, mládeži pří-
stupný, vstupné 40 Kč
20.00 The Amazing: Spider – Man 2
 americký akční dobrodružný film
Spiderman znovu v našem kině!
V  hl. rolích A. Garfield, E.Stone, 
R. Infans, S. Field, M. Sheen aj.
Režie: Marc Webb, 137 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč

STŘEDA 11. PROSINCE
15.00 Bio Senior – Století Miroslava 
Zikmunda český životopisný film
Vydejme se napříč dějinami a nechme 
si vyprávět příběh minulého století pro-
střednictvím muže, který je zažil….
Režie: Petr Horký, 75 minut, repríza, 
mládeži přístupný, Vstupné 35 Kč

SOBOTA 21. PROSINCE
15.00 Kamarádi z televize 4  
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Žraloci na s(o)uši  
 animovaná rodinná komedie
Režie: Aun Hoe Gou, 92 min., čes-
ký dabing, mládeži přístupný, reprí-
za, vstupné 40 Kč
20.00 Zejtra napořád
 česká tragikomedie
V hl. rolích: P. Batěk, V. Kerekesová. 
F. Blažek, J. Lábus, J. řeučil, K. Issová,
Režie: Rudolf Havlík, 98 min., pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 
80 Kč

STŘEDA 25. PROSINCE
15.00 Bio Senior – Tři bratři  
 česká filmová pohádka
V hl. rolích: V. Dyk, T. Klus, Z. Piš-
kula, O. Kaiser, J. Lábus, I.Chýlková, 
B Polívka  aj. režie: Jan Svěrák, 86 
min., repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 35 Kč

SOBOTA 28. PROSINCE
15.00 O Malence  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Kirikou v divočině  franc. 
 animovaná rodinná komedie
Režie: Michel Ocelot, Bénédicte 
Galup, 75 min., premiéra, český 
dabing, mládeži přístupný, vstup-
né 40 Kč
20.00 Klauni  koprodukční drama
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus jsou jed-
nou z nejvýraznějších komediálních 
dvojic naší historie. Jejich spojení 
v rolích klaunů je největší hodnotou 
tohoto filmu!!! Scénář z  pera Petra 
Jarchovského! Skvělé herecké výkony!
V hl. rolích: O. Kaiser, J. Lábus, D. 
Falamand, K. Outinenová, J. Ferrie-
rová, E. Jeníčková
Režie: Viktor Tauš, 120 min., české 
titulky, pro mládež do 12  let ne-
vhodný, repríza, vstupné 80 Kč

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

Kultura
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ŘB EZEN
6.3. Školský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice ZŠ Mostkovice

6.3. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Trivis, Střední škola veřejnoprávní Prostějov

6.3. Hanácké bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Mánes

7.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov

7.3. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci Němčice n/H

7.3. Zámecký ples města Plumlova Kulturní dům Žárovice Žárovice Klubové zařízení Plumlov

7.3. Maškarní bál Sokolovna Určice Určice SDH Určice

13.3. Sportovní ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H
TJ Sokol Kostelec n/H - HK

a TJ Sokol Centrum Haná

13.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo v Prostějově Prostějov Moje divadlo

14.3. Župní ples Sokolovna Kralice n/H Kralice n/H Sokolská Župa Prostějovská

14.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov  ČLK

21.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

28.3. 15. Výročí TS Dany Hubené Městské divadlo v Prostějově Prostějov TS Hubená

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

duben
25.4. Country bál Kulturní dům Lipová Lipová Spolek pro rozhlednu Lipová

Plesy na Prostějovsku 2015

INZERCE

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
3/
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91

Společnost
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE, 
nám. T. G. Masaryka 2
vernisáž ve čtvrtek 5. března v 18,00 hod. 
6. 3. - 3. 5. 2015
Václav Ježek von Thienfeld
MACLA JÁBADBADA
1977 TERRABULLA 2015/NÁDHERNÁ ZEMĚ
PANDOPENNUNLE/JEZERO NADĚJE
PROSTĚJOV 2015/AUSTRÁLIE V OBRAZECH

V doprovodném programu vystoupí hráči na didgeridoo.
František a Martin Malínkovi.

MUZEJNÍ PODVEČER
ve čtvrtek 19. 3. 2015 v 17,00 hod.
„Saniťákem v Haliči a Pošťákem v Sedmihradsku“, 
nebo také „Raport o velké válce se šťastným koncem“

Beseda Josefa Krejčího je pokračováním osudů bratří 
Hrubanových a jejich autobusů během I. světové války.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

do 5. 4. 2015
RUDOLF ŠTĚPANČÍK - KRÁSA HOR 
Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu...

Jaroslav Seifert

Vystavené fotografie zahrnují období posledních 10 let, kdy 
autor přešel na digitální fotografii. Hory a jejich květy fotí už 
přes 40 let a za tu dobu pořídil skoro 7000 diapozitivů z celého 
světa.

do 5. 4. 2015 
INVENTURA

Výstava pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambrose 
ku příležitosti 125. výročí založení školy. Představuje práce 
současných i bývalých žáků.

v sobotu 28. března 2015 od 9,30 do 12,00 hod.
Jarní tvořivá dílna V
nejen pro maminky s dětmi

Děti si upečou z kynutého těsta velikonoční ozdobu, upletou si 
jednoduchý košíček, motýlka nebo kytičku z pedigu.
Maminky si pod vedením floristky Magdaleny Kořínkové 
zhotoví velikonoční dekoraci do košíku, misky nebo květináče.
Podrobnější informace a přihlášky na tel. č. 605 477 147 nebo 
na email jhanusova@volny.cz 
nebo abezroukova@muzeumpv.cz

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

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

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

Kultura
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

Zatmění Slunce
20. 3. (pátek) 9:40 až 12:00 hodin 

Zatmění Slunce bude pozorovatelné jako úplné ze severního 
Atlantiku, konkrétně z Faerských ostrovů a Špicberk. 
Z Prostějova bude viditelné jako částečné v celém svém průběhu 
a dostatečně vysoko nad obzorem. První kontakt nastane asi 
v 9:40 hodin a Měsíc opustí sluneční kotouč prakticky přesně 
v poledne. Maximální fáze nastane přibližně v 10:48 hodin. V té 
době bude Slunce z větší části zakryté Měsícem a viditelné jen 
jako srpek (viz. obrázek). Jedná se o poslední zatmění Slunce 
viditelné z našeho území až do roku 2021.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
Přednáška
26. 3. (čtvrtek) v 18:00 hodin – 
Kroužíme kolem černé díry?
Mgr. Filip Hroch, Ph.D.  

V přednášce se posluchači seznámí s detaily pozorování 
objektů obíhajících v těsném okolí centrální černé 
díry v Mléčné dráze, s metodami detekce černých děr 
v centrech cizích galaxií a na závěr pak možné scénáře 
vzniku takových útvarů. Srazíme se s černou dírou 
při kolizi naší Galaxie s Velkou galaxií v Andromedě? Přednáší 
Mgr. Filip Hroch, který pracuje jako odborný asistent Ústavu 
teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Obory jeho zájmu jsou 
zejména vysokoenergiová astrofyzika, astronomická fotometrie 
a výzkum aktivních galaktických jader. 
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 
hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
v 19:30 do 20:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven 
náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomický víkend: 
sobota 28. 3. a neděle 29. 3.

Během Astronomického víkendu je možné 
navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu 
i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 
hodin a v sobotu též pozorování večerní 
hvězdné oblohy v 19:30 hodin. Vstupné 
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

V neděli 29. 3. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu 
soutěží „SOUHVĚZDÍ“- JARNÍ OBLOHA. 

Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdích a planetách 
viditelných na jaře. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.
Pohádková středa pro děti:

JARNÍ POHÁDKA
Pohádku uvádíme každou březnovou 
středu v 15:30 hodin. Prodavači 
v hračkářství se přes noc ztratí některé 
hračky. Během dne je marně hledá 
a teprve cestou domů, když vzhlédne 
k obloze, je spatří. Mezi hvězdami 
nalezne všechny ztracené hračky Velký vůz, Pastýře, Pannu, 
Lva i Korunu. Už si s nimi nebude nikdo hrát, ale celé jaro si 
je můžeme na obloze prohlížet. Vstupné 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

23. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30 hodin. 
Obsahem březnových setkání bude seznámení s jarními 
souhvězdími. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním 
Slunce. Pololetní poplatek 100 Kč.

44. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání 
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický 
klub GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI 
I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny schůzek GEMINI 
I jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je určen 
pro studenty středních škol a starší zájemce o astronomii 
a schází se každé pracovní pondělí v 17:30 hodin, není-li 
stanoveno jinak. Jednorázový poplatek na školní rok činí 
400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039. 

VÝSTAVY/EXPOZICE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- OPTIKA – EXPOZICE
Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických 
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.

Kultura
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Výstava prací 
výtvarného kruhu CCU
V  rámci Centra celoživotní-

ho učení na Cyrilometodějském 
gymnáziu probíhá pod vedením 
PeadDr. Květoslavy Snášelové 
výtvarný kruh. Kruh je určen 
všem dospělým začínajícím či 
pokročilým umělcům, kteří se 
chtějí scházet a rozvíjet své umě-
ní pod dohledem výtvarnice a 

zkušené pedagožky. Od 29. ledna 
do 6. dubna pořádají svou první 
výstavu výtvarných děl v Galerii 
pro duši na schodišti Cyrilometo-
dějského gymnázia, která je volně 
přístupná v otevírací době ICM 
(www.icmprostejov.cz). Zveme 
vás k návštěvě výstavy, která vás 
pohladí po duši. -mn-
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První promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov

zvou  na další promenádu, která se uskuteční v neděli,  22. břez-
na 2015 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí a  vydáme se 
k jednomu z měšťanských domů, o kterých jsme zatím nemluvili 
– a dozvíme se něco zajímavého z jeho historie. 

KAVÁRNA AVATARKA ZVE NA VÝSTAVU:
Tentokrát bude představena tvorba Ivety Pekové  na výstavě obrazů, kombinovaných koláží a komiksu.

Od 6. 3. do  12. 4. 2015
Předvernisáž výstavy 6. 3. 2015 v 15.00 hodin
Provázejí: Eva Hrušková, Jan Přeučil, Jiří Zbořil 

Hudební doprovod:  skupina Jižní ryba (akce pokračuje samostatným koncertem skupiny)
Oficiální vernisáž: 10. 3. 2015 v  17.00 hod. Úvodní slovo: PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.

Hudební doprovod:  skupina Jižní ryba. 
Kavárna Avatarka, Prostějov, nám. TGM 20

Po – so: 9.00 až 22.00 hod.  Ne: 14.00 – 20.00 hod.
Výstava je organizována za podpory Statutárního města Prostějova,

Okrašlovacího spolku v  Prostějově, Galerie 2002, PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a TV ZZIP

Přednáška Klubu historické-
ho a státovědného v Prostějově

 Na březen letošního roku 
připravil Klub historický 
a  státovědný v  Prostějově 
další pravidelný podvečer na-
zvaný Povídání o Arcidómu 
habsburském 1848-1914. 
O  méně známých skuteč-
nostech ze života členů panovnické rodiny 
v  kontextu dobového českého i  světového 
dění bude posluchačům vyprávět Milivoj 

Žák z  prostějovské Galerie N7. 
Zaměří se zejména na Františka 
Josefa I. s jeho rodinou a zajíma-
vé bude zejména sledovat vztah 
císaře, potažmo celého arcidómu, 
k  Moravě, Hané a  samotnému 
Prostějovsku. 

Akce se uskuteční v tradiční třetí 
úterý v měsíci dne 17. března 2015 

v 17 hodin ve výstavním sále Státního okres-
ního archivu Prostějov v  Třebízského ulici. 
Všichni jsou srdečně zváni.  -tc-

Povídání o Arcidomu habsburském 1848-1914

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

10. SEZÓNA, BŘEZEN 2015
Sobota 7. března v  17 hodin

PŘEHLÍDKA 
VALAŠSKÉ KŘOVÍ - SLAVIČÍN

BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Sherlock Holmes a doktor Watson na 

straně dobra. Proti nim stojí záhadná 
bestie, která uprostřed ponuré krajiny 
plné močálů terorizuje rod Baskervil-
lů. Dokáže si doktor Watson poradit s 
metodou dedukční a převleky slavného 
detektiva?

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

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. 
Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejměl-
ková, L. Kameníček, D. Krchňavý, J. Krátký, 
J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. 
Daněčková a další.

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 12. března v  19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Komediálně laděná inscenace na 

motivy románu A. C. Doyla představí 
proslulé vyšetřovatele v  poněkud jiném 
světle. 

Režie: Aleš Procházka

Omezení otevírací doby 
ICM Prostějov

V pátek 20. března a 27. března 
bude ICM Prostějov z provozních 
důvodů zavřeno. Případné další 
změny najdete vždy na našich 
webových stránkách www.icm-
prostejov.cz. 

Akce plánované na březen

Etiopie – beseda 
Proč frčí v  Etiopii bílá? Co 

musíte mít s  sebou, když se 
vydáte na nákup? Na co si dát 
pozor u jídla? A co je to vlastně 
GLEN? Chcete znát odpovědi 
na tyto otázky? Přijďte v  úterý 
17. března v 16.00 hod. na be-
sedu s Kateřinou Procházkovou, 

účastnicí programu GLEN, 
která strávila tříměsíční stáž 
právě v Etiopii. Beseda s promí-
táním fotek proběhne v přízemí 
CMG, Komenského 17, Prostě-
jov. Více informací najdete na 
našem webu www.icmprostejov.
cz. 

Noc s českými pohádkami
Co byste dělali, kdybys-

te najednou museli hledat 
hrnec zlata, zachránit krá-

lovství nebo se vypořádat 
s tlupou loupežníků? Večerní 
program s hrami, soutěžemi, 
tvořivými dílnami a  samo-
zřejmě čtením pro hodné 
děti ve věku od 6 do 12 let, 
spojený s přespáním v budo-
vě Cyrilometodějského gym-
názia, pro vás přichystalo 
ICM Prostějov na pátek 20. 
března. Vyplněné přihlášky, 
které najdete na www.icm-
prostejov.cz, zasílejte vypl-

něné do 17. března na e-mail 
info@icmprostejov.cz.

Týden internetu  
zdarma – Světový  

den divadla

U  příležitosti Světového dne 
divadla (27. března) pro vás při-
pravuje ICM Prostějov Týden 
internetu zdarma od 23. do 26. 
března 2015. Přijít můžete kaž-
dý den (vyjma pátku 27. března) 

mezi 14.00 a 17.00 hod. (a to na 
max. 1 hodinu). Také pro vás 
bude připravena tematická ná-
stěnka se zajímavými informa-
cemi. Speciální soutěž pak na 
vás bude čekat na našem webu 
i Facebooku.

Evropská unie  
v otázkách

Také letos připravuje MEIS 
Prostějov působící při ICM 
Prostějov ve spolupráci Europe 
Direct Olomouc internetovou 
soutěž pro mládež s  názvem 
„Evropská unie v  otázkách“. 
Soutěž začne v úterý 31. března. 
Více informací najdete na na-
šem webu www.icmprostejov.cz.  



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 24 25. února 2015

Kultura

A ne ledajakého tátu - čtená-
ře. Hledáme rovnou čtoucího 
tátu roku 2015! Toho nejlepší-
ho a ve čtení nejpilnějšího, aby 
mohl své město a svoji knihov-
nu reprezentovat i  v  krajském 
kole soutěže, a  takového, který 
hravě zvládne své slavnostní 
představení při předávání cen 
Magnesia Litera 2015 v přímém 
přenosu České televize. 

Jak takového úžasného tátu 
poznáme? Jednoduše. Má prů-
kazku do knihovny, kde si půjčuje 
knížky. Pro sebe, ale hlavně pro 
své děti. Ví také, že knihovna není 
jenom o knížkách, ale že se v ní 
dějí zajímavé akce, které s dětmi 
aspoň občas navštěvuje. Může to 
dokonce zajít tak daleko, že s ta-
kovými akcemi knihovně sám 
pomáhá. Nejdůležitější podmín-

kou však je, že tento tatínek má 
jedno nebo více nezletilých dětí, 
které nám na svou duši na psí uši 
dosvědčí, že jim táta často a rád 
předčítá. Jste takovým tátou? 

Vrozená skromnost vám 
v tom jistě trochu brání, ale při-
hlaste se do soutěže. Pomůže to 
propagovat a  rozšířit čtenářství 
také do ostatních rodin. Můžete 
tak udělat přímo v knihovně, ať 
už na oddělení pro dospělé nebo 
v knihovně pro děti, dále na ad-
rese sluzby@knihovnapv.cz, nebo 
na telefonu 582 329 662. Neváhej-
te, táty hodnotíme už v první půl-
ce března. Pokud se nepřihlásíte, 
možná vás oslovíme sami. O ši-
kovných tátech, kteří knihovnu 
často navštěvují, totiž dobře víme 
a  nebojíme se je kontaktovat. 
Pokud i vy o  takových tatíncích 

víte, řekněte nám o nich, pošlete 
je k nám. Každý přihlášený táta 
obdrží za svou odvahu odměnu. 
Pro sebe licenci na online kurz 
rychlého čtení Rozečti.se (www.
rozectise.cz) a pro své děti licenci 
na Včelku – individuálního onli-
ne dětského trenéra čtení (www.
vcelka.cz). 

Průzkumy uvádějí, že více než 
polovině dětí čte nejčastěji knížku 
jejich maminka (58%), na dru-
hém místě byla jmenována ba-
bička (19%). Tátové se objevili až 
na úplném chvostu, svým dětem 
čtou v 16 % případů. Na druhé 
straně platí, že děti, kterým četli 
tátové, mají ke čtení velmi pozi-
tivní vztah. Čtením se svým dě-
tem přibližujeme a tátové by měli 
této příležitosti využívat mnohem 
častěji.

Festival Pro Tibet
Každý rok v  březnu se v  celé 

České republice konají akce na 
podporu Tibetu. Obecně prospěš-
ná společnost MOST totiž pořá-
dá tradiční Festival Pro Tibet. Ve 
třech desítkách měst probíhají nej-
různější přednášky, besedy, výsta-
vy a projekce filmů, jejichž cílem 
je informovat veřejnost o  životě 

v  Tibetu. Výtěžek z  těchto akcí je 
věnován na podporu vzdělanosti 
a zlepšování životních podmínek 
tibetských dětí, nomádů, uprchlí-
ků i starých lidí. V  letošním roce 
se k   tomuto festivalu připojuje-
me i  my. Ve středu 11. března v  
17 hodin se v   podkrovním sále 
knihovny uskuteční přednáška Jo-

hany Krajčírové, která nám přiblíží 
život Tibeťanů, některé projekty na 
podporu Tibetu, ale také své osob-
ní zkušenosti např. s  Tibeťany žijí-
cími v  exilu v  Ladaku. Přednášku 
bude doplňovat výstava fotografií, 
kterou budete moci navštívit až do 
poloviny dubna v  naší Galerii Na 
Půdě. 

Hledáme tátu, který čte svým dětem

Zveme vás na setkání se spi-
sovatelkou Markétou Marko-
vou publikující pod jménem M. 
T.  Majar. 

Tato prostějovská autorka za-
čala psát knihy až po čtyřicítce, 
ale hned její prvotina, román 
Hot Boys, který byl nejdříve pu-

blikován pouze elektronicky, se 
setkal s  velkým ohlasem čtená-
řů a dočkal se i klasického „pa-
pírového“ vydání. Od té doby už 
autorka vydala další dva tituly 
Znamení vlka a  Krvavý písek, 
patřící k  žánru fantasy. Na du-
ben pak připravuje vydání nové 

knihy s  názvem Hell Boys. Jak 
se Markéta Marková dostala 
k   psaní knih? Které literární 
žánry preferuje? A jaké jsou její 
zkušenosti s  elektronickým pu-
blikováním? Na to vše se jí mů-
žete zeptat ve středu 18. března 
v  17 hod.

Setkání se spisovatelkou M. T. Majar
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S Broučky přiletí do Prostějova jaro
Půvabný příběh Jana Karafiáta 

Broučci uvidí malí diváci a jejich do-
provod v Městském divadle v Prostě-
jově v  sobotu 21. března v  15 hodin.  
Známou pohádku převyprávěl pro 
početný baletní ansámbl choreograf, 
režisér a umělecký šéf baletu Morav-
ského divadla Olomouc Robert Ba-
logh. 

„Pohádku uvádíme pro předplatné 
Čtyřlístek, dostatek vstupenek je také 
v doprodeji. Představení jsme naplánova-
li na první jarní den. Věřím, že s Broučky 

přiletí do Prostějova i  dlouho vyhlížené 
jaro,“ uvedla ředitelka prostějovského di-
vadla Jana Maršálková.

V nadčasovém příběhu, který se zapsal 
do srdcí mnoha generací, se děti setkají 
s  Broučkem, tatínkem, maminkou, ale 
i  kmotřičkou, kmotříčkem, Verunkou, 
Janinkou či Beruškou.

Baletní pohádka nastudovaná Rober-
tem Baloghem nebude v Prostějově k vi-
dění poprvé. V loňské sezóně dětské pu-
blikum aplaudovalo příběhu o Tarzanovi. 

 -eze-

Madama Butterfly s Katarínou 
Jordou Kramolišovou

Skvělou pěvkyni Katarínu Jordu Kramo-
lišovou v titulní roli Puccinniho opery Ma-
dama Butterfly uvidí návštěvníci prostějov-
ského divadla ve čtvrtek 5. března v 19 hodin. 
Jedno z nejslavnějších děl Giacoma Puccin-
niho nastudoval soubor Slezského divadla 
Opava vedený zkušenou operní režisérkou 
Janou Andělovou Pletichovou, orchestr diri-
guje hostující Petr Šumník.

Výpravná opera pojednává o životní tragédii 
Butterfly, která byla provdána za amerického 
poručíka, jenž od samého začátku bral vztah 
s mladou Japonkou jako krátké dobrodružství. 
Už po třech měsících Butterfly opouští a vrátí 

se až za tři roky s americkou manželkou, aby si 
odvezl svého malého syna. Butterfly řeší tragé-
dii svého života sebevraždou. Premiéra 17. 
února 1904 v milánském Teatro alla Scala však 
u diváků propadla. Puccini ji okamžitě stáhnul 
z repertoáru a pustil se do práce na změnách. 
O tři měsíce později se konala premiéra pře-
pracované Butterfly v Teatro Grande v Brescii. 
Obecenstvo bylo okouzleno hudbou, která 
vystihovala situace, emoce, vykreslovala ja-
ponskou kulturu a také bylo dojato příběhem, 
který se opíral o skutečnou událost. Pucciniho 
Butterfly je od té doby milována publikem i in-
terprety ve všech operních domech. -eze-

Divadelní foyer: do zóny ticha 
s Vilémem Veverkou

V zóně ticha aneb Druhá tvář Viléma 
Veverky. To je název výstavy fotografií, 
která bude ve foyer Městského divadla 
v Prostějově zahájena ve středu 18. břez-
na 2015 přibližně ve 21 hodin.

„Vernisáž se uskuteční v  poněkud 
nezvyklém čase, ale má to svůj dobrý 
důvod,“ konstatovala ředitelka prostě-
jovského divadla Jana Maršálková s tím, 
že zahájení výstavy bude předcházet 
koncert, na němž mohou návštěvníci 
ocenit i  „první tvář“ Viléma Veverky 
- tvář hobojisty, který patří ke světové 
špičce. Veverka, jenž posluchače okouz-
luje bravurní technikou a  fenomenál-
ním přednesem, vystoupí v  Prostějově 
od 19 hodin s  klavíristou Martinem 
Kasíkem. (Před dvěma lety prostějovské 
posluchače doslova uhranul na společ-
ném koncertu s harfenistkou Kateřinou 
Englichovou.)

Zónou ticha Viléma Veverky je pro-
středí hor a velehor, kam často zcela osa-
mocen s  plnou fotografickou výzbrojí 
stoupá pro své záběry. „Hory a fotografie, 
to je neustálé hledání a čekání. Čekání na 
okamžik, který ovšem nemusí přijít,“ říká 
o své vášni Veverka. Fotografie jsou podle 
jeho slov interpretací daného okamžiku: 
„Je to má výpověď o místě, o mém vztahu 
k horám. Je to potřeba nebo ambice přiblí-
žit ty nejintimnější chvíle, které prožívám, 
těm, kteří jsou schopni se dívat a přede-
vším vnímat“.

Fotografie z  pozvánky na výstavu je 
z  vrcholu nejvyšší americké hory - sed-
mitisícové Aconcaguy, kterou hobojista, 
fotograf a horolezec Vilém Veverka - tedy 
vlastně muž tří tváří - zdolal počátkem 
roku 2013. Prodejní výstava bude ve foyer 
prostějovského divadla k vidění do konce 
divadelní sezóny, tedy do 24. června. -eze-
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Společnost

Během měsíce března můžete 
v  Regionálním informačním cent-
ru navštívit výstavu obrazů malíře 
MgA. Milana Kubeše. Prostějov-
ským milovníkům umění se již 
představil výstavami v  KK Duha 
v letech 2004, 2009 a 2013 a v Muzeu 
a galerii v Prostějově v roce 2007. 

Autor rozměrných pláten Milan 
Kubeš uvádí: „V  malbě mě zajíma-
jí a  téměř  rytmicky se střídají dvě 
základní  linie. Dříve to byla rovina 
krajinářská. Krajina jako žánr tvořila 
podstatnou část mé tvorby především 
ve studijním období, kdy jsem malo-
val krajiny takříkajíc  v  realistickém 
duchu a  většinou přímo v  plenéru. 
Druhým žánrem 
pak byla poloha 
figurální. Pod ve-
dením profesora 
Načeradského jsem 
se seznamoval s vel-
koformátovou mal-
bou a posouval svou 
tvorbu od  realistic-
kých kompozic přes 
symbolismus až 
k určité expresi, kte-
rá prostupuje mou 
tvorbou i  v  sou-
časné době. Leit-
motivem většiny 
obrazů je téma 

zrcadlení, prolínání dvou nebo více 
rovin, které jsem  kdysi obsáhl i  ve 
své diplomové práci. Na výstavu 
v  Regionálním informačním centru 
jsem vybral figury i  krajiny nama-
lované v  posledním roce. Inspirací 
nacházím v  současnosti v  městské 
krajině. Rád zobrazuji motivy mos-
tů, ulic a vůbec architektury, z jejichž 
částí skládám nový obraz podléhající 
vlastní estetice. Obrazy jsou malová-
ny akrylem na plátno nebo papír.“  
Výstava potrvá od 4. do 29. března 
2015. 

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

VÝSTAVA OBRAZŮ MILANA KUBEŠE 
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Pěvecký sbor  E X A U D I
zve všechny své příznivce na koncert dne 29. 3. 2015 

v 17.00 hodin v modlitebně ČCE Kollárova 6, Prostějov.
 Na programu je kytice písní na české lidové motivy 
     v úpravě B. Martinů, L. Janáčka, A. Dvořáka, aj.  

Účinkuje smíšený pěvecký sbor Exaudi a jeho sólisté.

Společnost

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
BŘEZEN 2015

HUDEBNÍ OBOR :

Jarní besídky žáků v  17.00 hod. v  sále ZUŠ
5.3., 10.3., 11.3., 17.3., 19.3. 2015

18.3. 2015 – Krajské kolo soutěže ZUŠ - lidové nástroje - sál ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka – Kravařova ul. - březen 2015

Dnes tančí
Malá fotoretrospektiva vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 

objektivem Zdeňka Pelly.

Galerie Špalíček – výstava prací žáků výtvarného oboru  
ZUŠ – INVENTURA

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
11. 3. 2015 v 17.00 hodin v  sále zámku Pernštýnské nám.  

Proč si myška Eliška vesele poskočila a Víla Vivivíla 
Premiéra představení žáků přípravného ročníku 

a 3. ročníku I. stupně.
Režie Hana Šprynarová

TANEČNÍ OBOR

8. 3. 2015 v  17.00 hodin v  Městském divadle Prostějov
Dnes tančí

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Prostějov 
a ZUŠ Broumov.

Již třetím rokem se přízniv-
ci tanečního oboru Základní 
umělecké školy Vladimíra 
Ambrose Prostějov mohou tě-
šit na program s názvem Dnes 
tančí. V neděli 8. března 2015 
v 17.00 hodin se jeviště Měst-
ského divadla v  Prostějově 
zaplní tancem.  Žáci taneční-
ho oboru pod vedením Pavly 
Krieger Jahodové se předsta-
ví v  řadě choreografií, které 
uspěly v předchozích letech na 
celostátních přehlídkách, ale 
i  v  choreografiích, které diváci 
mohou vidět v premiéře. Mladí 
tanečníci se v letošním školním 
roce budou ucházet o  ocenění 
v tanečních přehlídkách -  Kraj-
ská přehlídka dětských skupin 
scénického tance Tanec, tanec 
, přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých  a soutěžní 
přehlídka tanečních oborů zá-
kladních uměleckých škol.

Taneční večer nebude patřit 
jen žákům prostějovské ZUŠ, 
ale i  hostům z  daleka. Pozvá-

ní přijala paní učitelka Helena 
Ogriščenko se svými tanečníky 
ze ZUŠ Broumov a  tanečního 
studia Fouette Broumov. He-
lena Ogriščenko již Prostějov 
navštívila jako porotkyně taneč-
ních přehlídek a se svými žáky 
se věnuje  klasickému i scénic-
kému tanci. V  klasickém tanci 
se účastní řady mezinárodních 
přehlídek – Pardubická Arabes-
ka, Hradecká Odette, a  hlavně 
prestižního Mezinárodního 
Galavečeru Plzeň, kde tanečníci 
jsou pod drobnohledem tako-
vých osobností tance, jakými 
je například Vlastimil Harapes. 
V  roce 2014 byli žáci Heleny 
Ogriščenko se sólistkou Bar-
borou Hovorkovou, oceněni 
Nadačním fondem Gymnázia 
Broumov pro mladé talenty 
reprezentující město Broumov 
v oblasti kultury. 

Nejen díky hostům z  Brou-
mova bude program velmi pes-
trý. Vstupné je možno zakoupit 
v předprodeji divadla.

Základní umělecká škola 
Vl. Ambrose slaví v  letošním 
školním roce 125 let od svého 
založení, a proto vznikla krátká 
video prezentace představující 
všechny obory, které na škole 
působí, nejen obor taneční, ale 
i výtvarný, literárně dramatický 
a  hudební. Premiéru budeme 
moci shlédnout také na slav-
nostním večeru Dnes tančí. 

A  tanečnímu oboru ZUŠ 
budou věnovány i  dvě březno-
vé výstavy fotografií.  V Galerii 
Linka v Kravařově ulici Zdeněk 
Pella vystaví fotografie z  umě-
leckého života v  Prostějově.  
Druhá výstava se koná v  pro-
storách prostějovského zámku, 
kde můžeme vidět  fotografie 
tanečního oboru a  fotografie 
souboru Buď ZUŠ -  fotokolek-
ce pořizované na netradičních 
místech. Autory fotografií jsou 
buď samotní členové tanečního 
souboru nebo absolventka ZUŠ 
fotografka Vendula Burgrová. 
 -zuš-

Dnes tančí ZUŠ V. Ambrose

Moravskoslezská křesťanská akademie, region Prostějov
vás srdečně zve na zajímavou přednášku. 

Přednáší  br. Bohdan  H E C Z K O   OFMConv. z Brna

O životě a díle Maxmiliána M. Kolbeho  
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život”

Přednáška bude doplněná promítáním a závěrečnou besedou  
s Jitkou Navrátilovou Ph.D.

Uskuteční se na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, 
ve středu 18. března 2015 v 17:30 hodin.

Setkání se koná za finanční podpory Statutárního města Prostějova.  
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Poděkování
Dne 13. 12. 2014 uspořádala Církev českobratrská evange-

lická v Prostějově dobročinnou akci Dobrotrh, jejíž výtěžek byl 
věnován prostějovské pobočce Fondu ohrožených dětí na po-
moc rodinám s dětmi v krizové situaci.

Šlo již o druhý ročník této akce, na které se podíleli dobrovol-
níci a prodávali zde vlastnoručně připravené nápoje, cukroví 
a rukodělné výrobky.

Letos se vybralo úctyhodných 13 580 Kč, které nám pomo-
hou řešit situaci rodin, se kterými spolupracujeme. 

Rádi bychom touto cestou organizátorům i všem, kdo se na 
této akce podíleli, ze srdce poděkovali a popřáli jim v novém 
roce 2015 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

 Za pobočku FOD v Prostějově Mgr. Regina Šverdíková

Poděkování 
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. děkuje touto cestou  

statutárnímu městu Prostějovu za veřejnou finanční podporu 
poskytnutou na  aktivizaci uživatelů služeb Centra sociálních 
služeb Prostějov, p. o., prostřednictvím tvořivé dílny pro seniory.

Díky této podpoře mohou uživatelé služeb pokračovat ve 
smysluplné činnosti, která přispívá k  jejich celkové aktivizaci 
a ke zvýšení kvality jejich života. Děkujeme 

Kaleidoskop

Galerie N7 
zve:

JARNÍ autorská 
výstava brněnské 
umělecké dvojice 

manželů
Jurnečkových

vernisáž se uskuteční ve stře-
du 4. března 2015 v 17.00 hodin  
v Galerii N7 (za Zlatou bránou)

umělecké i užitkové sklo, ob-
razy, dřevěné plastiky

 nevšední malby, lehané sklo, 
dřevo   - z  tvorby výjimečné 
manželské dvojice, tentokrát již 
v jarní náladě.

Srdečně zve   Galerie N7, 
nám. Svat. Čecha 3, Prostějov

Národopisný soubor MÁNES
pořádá dne 6. 3. 2015 v 18.30 hodin

v prostorách Národního domu v Prostějově

při příležitosti 70. výročí založení souboru 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ A HANÁCKÝ BÁL

KLUB MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ 
ŽEN V PROSTĚJOVĚ

Stalo se již tradicí, že se 
podnikavé ženy setkávají 
každý první čtvrtek v měsíci 
na kruhovém setkání Klubu 
moudrého podnikání žen 
v Prostějově. A ne jinak tomu 
bude i v březnu, a to konkrét-
ně ve čtvrtek 5. března 2015 
od 17.00 hodin se uskuteční 

setkání v  Kavárně ve Špa-
líčku. Naše kruhová setká-
ní jsou však stále otevřena 
novým podnikavým ženám, 
které mají zájem se sebe-
vzdělávat, učit se navzájem 
ze svých zkušeností a  chtějí 
se spolupodílet na ozdravněj-
ším pojetí sebe sama, podni-

kání a  svých rolí ve společ-
nosti. 

Přijďte mezi nás a uvidíte, 
že změna je možná, postup-
něJ. Těšíme se na Vás. 

Informace: Helena Volfová 
tel. 605 051 955; FB Klub MPŽ 
Prostějov; www.moudrepod-
nikanizen.cz  -rg-

KLUB MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ ŽEN V PROSTĚJOVĚ 
Vás srdečně zve na 4. tematický klubový večer, který se uskuteční ve středu 18. března 2015 

v Čajovně pod pokličkou v Prostějově od 17:30 hodin.

Tentokrát se společně s Mgr. Hankou Pískovou pobavíme na téma SEBEPREZENTACE. Umí-
te se „prodat“, přemýšleli jste někdy nad tím, jestli se náhodou „neprodáváte“ pod cenou nebo 
naopak nad cenou? O Češích se říká, že se neradi chválí a o českých ženách by to mohlo platit 
dvojnásob. Proto jsme si pro vás připravily malý exkurz do našeho sebehodnocení. Co si přijít pro 
nové praktické tipy:

1. Jak zvládat stres a trému?
2. Jak přemoci neustálou touhu (potřebu) vlastního kritického hodnocení?
3. Jak kladně zaujmout, i když máme pochybnosti?
4. Nejlepší první dojem při prvním setkání, v práci, pohovoru, při důležitém jednání?
5. Zdravé sebevědomí jak ho získat, udržet a hýčkat?

Srdečně jsou zváni všichni - muži i ženy, které toto téma zajímá. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je vhodná rezervace u paní Heleny Volfové tel. 605051955.
 -rg-

Přehled bohoslužeb 
církví v Prostějově:

Apoštolská církev Prostějov, Raisova 1159 – za mateřskou školou:
- bohoslužby v neděli v 9.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:
-  sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy 
v 10.00 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 
-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; 

studium Bible a teokratická škola probíhá vždy ve čtvrtek od 18.00 
hodin.
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web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122

Asociace Reiki vás zve na březnové akce:
7. 3. 2015 sobota 10.00 hodin
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. ST. – ART 

ECON Střední škola Prostějov, Husovo nám. 91, 2. 
NP, multimediální posluchárna

Po krátkém úvodu o možnostech práce s mistrov-
ským stupněm REIKI je individuálně provedena ini-
ciace na mistrovský symbol tradičního Usuiho REI-
KI. Následuje celodenní seminář, při němž se naučíte 
pracovat s  technikami a postupy tohoto mimořádně 
účinného stupně REIKI. Získáte diplom a manuál. 
Samozřejmě ti, kteří již absolvovali III. stupeň u Dr. 
Hodka nebo Mgr. Frantise mohou přijít na opakování.   

              17. 3. 2015 úterý 18.00 hodin
Klub AREIM – Národní dům v   Prostějově – 

1.NP, červený salonek
TAJEMNÁ  MOC  DRAHÝCH KAMENŮ. Přijď-

te se blíže seznámit s drahokamy - 
- těmito zdánlivě neživými bytostmi, jenž doprovází 

lidstvo od nejstarších dob jeho vývoje. O drahokamech 
se zde nebude jen povídat, ale součástí přednášky bude 
též možnost si kameny osahat, vnímat jejich energii a 
seznámit se s některými technikami ke zlepšení našeho 
zdraví. Dozvíte se mimo jiné informace o tom, jak si 
správně kameny pro svou potřebu vybírat, čistit, jak je 
vkládat do drahokamových mandal, šperků, amuletů, 
či jak je rozmístit v interiéru.  Dále se pak dozvíte o lé-
čivé síle drahokamů a také o jejich schopnosti ochrany 
před zlem a negativitou. Po skončení přednášky budete 

mít možnost individuální konzultace a případné kou-
pě vhodného kamene.

Přednáší: Pavel C. Dočkal  – badatel v  oblastech 
lidské duše, astrálního vyzařování a působení míst a 
staveb na člověka, využívání drahokamů lidstvem v  
průběhu věků, spisovatel, filozof, terapeut. Vydané kni-
hy: Proměny duše, Astrální patogenní zóny…..

O REIKI vás krátce bude informovat Mgr. Rudolf 
FRANTIS, mistr/učitel tradičního Usuiho 

REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o. 
s./AREIM/www.reikimorava.cz/.

Vstupné – členové AREIM o. s. 60Kč, ostatní 100Kč.
28. 3. 2015 sobota 10.00 hodin
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – ART 

ECON Střední škola Prostějov, Husovo nám. 91, 2. 
NP, multimediální posluchárna

Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom 
iniciace/naladění/ a následuje    seminář o práci s  
energií REIKI s   průběžným procvičováním jednot-
livých technik, které jsou součástí výuky prvního stup-
ně. Naladění probíhá individuálně. Získáte certifikát  
a praktický manuál. Ti, kteří již získali I. stupeň u Dr. 
Hodka nebo Mgr. Frantise mohou přijít na opakování 
(doporučujeme příchod okolo 12 hod po úvodní části.) 

Na výše uvedené akce srdečně 
zveme širokou veřejnost.  
 Členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

VZDĚLÁVACÍ AKCE

INZERCE

ARToviny 2015
ART ECON - Střední škola, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 8. 

ročník výstavy výtvarných a fotografických prací studentů umělec-
kých oborů s názvem „ARToviny 2015“. 

Máte-li chuť potěšit se a shlédnout abstraktní malby, fantazijní 
kresby, návrhy grafického designu a  

fotografie z tvorby studentů, navštivte Galerii Metro 70 v Pros-
tějově v měsíci únoru. 

Výstava, která se koná za finanční spoluúčasti statutárního 
města Prostějova, potrvá do 8. března 2015. Srdečně vás zveme!

Kabelkový bazar
Oslovujeme Vás s uspořádáním sbírky Vašich již nepotřebných 

kabelek. Sbíráme kabelky společenské, sportovní, retro, nové, zá-
novní, neděravé.

17. dubna 2015 bude v přednáškovém sále Národního domu 
v Prostějově (1. patro) od 12 hod velký kabelkový bazar. Jed-
notná cena kabelek 25 Kč/ 1 ks.

Výtěžek z akce bude sloužit na dofinancování aktivit Českého 
červeného kříže Prostějov – asistenční služby pro seniory a úkli-
dy v jejich domácnostech.

Od 17 hod bude kabelkový bazar pokračovat cyklem módních 
přehlídek – oděvů, doplňků, květinových dekorací, hudby, tance, 
… - Tvořím, tedy jsem – 3. ročník.

Kabelky prosím přineste 9. března pondělí od 8 do 11 hod 
na Český červený kříž, Milíčova 3 nebo průběžně do redakce 
Prostějovského deníku na Vápenici.

Velice děkujeme za Vaši pomoc a těšíme se na setkání s Vámi 
na naší akci.

Tato akce se koná pod záštitou Zdravého města Prostějov.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
KOMPLETNÍ NABÍDKA čištění interiéru i exteriéru aut,  

autobusů, obytných vozů, lodí a kamionů

- vše v nejlepší možné kvalitě
- tradice výrobce od roku 1958

Svatoplukova 46, 796 01 
Prostějov, Jiří Juhász  732 687 805

www.porzelack.cz

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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 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
 

Pracoviště Vápenice 9 Prostějov, telefon: 420 582 344 125 
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz     

               

 

VELIKONOČNÍ KERAMIKA  
 keramická dílna pro děti i dospělé 

 

 13.3.2015: 16,30-17,30h 
 20.3.2015: 16,30-17,30h  

 
 výroba 

velikonočních 
doplňků  

 modelování dle 
předloh a šablon 

 vykrajovačky, 
silikonové formy… 

 burel, barevné 
glazury, sklo 

 
osoba 40,- Kč vyrábění,  40,- Kč glazování 
 

VYZVEDNUTÍ 23.-25.3.15-19h  
NA INFOCENTRUM SC-DDM 
 

Sportcentrum-DDM  
Vápenice 9, Prostějov 
730 805 144, 602 845 113   
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Blahopřejeme
 V měsíci prosinci 2014 oslavili své životní jubileum 

tito občané města a příměstských částí: 

 70 let  Oháňková Ivana, Vychodil Vilém, Ftačníková Kamila, Klemsová Ludmila, 
Tesařová Zdeňka, Tylová Ludmila, Macháň Josef, Kučerová Ludmila, 
Dostálová Věra, Jachníková Drahomíra, Smékalová Anna, Dostál Josef, 
Polehlová Marie, Rywiková Katarina, Karná Františka, Večerka Břetislav, 
Vítek Jiří, Pospíšilíková Zuzana, Ščuka Jan, Ing. Pospíšil Jan, Mgr. Sedláčková 
Libuše, Hájková Pavla, Lach Jan, Ščipáková Jitřenka, Hurdichová Ludmila, 
Melicharová Zdeňka.

 75 let  Kyšová Naděžda, Martinek Josef, Böhm Vilém, Héniková Libuše, Vozihnoj Jan, 
Bierová Jiřina, Roháčková Anna

 80 let Kožušníková Jaromíra, Kapusta Jozef, Čermáková Milada, Zemanová 
Jaroslava, Preclíková Květoslava, Vymazal Josef, Langrová Drahomíra, 
Kysela Jiří, Prečanová Zdena

 85 let  Vencovský Jiří, Hanisch Alfred, Kubíčková Marta, Nováková Ludmila, Francová 
Jaroslava, Grézová Blanka

 90 let  
 Dadáková Alenka, Roubal František, Hrušková Jiřina, Mrázek Jan, Šlézar 
František

 91 let Kapounková Jiřina, Procházka František, Orlíkova Jiřina, Sonnewend 
Jan, Jeřábek Bohuslav, Tomková Marie, Karáskova Maria

 92 let  
Král František, Sklenářová Františka, Kyrová Anna, Sedlová Růžena

 94 let  
Benešová Milada, Hrůzová Růžena

 96 let  
Hejduk Miroslav, Fiala Vladislav

102 let  
Páleníková Stanislava

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

Termín  Hodina Tematické zaměření setkání    Lektor
3.3.2015 14.00 Prostějov je město které znám III. Hana  Vybíhalová
   Další pokračování zábavného kvízu z  historie našeho města.

10.3.2015 14.00 Slavíme MDŽ 
   Oslava MDŽ kdysi neodmyslitelně patřila k  měsíci březnu. Tak si 
    zavzpomínáme a zároveň pro sebe něco uděláme. Pomůže nám s  

tím kosmetička, kadeřnice a masérka. Taky si trošku popovídáme a 
bude i ochutnávka domácích marmelád, sirupů a bylinkových likérů.   

17.3.2015 14.00 Trénujeme paměť   Mgr. Lenka Freharová
   S  pamětí máme všichni trošku problém, tak si ji přijďte procvičit.                                                                                                           

24.3.2015 14.00 Povídání s etnografem  Mgr. Jiří Ondra
   Přijde mezi nás etnograf a dozvíme se něco o hudbě našeho regionu.

31.3.2015 14.00 Výroba velikonočních dekorací  Zora Dostálová
    Za pomoci bavlnky a vodního skla si vytvoříme netradiční veliko-

noční výzdobu. Příspěvek na materiál 25 Kč.

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách  OS LIPKA, 
Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak). Těšíme se na vaši návštěvu..

102 leté jubilantce popřála také náměstkyně primátora Iva-
na Hemerková.

Besedy - Neúspěšný 
nákup: Co teď?

Pokud si pořídíte věc či 
službu, s níž po nákupu nejste 
spokojeni, nabízí české zákony 
řadu možností, jak si s  nepo-
vedeným nákupem poradit. 
Přesto o nich mnoho spotřebi-
telů neví nebo je neumí správ-
ně využívat. Jak reklamovat 
zboží či službu, jak vracet 
zboží a nepřijít o peníze či jak 
postupovat při změně obchod-
ních podmínek, to se dozví 
účastníci besed, které pořádá 
poslankyně Evropského parla-
mentu MUDr. Olga Sehnalo-
vá, MBA (ČSSD, S&D).

„Kdo z nás někdy nelomil ruka-
ma nad nákupem, který se nám 
nepovedl, a  nepřemýšlel, co dělat? 
Mávnout rukou a smířit se s tím, že 
zboží je zmetek a služba má daleko 
od toho, co bylo v reklamě slibová-
no? Nebo se sebevědomě domáhat 
svých práv, pokud tedy víme, jaká 
jsou? Jsem pro druhou možnost, 
protože jsem si sama vyzkoušela, 
že pokud se nám něco nelíbí, je lep-
ší se ozvat. A o tom, JAK se ozvat, 
jsou naše besedy, které budu opět 
pořádat pro veřejnost v  různých 

městech Zlínského a Olomouckého 
kraje,“ vysvětlila europoslankyně 
Sehnalová, která je v  Evropském 
parlamentu členkou Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Besedy s názvem “Neúspěšný 
nákup. Co teď?” povede vrchní 
rada České obchodní inspekce 
Zdeněk Krul. V  Prostějově se 
beseda uskuteční 27. března 
v 9:30 v přednáškovém sále Ná-
rodního domu. Účast je zdarma, 
vítán je každý, kdo se chce o dané 
problematice dozvědět více.

Zájemci se naučí nejen rozpo-
znat možná rizika při nákupu i po 
něm, ale i to, jak nepovedený ná-
kup vyřešit. Besedy pokryjí i nej-
rizikovější oblasti, jako je nakupo-
vání na internetu či po telefonu.

Celkem se od února do 
května koná pět těchto setkání 
- v Tovačově, Bystřici pod Hos-
týnem, Prostějově, Bojkovicích 
a  v  Hluku. Navazují na tradici 
vzdělávacích seminářů o neka-
lých obchodních praktikách, 
které Olga Sehnalová úspěšně 
uspořádala v  předchozích le-
tech.

Poděkování
Odbor Klubu českých turis-

tů Senior 2000 Prostějov děku-
je městu Prostějovu za poskyt-
nutí veřejné finanční podpory 
v roce 2014.

Jsme jedním z odborů, který 
sdružuje turisty výhradně v se-
niorském věku; věkový průměr 
našich členů je 75 let. I přes vyš-
ší věk se snažíme o aktivní po-
hyb, organizujeme pravidelné 
vycházky a výlety spojené s po-
znáváním krás naší vlasti.   

Poskytnutí veřejné finanční 
podpory nám umožnilo zorgani-
zovat týdenní poznávací zájezd do 
Krkonoš.  Finanční příspěvek jsme 
plně využili na pokrytí nákladů na 
dopravu a mohli tak strávit nezapo-
menutelný týden v  krásném pro-
středí nejvyšších českých hor. 

Velmi si vážíme toho, že Rada 
města Prostějova myslí i na nás, 
seniory. Upřímně děkujeme.

 Petr Kunc, předseda 
 Odboru KČT Senior 2000

Obrazem...
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Grand prix 2015
V neděli 1. března 2015 v malé tělocvičně ZŠ Palackého od 

15 do 17 hodin proběhne Grand prix 2015. Přineste si autíčko 
na dálkové ovládání a zapojte se do závodu plného překážek a za-
táček. Věková hranice závodníků 
je 3 - 99 let. Startovné 30 Kč. Pro 
výherce jsou připraveny drobné 
odměny. Za podpory Statutár-
ního města Prostějov organizuje 
Občanské sdružení KOKTEJL.   
 -jl-

DOMEČEK, budova Sportcentra - DDM ve dvoře 
vpravo, Vápenice 9, Prostějov

Pro zájemce nad 60 let otevíráme pod vedením 
skvělé prostějovské malířky kurz malování. Začínáme 
v  březnu, připojit se můžete ještě v  dubnu. Základní 
cena kurzu za 15 lekcí je 600 Kč s  možností splátek. 
Seznamovací schůzka je ve čtvrtek 19. 3. 2015 v 15 ho-
din. Zapisujte se na e-mailu: koktejlpv@email.cz nebo 
se přihlaste na tel.: 774 293 029. Těšíme se na Vás.   

Akce březen 2015 

9.3. pondělí 15 – 17 hodin Velikonoč-
ní tvoření

Propojíme výzdobu a barvy. Přijďte si vytvořit de-
koraci, která bude zdobit okna či stůl vašeho domova 
nejen o Velikonocích. Příspěvek 30 Kč. 

12.3. čtvrtek 15 – 17 hodin 
Velikonoční pečení
Další díl soutěže o nejlepší moučník. Upečte váš ob-

líbený mazanec nebo věnec a přineste spolu s recep-
tem. Sami vyberete nejlepší výrobek, který odměníme.     

17.3. úterý 15 – 17 hodin
Velikonoční tvoření 
Ozdobte svůj domov jarními prvky, dodejte bytu osobitost a svěžest. 

Odneste si dekoraci vhodnou do vašeho domova. Příspěvek 30 Kč. 
19.3. čtvrtek 15 – 17 hodin
Kurz malování pro starší  
Seznamovací lekce, pod vedením zkušené malířky.  
24.3. úterý 15 – 17 hodin 
Zdobení velikonočních perníčků
Při společném zdobení perníčků budeme hledat in-

spiraci a zavzpomínáme na svátky jara. Upečené per-
níčky dostanete u nás! Příspěvek 30 Kč.    

26.3. čtvrtek 15 – 17 hodin 
Kurz malování pro starší 
Při první lekci začneme pod vedením zkušené malíř-

ky pronikat do tajů malování. 
27.3. pátek 10 – 16 hodin 
Burza oblečení - určeno pro seniory, výkup 
28.3. sobota 10 – 16 hodin 
Burza oblečení - určeno pro seniory, výkup 
29.3. neděle 10 – 16 hodin 
Burza oblečení - určeno pro seniory, prodej 
30.3. pondělí 10 – 16 hodin 
Burza oblečení - určeno pro seniory, prodej 
31.3. úterý 10 – 16 hodin 
Burza oblečení - vrácení oblečení 
1.4. středa 15 – 17 hodin 
Burza oblečení - vrácení oblečení 
 -jl- 

VÝLETY PRO SENIORY V BŘEZNU
Dovolte, abych vás pozvala 

na první dva letošní výlety. Ten 
první se uskuteční ve středu 4. 
března. Dopoledne je domluve-
ná prohlídku olomoucké rad-
nice (orloje) a  historické části 
města s průvodcem. Poté, ještě 
v dopoledních hodinách může-
me individuálně navštívit Ar-
cidiecézní muzeum Olomouc 
a  Muzeum moderního umění 
Olomouc, kam je tento den 

vstup zdarma. Odpoledne se 
pak podíváme do jedné z pev-
ností v okolí města – zamíříme 
na Fort v Křelově. Cestou domů 
ještě stihneme zastávku v  ná-
kupním centru.

Druhý výlet je plánovaný na 
úterý 24. března. Navštívíme 
Baťovo muzeum ve Zlíně a ces-
tou zpátky se zastavíme v Záhli-
nicích, kde je rybářství a  také 
malé místní muzeum.

Podrobnější informace zís-
káte na www.filemon-baucis.
cz, na tel. čísle 728 337 983 a na 
prodejně v  Prostějově, nám. 
T.G.Masaryka 24. Zde se může-
te také přihlásit.

Těší se na vás Jana Šmudlo-
vá, provozovatelka obchůdku 
pro seniory Filemon & Baucis. 
Akce podporuje Zdravé město 
Prostějov.

Koktejl zve:

INZERCE
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Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se  kapacitních důvodů přihlásit předem.
Jak vychovávat samostatné a spokojené dítě
sobota 7.3. 9.00-12.00
zážitkový seminář pro rodiče, kteří chtějí pod-

porovat svoje děti v samostatnosti, chtějí si s dět-
mi vzájemně porozumět, jak děti motivovat apod.

  
Pohádková sobota- O červené Karkulce
sobota 14.3. 15.00 pohádkové odpoledne pro 

rodiče s dětmi od 2 do 5 let. Maňásková pohádka, 
hry, tvořivá dílnička. Poslední pohádková sobota 
cyklu tohoto školního roku.

  
Hurá do školky! beseda pro rodiče dětí před 

nástupem dětí do MŠ
úterý 24.3. v 18 hodin
Jak pomoci dětem s nástupem do školky, jaké 

změny čekají celou rodinu, jak pomoci dětem osa-
mostatnit se,  co všechno by děti měly umět atd.

Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé
podvečerní setkávání dle rozpisu pro přihlášené
  

Voňavý týden
9.3.-13.3. ve všech programech minibesedy 

o aromaterapii pro rodiče s dětmi
  
Besedy pro maminky s miminky v rámci mi-

miklubu 
9.3. Aromaterapie pro miminka a maminky
23.3. První pomoc pro maminky s miminky
  
Odpolední herny pro rodiče a  prarodiče 

s dětmi do 5 let
vždy v  pondělí 15.00-17.00 / Na tyto herny 

není potřeba se hlásit předem.
  
Zápis na volná místa v programech duben-červen
pondělí 30.3. 15.00-17.00 v odpolední herně
Prodloužení docházky pro již přihlášené 

v předchozím cyklu do 27.2.
  
www.mcprostejov.cz,     www.facebook.com/ 

cipisekprostejov,   e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek - komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na březen

Cipísek oslavil šestnáctiny a připravuje 

další cyklus programů
V  únoru oslavilo Mateřské 

centrum Cipísek své narozeni-
ny   velkou karnevalovou párty 
ve všech svých programech. 
Centrum, jehož hlavním poslá-
ním je podpora mateřství, pozi-
tivního rodičovství a  zdravých 
rodinných vztahů, nabízí služby 
rodinám s  dětmi v  Prostějově 
už celých šestnáct let. V březnu 
proběhne zápis na další cyklus 

pravidelných programů duben-
červen. Aktivity jsou připrave-
ny opět pro rodiče s  dětmi od 
miminek po předškoláky, chy-
bět nebudou besedy, semináře 
i kurzy pro rodiče i jednorázové 
akce pro celé rodiny. Bližší in-
formace o programech, volných 
místech i  akcích pro veřejnost 
získají zájemci na kontaktních 
adresách. -ms-

CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV o.s.

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

KREATIVNÍ PODVEČERY 
PRO ŽENY– pondělí od 18 hod

9.3. Drátkování
23.3. Quilling-velikonoční oz-

doby z papíru

KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ  
CENTRUM  MATKY  MAR-
KÉTY

Zveme k návštěvě všechny ma-
minky a tatínky, kteří jsou s dětmi 
doma. Naše MC nabízí setkávání 
rodičů s dětmi, rodičovské inspi-
race, tvůrčí a pohybové činnosti, 
přednášky, hernu pro děti.

Můžete nás navštívit v pondělí, 
ve středu a pátek dopoledne od 9 
- 12 hod. 

Na březen v  MC připravuje-
me:

20.-21.3. Jarní burza oblečení
27.-29.3. Triduum Modlitby 

matek
28.3. Křížová cesta pro děti

Dále nabízíme :
ODBORNÉ RODINNÉ PO-

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

SLUŽBA NASLOUCHÁNÍ  je 
určena pro rodiny s dětmi a jejich 
členům, kteří řeší především vzta-
hové či výchovné problémy, sou-
lad rodiny a práce, mezigenerační 

vztahy apod. Poradce bude vaším  
„průvodcem“ při hledání mož-
ných řešení. Zároveň vám může 
zprostředkovat další odborné 
služby, včetně dalšího poradenství 
či terapie. Služba naslouchání je 
poskytována zdarma, probíhá po 
dobu školního roku pravidelně v 
pátek dopoledne v době otevře-
né herny. Na krátké rozhovory se 
nemusíte objednávat a probíhají  
obvykle v přítomnosti hrajícího si 
dítěte. V případě potřeby delšího 
rozhovoru je nutné se objednat, 
dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.   
Kontakt: 731 626 126

Volná místa máme v  krouž-
cích:

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKO-
LU – kroužek pro předškoláky, 
zaměřený na rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, na grafomotoriku, logo-
pedii, rozvoj slovní zásoby a ko-
munikačních schopností.

Probíhá každou středu od 17 do 
18.30 hodin.

PRVNÍ ŠKOLIČKA – je do-
polední kroužek typu miniškolky, 
určený rodinám s dětmi od 2 do 4 
roků. Usnadňuje přípravu na ná-
stup do MŠ, připravuje na separaci 
od rodičů a navazování vztahů s 
vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí. Probíhá každý 
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky rok od roku narůstá
V první polovině ledna se po 

prostějovském děkanátu rozběhli 
koledníci, aby popřáli lidem ra-
dost a pokoj do nového roku a po-
žádali o finanční dar, který umož-
ní Charitě pomáhat potřebným.

V  celém děkanátu se vybralo 
852 955 Kč, z čehož 58% poputuje 
na konto Charity Prostějov, zbylou 
částku využije Arcidiecézní Charita 
nebo Charita ČR na humanitární 
pomoc, mimořádnou pomoc po-
třebným a k  realizaci řady charit-
ních projektů.

Výsledky Tříkrálové sbírky za 
dobu jejího šestnáctiletého konání 
mají na Prostějovsku rostoucí trend. 
Loňský výtěžek byl letos převýšen o 
57 922 Kč. To poukazuje na velkou 
štědrost zdejších obyvatel, ale záro-
veň na důvěryhodnost a všeobec-
nou známost sbírky. „Řada starostů 
považuje sbírku za každoroční dů-
ležitou součást dění ve své obci. 
Sami se do sbírky hlásí a aktivně po-
máhají s hledáním koledníků,“ po-

chvaluje si spolupráci koordinátor 
Tříkrálové sbírky na Prostějovsku, 
Vít Forbelský. Oproti minulému 
roku přibyla skupinka z obce Vin-
cencov, narostl však i počet koled-
níků v dalších obcích, celkem bylo 
zapečetěno 218 pokladniček. 

V  samotném Prostějově se do 
sbírky zapojilo devatenáct sku-
pinek. Část z  nich za doprovodu 
fléten a zpěvu tříkrálové koledy 
vyrazila do ulic v sobotu 3. ledna. 
V úterý 6. ledna, právě v den svátku 
Tří králů, se vydali koledovat ně-
kteří studenti Cyrilometodějského 
gymnázia. Přáním do nového roku 
potěšili mimo jiné pacienty prostě-
jovské nemocnice, klienty Centra 
sociálních služeb nebo děti a učitele 
v  mateřských školách. Pracoviště 
Charity Prostějov vyslalo také sku-
pinku tří králů, která pod vedením 
ředitele Františka Hynka zavítala 
na Magistrát města Prostějov. Mezi 
koledníky nechyběli ani pracovní-
ci Charity, ani klient Chráněného 

bydlení Daliborka. V Prostějově se 
podařilo vybrat celkem 96 734 Kč.

Charita Prostějov plánuje využít 
200 000 Kč k rekonstrukci budo-
vy Charity na ulici Martinákova. 
Opravená budova má být zázemím 
pro služby provozující v současnos-
ti svoji činnost v pronajatých pro-
storách. 30 000 Kč bude vynalože-
no na přímou pomoc potřebným. 
Zbývajících 250 000 Kč Charita 
investuje na pořízení auta pro pečo-
vatelskou službu, které je pro jejich 
práci nezbytností.

Za celou sbírku patří obrovské 
poděkování koledníkům a vedou-
cím skupinek, kteří obětovali svůj 
čas a mnohdy v nepříznivém po-
časí prosili o finanční pomoc pro 
potřebné. Velké díky putuje také ke 
každému, kdo přispěl darem, přijal 
s úsměvem koledníky, povzbudil je 
vlídným slovem nebo potěšil něja-
kou sladkostí. Všechny tyto projevy 
lásky jsou vzpruhou a motivací do 
další práce a činnosti Charity. -jf-

Máte doma špunta a  spoustu 
věcí, ze kterých vyrostl? Nebo 
naopak potřebujete svému dítku 
koupit nějaké hezké, ale ne pří-
liš drahé věci? Právě pro vás je 
zde už druhý bazárek dětského 
a  kojeneckého oblečení, hraček 
a obuvi, který pořádá RC Lodič-
ka a Modrý koník.

Uskuteční se v  sobotu 14. 3. 
2015  od 9 do 12 hodin v objektu T. 
J. Sokol Prostějov I., Skálovo náměstí 
4, Prostějov. Vstup pro prodávající 

i kupující je zdarma. „Děti se mohou 
těšit na kreativní dílničku či hravou 
angličtinu,“ přidávají nabídku or-
ganizátoři. Chcete-li prodávat, při-
hlaste se na info@rclodicka.cz nebo 
telefonním čísle 602 313 741. Ne-
prodané věci můžete věnovat Fondu 
ohrožených dětí nebo Azylovému 
centru.

V  pořadí druhou akci se orga-
nizátoři rozhodli uspořádat kvůli 
velkému zájmu a kladným ohlasům. 
„Nejenže na bazárku maminky 

nakoupily, ale i prodaly a vyměnily 
si spoustu zkušeností. Navíc měly 
dobrý pocit, protože všechny ne-
prodané věci mohly věnovat stejně 
jako teď na charitu. Vloni si Regina 
Šverdíková z Fondu ohrožených dětí 
pro své svěřence odvezla 15 velkých 
tašek,“ konstatovala Libi Drozdová 
z Modrého koníka.

Akce se koná pod záštitou Aleny 
Raškové, 1. náměstkyně primátora 
a  Milady Sokolové, předsedkyně 
Okrašlovacího spolku.  -red-

Dětský bazárek se blíží!
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Na ZŠ E.Valenty v Prostějově proběhlo okresní 
kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kabinet cizích jazyků při 
ZŠ E. Valenty ve spolupráci 
se Sportcentrem DDM kaž-
doročně pořádá okresní kolo 
konverzační soutěže v  anglic-
kém jazyce pro děti ze 6. až 9. 
tříd základních škol a  vícele-
tých gymnázií. Soutěž je orga-
nizována ve dvou kategoriích 
pro základní školy (kategorie 
IA a  IIA) a  dvou kategoriích 
pro nižší třídy víceletých gym-
názií (kategorie IB a IIB). 

Konverzační soutěž, která 
proběhla 10. února 2015 na ZŠ 
E. Valenty v Prostějově, navazuje 
na školní kola této soutěže. Ten-
tokrát bylo do okresního kola při-
hlášeno 64 soutěžících ze 17 škol. 

Soutěž potvrdila, že kva-
lita výuky anglického jazyka 
na jednotlivých školách a  tím 
i  úroveň znalostí soutěžících 
se stále zvyšuje. Z  kategorií 
IIA a  IIB postupují první dva 
do krajského kola v  Olomou-
ci. Výsledky letošního ročníku 
jsou následující:

Kategorie IA (žáci 6. a 7. tříd 
ZŠ): 

místo – Rataj Štěpán, RG 

a ZŠ města Prostějov
místo – Eyerová Aneta, ZŠ 

a MŠ T.G.Masaryka
místo – Haratek Kryštof, RG 

a ZŠ města Prostějov
Kategorie IIA (žáci 8. a 9. tříd 

ZŠ)
místo – Nováková Kateřina, 

ZŠ E.Valenty
místo – Turna Filip, ZŠ a MŠ 

Kostelec na Hané
místo – Novák Jiří, ZŠ 

E.Valenty
Kategorie IB (žáci víceletých 

gymnázií odpovídající 6. a  7. 
třídě ZŠ)

místo – Francová Veronika, 
CMG Prostějov

místo – Rabalová Tereza, 

GJW Prostějov
místo – Havránková Magda-

lena, GJW Prostějov
Kategorie IIB (žáci víceletých 

gymnázií odpovídající 8. a  9. 
třídě ZŠ)

místo – Szymsza Jakub – 
CMG Prostějov

místo – Kopečný Jakub, ZŠ 
a Gymnázium Konice

místo – Neuer Tomáš, ZŠ 
a Gymnázium Konice

Přejeme všem vítězům 
i účastníkům okresní soutě-
že v  anglickém jazyce mno-
ho radosti při využívání ja-
zyka. Stále více platí: „Kolik 
jazyků umíš, tolikrát jsi člo-
věkem“.

Za organizátory soutěže 
Mgr. Blanka Škobrtalová 

Ing. Ondřej Jestrebský

Vítání dětí 
29. 1. 2015:

Nikol Šamalíková
Natálie Vránová
Natálie Vychodilová
Viktorie Slívová
Taťána Paloncy
Filip Soldán
Anna Hubáčková
Běla Bořilová
Vojtěch Roučka
Tomáš Snížek
Tomáš Daniš
Lucie Kopečná

Michaela Hangurbadžová
Ella Chudožilová
Kristýna Soldánová
Tomáš Božičevič
Alžběta Buřtová
Sofie Hlaviznová
Karel Virgler
Šimon Toman
Emma Čopáková
Dominik Polák
Petr Mikulka
Nikol Milaniaková

Seznam přivítaných dětí

15
02

24
30

19
1

15
02

24
3/

01
92

INZERCE
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PROGRAM NA BŘEZEN 
Pondělky 9.30 – 11.30 Multikulturní klub rodičů a dětí – naše lektorky 

provedou děti postupně celým světem, rodiče si zatím můžou u čaje či kávy 
trošku odpočinout. Vstupné 20 Kč.

Úterky 17.00 – 19.00 Multikulturní podvečery s   hlídáním dětí, vstupné 
20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.

3. 3. Večer hanáckých vdolků – kulinářské setkání s  Dagmar Horákovou
V   tomto podvečeru se nepodíváme výjimečně do světa, ale společně si 

vyzkoušíme přípravu hanáckých koláčů (vdolků), podle tradičního receptu 
místních babiček. Vše bude samozřejmě zakončeno jejich ochutnávkou.

10. 3. Život v  ČR a na Ukrajině – beseda s  Tetjanou Jenešovou
Od hranic České republiky na hranice Ukrajiny je to jen necelých 400 km, 

ale jaké jsou rozdíly mezi životem v  těchto zemích? Dozvíte se to v  besedě 
pod vedením T. Jenešové, která pochází z  Ukrajiny, ale žije již 13 let v  ČR. 

17. 3. Jak se staví škola u Masajů – přednáška M. Makovičky
V  rámci podvečera budete mít jedinečnou možnost si vyslechnout zážitky 

člověka, který se v  rámci humanitární pomoci v  létě 2014 podílel na stavbě 
školy pro děti z kmene Masajů v  Tanzanii. Navíc se dozvíte mnoho zajímavého 
ze  života Masajů a v  mnoha fotografiích budete moci poznat krásy Tanzanie.

24. 3. Hmyzí podvečer – kulinářské setkání s  M. Václavíkem
Jak připravuje hmyzí kuchyni špičkový český kuchař a průkopník v  tomto 

oboru, který již má za sebou několik set podobných akcí? Bude vysvětleno, co 
je to entomofágie, jaký hmyz je jedlý, jaké jsou jeho nutriční hodnoty a mno-
ho dalšího. Menu na hmyzí způsob bude: cvrček banánový na másle, velký 
moučný červ na chilli a česneku a smažený šváb. Zájemci budou moci hotové 
pokrmy ochutnat.

31. 3. Izrael jako zaslíbená země – přednáška Karla Káni
Přednášející organizuje brigády na obnovu lesů v  Izraeli po rozsáhlém po-

žáru v  roce 2010. Dozvíte se nejen o humanitární pomoci ve formě výsadby 
lesů na hoře Karmel, ale i mnoho zajímavostí o státu Izrael a jeho obyvatelích. 
Vše bude doprovázeno poutavou prezentací.

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte si posedět, poznat nové lidi, po-
povídat si, zahrát stolní hry nebo zdarma využít PC (Internet, Skype, levnější 
telefonování).

Srdečně zveme širokou veřejnost k  návštěvě multikulturního centra Mo-
zaika!

Adresa: Mozaika – multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov.
Bližší informace: J. Rozehnalová 776  347  021, mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org.
Podpořeno grantem z   Islandu, Lichtenštejnska a Norska v   rámci EHP 

fondů.

CENTRUM PODPORY CIZINCŮ, VRAHOVICE
RODIČŮM A DĚTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS

Úterky 9.30 – 11.30
jsou vyhrazeny pro děti (0,5 - 4 let) a čekají je 

pohybové hry, říkanky, písničky… Rodiče si 
mohou zatím společně vydechnout u šálku ně-
čeho teplého. Příspěvek na vstup 10 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30
hlavní program patří pro změnu rodičům, 

zatímco pro děti je v herně zajištěn kvalifiko-
vaný dozor s  programem. Příspěvek na vstup 
10 Kč.

Cizincům navíc nabízíme: 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. 

= 50,-. Nutno objednat telefonicky či emailem 
minimálně den předem. 

PROGRAM NA BŘEZEN
  3. 3.  Klub rodičů a dětí
  5. 3.  Květina z korálků
 Tvořivá dílna s  Ivetou Zelenou
10. 3.  Klub rodičů a dětí
12. 3.  Zdravá výživa dospělých 

Beseda s  Lucií Němcovou (Santé Prostějov)
17. 3.   Klub rodičů a dětí
19. 3.   Papírové pletení 

Tvořivá dílna se Zdeňkou Kadlčíkovou

24. 3.   Klub rodičů a dětí
26. 3.   Malování kraslic voskem 

Tvořivá dílna s  Ivetou Zelenou
Vážení rodiče,
Děkujeme Vám za dosavadní využívání slu-

žeb Multikulturního klubu pro rodiče s  dětmi. 
Klub ve vrahovickém

Centru podpory cizinců končí, ale můžete 
navštěvovat Multikulturní klub rodičů a dětí, 
který provozujeme v  

rámci multikulturního centra Mozaika (Rai-
sova 1159), a to každé pondělí a od dubna i kaž-
dý čtvrtek od 9:30 do  

11:30. Najdete zde osvědčený personál, po-
hodlnější a hezčí prostory pro sebe a své děti, v  
létě budeme pro Kluby 

využívat zahradu.
Těšíme se na další setkávání s  Vámi!
Kontakty: Žebřík o. s., Centrum podpory 

cizinců, Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov
Multikulturní klub pro rodiče s dět-

mi, Hlídání dětí cizinců, tel: 605 121   002, 
Poradna pro cizince, tel: 731 065   267,  
cpc@zebrik-os.cz

www.procizince.cz, www.zebrik.org

Po masopustním – Mardi Gras - týdnu 
(17. února masopustní úterý) bude mít 
angličtina další významný úterek. A vypa-
dá to, že 17. je tento rok významné datum. 
Angličtina pro děti HDE Prostějov se v  
rámci irského svátku sv. Patrika obléká do 
zeleného! 

Svátek svatého Patrika je vždy symbolem 
jara a angličtina proto chystá pro své studen-
ty na tento den jarní témata. Tematika kurzů, 
které Angličtina pro děti HDE vyučuje, je 
díky mezinárodní platformě multikulturní 
a jarní témata jsou inspirována důležitými 
mezinárodními svátky, mezi něž sv. Patrik 
určitě patří. Studenti se na jaře v  rámci kur-
zů učí přírodní témata s  využitím písniček, 
známých přísloví a bajek, jmenujme např. 
témata o zahradničení, pěstování obilí, kvě-
tinách, stromech. 

Angličtina se zároveň intenzivně připra-
vuje na Cambridge zkoušky, jejichž jarní 
termín se blíží. Díky tomu, že je Angličtina 

pro děti HDE oficiálním partnerem a zkouš-
kovým místem Cambridge zkoušek, budou 
prostějovští a vyškovští studenti skládat tuto 
zkoušku komfortně připraveni se svými 
školenými lektory v   olomouckém centru 
Helen Doron English v  polovině dubna.

Aktuální informace o Angličtině pro děti 
najdete na webu angličtiny na www.helen-
doron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny 
www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo jed-
noduše napište na info@anglictinaprodeti-
prostejov.cz  či zavolejte na tel. 604 792  446.

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

V  ZELENÉM!

angličtina pro děti
od malička do 19 let

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

pozvánka na 
ukázkovou 
hodinu zdarMa

HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd   1 6/30/14   6:51 PM
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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris 

pořádá v březnu tyto akce:
tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 9. března od 

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

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

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

seminář pro pedagogy
Poznáváme svět
Kdy: pondělí 16. března od 

14:00 do 18:30
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Akreditovaný seminář pro pe-

dagogy 2. stupně ZŠ a  SŠ, který 
pořádá organizace ARPOK. Hle-
dáte inspiraci do výuky? Zajímají 
vás témata jako odpovědný turis-
mus, aktivní občanství nebo pro-

pojenost světa? Během semináře 
získají účastníci náhled do globál-
ního rozvojového vzdělávání, 
seznámí se s publikacemi a prak-
ticky si vyzkouší aktivity z nových 
výukových programů. Na závěr 
semináře obdrží účastníci jednu 
z  publikací. Hlásit se můžete do 
pátku 6. března 2015 na email:   
Petra.dostalova@arpok.cz. Cena: 
pro pedagogy ZŠ a SŠ zdarma.

akce na pomoc přírodě
Hloučela není popelnice!
Kdy: sobota 21. března od 9:00 

do 13:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz 

u občerstvení „U Abrahámka“
Osvětová akce na pomoc 

přírodě. Čeká nás tradiční jarní 
úklid obou břehů říčky Hlouče-
ly. Po úklidu si mohou účastníci 
vyzkoušet zahrát tradiční (nejen 

stoleté) jarní dětské hry našich 
předků. Pro všechny účastníky 
bude připraveno občerstvení 
u ohýnku.

S sebou pracovní rukavice a sta-
ré igelitky.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 23. března od 

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

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

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

vycházka pro veřejnost
Exkurze do Litovelského Pomo-

raví
KDY: sobota 28. března od 

8:00 do 18:00
KDE: CHKO Litovelské Po-

moraví

Odjezd: sraz v 9.10 na vlakovém 
nádraží v Horce nad Moravou. Od-
jezd vhodného vlaku z  Prostějova 
v 8.02 s přestupem v Senici na Hané. 

Návrat: přímým vlakem z  Li-
tovle v 16:17 do Prostějova. 

Naše putování začne prohlíd-
kou nového areálu Domu přírody 
u Sluňákova, kde objevíme krásné 
stavby zakomponované do krajiny. 
Místo, kde se dá rozjímat i pozná-
vat. Vstoupíme do Lesního chrá-
mu, podíváme se na tok řeky a obe-
jdeme Sluneční horu snů.  Odtud 
povede trasa lužními lesy Chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomora-
ví. Cestou potkáme nejenom jarní 

rostliny, ale i  meandry a  ramena 
řeky Moravy. Exkurzi zakončíme 
v Hanáckých Benátkách (Litovel), 
kde se podíváme na třetí nejstarší 
dochovaný most v ČR. 

Délka trasy 14 km, trasu je mož-
né zkrátit na 7 km a odjet zpět vla-
kem ze Střeně. Plánujeme zastávku 
ve Lhotě v místní restauraci.

Poplatek 30 Kč/osobu. Děti do 
15 let zdarma. Jízdné si hradí kaž-
dý sám. S sebou: pevnou obuv do 
terénu. 

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadace Partnerství v rámci Blo-
kového grantu – Fondu pro NNO

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Pracoviště Vápenice 9, Prostějov, tel 730 805 144
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Okresní výtvarná soutěž

Pro  MŠ, ZŠ, 
gymnázia, 
ZUŠ, spec. 

školy, 
výtvarné kroužky, apod.  

Cílem je zapojit děti do výtvarného zpracování aktuálního ročního období.

Téma soutěže: 
 Jarní příroda, lidové zvyky
 Svátek maminek
 Moje rodina

Kategorie:
1) MŠ
2) 1. a 2. třída ZŠ
3) 3. a 4. třída ZŠ
4) 5. a 6. třída ZŠ + 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií
5) 7. -  9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií
6) speciální školy 

Formát: maximálně A2 
Technika: kresba, malba, grafika, keramika 
Označení: autor, věk + třída, škola
U skupinových prací uveďte všechny autory.

T e r m í n    o d e v     z     d á n í    p r a c í :    7. 4 . 2 0 1 5
Adresa doručení: Sportcentrum-DDM, Vápenice 9, 796 01 Prostějov

Vyhlášení vítězů, předání diplomů a drobných cen: 4. května 2015 17h 
na besídce k svátku maminek v SC-DDM. 

Vrácení prací: na vyhlášení, nejpozději do 15.6. 2015, poté budou skartovány.      

Informace: SC-DDM, Martina Koudelková 730805144

Evid. č. 844/15 (Šimi) – pes, dlouhosrstý je-
zevčík, odchycen na ulici M. Pujmanové

Evid. č. 848/15 (Ugo) – pes, kříženec, od-
chycen na ulici Mánesova

Evid. č. 842/15 (Matísek) – pes, kříženec, 
odchycen na ulici Za Sokolovskou

Evid. č. 847/15 (Bella) – fena, kříženec, 
odchycena na ulici Vrahovické 

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/

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

www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

TERMÍNY:   sobota    7. 3. 2015 přihlášky do    28. 2. 2015 
                        sobota  14. 3. 2015 přihlášky do      4. 2. 2015

RAMZOVÁ – Ski aréna R3 

Doprava: vlakem z hl. nádraží, sraz v 7,00 hod.
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem 
                 (návrat 19,00 hod. na hl. nádraží do Prostějova)

Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti proběhne v dopoledních hodinách pod 
vedením instruktorů (výuka lyžování je v ceně zájezdu).

CENA: 400 Kč/ osoba 
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby instruktora

Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez skipasu a výuky): 150 Kč

PŘIHLÁŠKY A PLATBY:  předem na pokladně Sportcentra – DDM nebo převodem
                                                dle uvedeného harmonogramu

Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 587  571 972, 
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Prostějovské mažoretky jsou třetí v republice
Poslední lednový víkend 

se prostějovské mažoretky 
Hvězdičky vydaly na velmi 
dlouhou šestihodinovou ces-
tu vlakem do krásného měs-
ta Plzeň. V pátek odpoledne 
Hvězdičky nasedly do vlaku a 
mířily směr Plzeň, ve večerních 
hodinách přijely na místo, na 
ubytování na Církevním gym-
náziu, kde se spalo ve třídách 
na nafukovacích matracích. Po 
velmi chladné noci nás čekal 
den „D“, tedy naše soutěžní 
vystoupení, které se díky sklu-
zu programu celého mistrov-
ství uskutečnilo v devět hodin 
večer. Během celého dne se 

Hvězdičky pilně na vystoupení 
připravovaly a nepřetržitě tré-
novaly. Po samotném soutěž-
ním vystoupení nastala chvíle, 
na kterou všichni s únavou v 
obličeji čekali, v jedenáct hodin 
večer se vyhlašovaly výsledky 
a pro všechny vítěze se hrá-
la česká hymna. Prostějovské 
mažoretky se v kategorii děti 
pompon umístily na krásném 
třetím místě v rámci celé České 
republiky mažoretkové asociace 
NBTA. Po velmi náročném dni 
děvčata ulehla ke spánku. V ne-
děli ráno nastoupily opět do vla-
ku a celou tu dlouho cestu absol-
vovaly znovu, tedy cestu zpět do 

Prostějova. Na nástupišti čekali 
rodiče a vítali prostějovské ma-
žoretky s úsměvem na rtech a to 
především díky třetímu místo 
Hvězdiček na Národním šam-
pionátu mažoretek a twirlingu 
České republiky. V Plzni Hvěz-
dičky nabraly plno inspirace do 
další práce, získaly mnoho cen-
ných zkušeností a zažily plno 
hezkých a především veselých 
zážitků.  Hvězdičky děkují pře-
devším rodičům, kteří po celou 
dobu soutěže drželi pěsti, městu 
Prostějovu a všem fanouškům  
a lidem, kteří mažoretkový 
sport podporují a prostějov-
ským mažoretkám fandí. -red-
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Reálné gymnázium 
a základní škola města Prostějova, 

Studentská ul. 2 

Studentská 4/2 • 796 01 Prostějov • 582 301 411 • 
rgazs@rg.prostejov.cz • www.rg.prostejov.cz  

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 
 

Reálné  gymnázium  je  součástí  školy  Reálné  gymnázium  a 
základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 
10 tříd. Výuka probíhá denní formou ve dvou studijních oborech: 

79 ‐41 ‐K/41  Gymnázium,  4 leté  s tud ium  

79 ‐41 ‐K/61  Gymnázium,  6 leté  s tud ium  

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž společná část je 
tvořena povinně zkouškami z českého  jazyka a  literatury a dále z cizího 
jazyka nebo matematiky. Profilová (školní) část se skládá z ústní zkoušky 
z  dalších  volitelných  předmětů.  Jedním  z těchto  předmětů  je  povinně 
matematika.  Ve  školním  vzdělávacím  programu  je  posílena  výuka 
výpočetní techniky a přírodovědných předmětů, v dostatečném rozsahu 
je však zajištěna  i výuka ostatních předmětů.  Již  třetím rokem byl mezi 
ně  zařazen nový předmět Základy komunikace, ve kterém  si maturanti 
prakticky osvojují zásady společenského styku, vystupování na veřejnosti 
či přípravy na pracovní pohovor. 

Zákonný  zástupce  uchazeče  o  studium  podává  přihlášku  na 
předepsaném  tiskopise  řediteli  Reálného  gymnázia  a  základní  školy 
města Prostějova, Studentská ul. 2, do 15. března 2015. Kritéria a další 
důležité  informace  k  přijímacím  zkouškám  jsou  zveřejněna  na  webu 
školy www.rg.prostejov.cz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 je 
moderně vybavenou školou. Zájemcům o studium nabízíme: 

● nově zrekonstruované odborné učebny fyziky, chemie a biologie 
● multimediální učebnu se 30 počítači napojenou na internet 
● tělocvičnu, posilovnu, nově zrekonstruované hřiště v areálu školy 
● žákovskou knihovnu a studovnu s přístupem na internet 
● respirium ‐ víceúčelový prostor pro pořádání přednášek, výstav a 
společenských událostí   
● keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem 
● bufet a školní jídelnu s kuchyní v areálu školy, výběr ze dvou jídel 
● průběžné studijní výsledky pro studenty a rodiče na internetu 

 

 
 

 

 

První studenti třídy se sportovní přípravou přijati na Gymnázium Jiřího Wolkera
Během ledna proběhly prv-

ní talentové přijímací zkoušky 
do nově otevřeného studijního 
oboru Gymnázium se sportovní 
přípravou. Tuto množnost oce-
ňuje většina sportovních klubů 
ve městě, kterým dřív talentova-
ní studenti odcházeli na nejbližší 
sportovní gymnázia do Brna či 
Ostravy. O výsledcích přijímacích 
zkoušek jsme hovořili se zástup-
cem ředitele školy a  předsedou 
výběrové komise Michalem Mül-
lerem.

Jaké máte primární zkušenosti 
s přijímacími zkouškami do tohoto 
nového oboru?

S přijímacími zkouškami do no-
vého oboru gymnázia se sportovní 
přípravou jsme navýsost spoko-
jeni. Obdrželi jsme 38 přihlášek, 
přičemž jsme do nově otevřeného 
ročníku přijali třicet žáků. Na jednu 
stranu jsou to talentovaní sportovci, 
na druhou stranu to jsou děti, mají-
cí ve škole kvalitní prospěch. Dá se 
tedy říci, že to bude třída sportovců, 
ale i dobrých studentů.

Jsou to opravdu studenti, kteří 
zvládnou náročné studium na gym-
náziu?

Zaslechl jsem z mnoha stran, že 
přijímáme čtverkaře nebo obecně 
žáky s horším prospěchem, proto 
jsme si vypracovali z přihlášek ke 
studiu podrobnou statistiku. Z tři-
ceti přijatých studentů má šestnáct 

vyznamenání, celkový známkový 
průměr všech přijatých činí 1,8. 
Dokonce dvě studentky se mohou 
pochlubit samými jedničkami. Po 
prospěchové stránce tedy panuje na 
naší straně maximální spokojenost.

Jaké sporty jsou v novém studij-
ním oboru zastoupeny?

Co se týče skladby jednotlivých 
sportů, tak nejvíce máme děvčat 
volejbalistek z VK AGEL Prostějov. 
Následuje basketbal, přijali jsme jak 
chlapce z Orlů, tak děvčata z TJ OP 
Prostějov. Následují tenisté, atleti, 
cyklisti, fotbalisti a  hokejisté. Za-
stoupení mají i nohejbal, gymnasti-
ka a plavání.

Předpokládám, že coby sportovní 
talenty se už budoucí studenti mo-
hou pochlubit osobními úspěchy?

Například mezi přijatými hoke-
jisty máme jednoho hráče momen-
tálně působícího v USA v nejvyšší 

juniorské soutěži. Dále je to bran-
kář Kryštof Rochla, který hraje za 
místní Jestřáby; byl na několika tur-
najích vyhlášen nejlepším gólma-
nem a dokonce byl testován kluby 
KHL Lvem Praha a Čerepovcem. 
Dále tam máme několik medailistů 
z republikové úrovně, dokonce i re-
prezentanty České republiky, řada 
z  nich je v  krajských reprezenta-
cích pro celostátní Olympiádu dětí 
a mládeže, volejbalistky a basketba-
listé působí na extraligové úrovni.

Přihlásili se pouze studenti z pros-
tějovského regionu?

Naše gymnázium je v  tomto 
oboru vpravdě nadregionální, 
nejsou zde studenti pouze z  Olo-
mouckého kraje, ale z celé Moravy 
od Uherského Hradiště po Ostra-
vu. Někteří uchazeči jsou dokonce 
ze Svitav, Ústí nad Orlicí či Hradce 
Králové, tedy z  východu Čech. 
V síti podobně zaměřených gym-
názií, z  nichž nejbližší je brněn-
ské Gymnázium Ludvíka Daňka 
a Gymnázium Dany a Emila Zá-
topkových v Ostravě, jsme zaplnili 
prázdné místo v Olomouckém kra-
ji, a to považujeme za velký úspěch.

Jak vlastně pobíhaly přijímací 
zkoušky?

Nejdříve jsme stanovili kritéria 
přijetí, kde jsme hodnotili jednak 
prospěch ze základní školy a jed-
nak úspěchy a dosažené výsledky 
na sportovním poli. Následně při-

jímací zkoušky probíhaly formou 
pohovorů. Zkoušky jsou sice kon-
cipovány jako talentové, ale volili 
jsme raději tuto formu, protože 
jsem přesvědčen, že nelze přesně 
změřit a porovnat talent u hokejis-
ty, plavce nebo volejbalistky něja-
kým cvičením. Každý se pohybuje 
v jiném prostředí a musí mít pro 
svůj sport trochu jiné předpokla-
dy. Své úspěchy, které uchazeči 
doložili, jasně dokazují míru jejich 
talentu. U  pohovorů jsme ma-
povali přístup ke škole, sportovní 
úspěchy, množství tréninků, ale 
třeba další koníčky či záliby. Mohli 
jsme tak pozorovat pružnost jed-

notlivých uchazečů, jejich intelekt 
a vize, čeho chtějí v životě dosáh-
nout. Většina nás mile překvapila, 
jak ve svém věku mají uspořádány 
své priority. Na výběru talentova-
ných žáků se podílela předsed-
kyně předmětové komise tělesné 
výchovy Radka Svobodová, také 
učitel matematiky a fyziky Luděk 
Škvařil a pozvali jsme i mistra svě-
ta v  cyklistce Vladimíra Vačkáře. 
Jeho pohled úspěšného sportovce 
a  zkušeného trenéra byl vysoce 
přínosný a kontakt s ním pro větši-
nu uchazečů motivující. Ne každý 
den mají děti možnost vést dialog 
se sportovní legendou. -red-

Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák přijal na radni-
ci úspěšné mažoretky – Hvězdičky a poblahopřál jim k  do-
saženým úspěchům. V  poslední době to byla například zla-
tá medaile, kterou děvčata získala na mezinárodní soutěži 
ve Vídni. Primátor poděkoval mažoretkám také za vynikající 
reprezentaci města a předal jim drobné dárky.

Školství
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Rozpis basketbalové soutěže (domácí utkání) 
Kooperativa NBL (Národní basketbalová liga) 

v  měsíci březnu 2015:

37. kolo - středa - 4.3. 18.00 hod. Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice  
39. kolo - středa - 11.3. 18.00 hod. Ariete Prostějov - Tuři Svitavy    
42. kolo - neděle - 22.3. 17.00 hod. Ariete Prostějov - BK Opava    
44. kolo - sobota - 28.3. 18.00 hod. Ariete Prostějov - BK Ústí nad Labem 
(44. kolo je poslední kolo základní části, proto se hraje ve všech městech 
ve stejný čas.)

Play-off začíná v dubnu.  Změna termínu vyhrazena, zvláště z důvodu 
možných televizních přenosů České televize.  

Aktualizovaný kalendář najdete na webu: www.orliprostejov.cz  
Všechna utkání se hrají v hale 

Sportcentra DDM na Olympijské ulici.

První polovina zimní přípravy 1.SK Prostějov minulostí
Na Strahově jsme se Spartou zanechali dobrý dojem
V  polovině ledna začala zimní příprava 

fotbalistů 1.SK Prostějov. Trenéru Františ-
ku Jurovi se hlásili všichni hráči s  výjimkou 
stopera Pavla Hlocha, který bude na jaře 
hostovat v   druholigovém Třinci. Později 
ze studijních důvodů vypadl z  kádru také 
Martin Soušek, naopak ze Zbrojovky Brno 
přišel na hostování stoper Martin Sus.

Ověření fyzické připravenosti hráčů osmi-
minutovým během dopadlo velmi slušně, ti 
nejlepší uběhli téměř dva kilometry. První 
utkání sehrané na umělé trávě ve Vyškově 
proti diviznímu Blansku defenzivu příliš ne-
prověřilo, vyhráli jsme 7:0.

V  závěru ledna se uskutečnil třídenní zájezd 
do Prahy, v  jehož rámci jsme se po pětapadesá-
ti letech potkali se Spartou (v ročníku 1971-72 

Železárny ještě hrály s „B“ týmem). Přestože 
chyběly některé opory týmu (Bureš, Sus, Krou-
pa), podali jsme zodpovědný výkon a přes 
porážku 0:3 jsme zanechali na Strahově dobrý 
dojem, což potvrdil i sparťanský kouč Lavička.

Následující utkání s   třetiligovým Meteo-
rem jsme dobře začali, soupeř ale otočil vý-
sledek na konečných 1:2. Následující týden 
absolvoval tým tradiční kondiční soustředění 
v  Ústí nad Orlicí, v  rámci něhož sehrál dvě 
přátelská utkání s  divizní Českou Třebovou 
(2:0) a třetiligovými Štěchovicemi (0:2). „Po 
fyzické stránce byla náplň poměrně náročná, 
ve čtvrtek a pátek jsme intenzivně třífázově 
trénovali, takže na zlepšení kondice by to 
mělo být znát,“ slibuje si Jura. Tomáš Kaláb

 1.SK Prostějov

Pozvánka na basketbal

Sportovní komise Rady města Prostějova u příležitosti ankety 
Sportovec města Prostějova za rok 2014 vyhlašuje kategorii

Hvězda prostějovských médií
Tato kategorie je určena pro sportovní veřejnost, která zde může navrhnout a hlasovat pro jakéhokoliv prostějovského sportovce  

prostřednictvím regionálního tisku (PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Týdeník Prostějovska, Radniční listy).

způsob hlasování:  e-mailem, poštou nebo předáním hlasovacího lístku prostřednictvím Regionálního informačního centra (RIC) 
Magistrátu města Prostějova 

kontakt   veronika.hyblova@prostejov.eu (e-mailové hlasování)
 poštou:  Veronika Hyblová
   Magistrát města Prostějova 
   odbor školství, kultury a sportu náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01  PROSTĚJOV
   obálku označte „Hvězda prostějovských médií“ 
uzávěrka hlasování  6. 3. 2015
vyhlášení ankety  Dne 20. 3. 2015 u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2014 vylosujeme z plat-

ných anketních lístků jednoho z hlasujících, který bude kontaktován prostřednictvím telefonního čísla uvedeného 
na lístku. 

cena pro vítěze  vítěz obdrží desetidenní zájezd od sponzora soutěže 
čtenářské soutěže CK VLHA Prostějov (Elba na kole, Elba „nejen“ s cvičením jógy) 

    ANKETNÍ LÍSTEK 

Hvězda prostějovských médií 
    Jméno a příjmení hlasujícího:  ___________________________________ 

    Mobil:        ___________________________________ 

V anketě Hvězda prostějovských médií hlasuji pro sportovce:  ___________________________________ 

Anketní  lístek  je možné zaslat poštou na adresu: Veronika Hyblová, OŠKS Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. M. 
130/14, 796 01   PROSTĚJOV, příp. odevzdat na Regionálním  informačním centru Magistrátu města Prostějova. V obou 
případech  je  nutné  obálku  označit  „Hvězda  prostějovských  médií“.  Obdobně  lze  hlasovat  i  e‐mailem: 
veronika.hyblova@prostejov.eu s uvedením jména a příjmení hlasujícího, jeho mobilu a nominovaného sportovce.  
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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
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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 
    Ing. Libuše Hýblová  – insolvence, likvidace – tel.: 727 939 871
    Ing. Petra Tichá – insolvence – tel.: - 608 10 20 22

GARÁŽOVÁ VRATA, BRÁNY, PLOTY, 
ROLETY, BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Posuvné a křídlové brány
Ploty:   hliníkové  plastové  kované

Zakázkové zámečnické práce
Drozdovice 34, Prostějov, presto@presto-pv.cz

tel.: 582 331 635, mob. 606 750 998
www.presto-pv.cz
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