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Vám sděluje,
že zlatnictVí KaláboVá + K 

V ProstějoVě není naší 
PobočKou ani obchodním 

Partnerem.
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RADNIČNÍ
   LISTY

Josef Kotek (1883–1914) 
novinář, politický činitel a vlastenec

Před 130 lety – 14. 6. 1883 – se v Plzni narodil 
novinář a politický činitel Josef Kotek, člověk 
vzácného charakteru a sociálního cítění. 

Plzeňský rodák po vyučení soustružníkem 
ve Škodových závodech v  Plzni a  absolvování 
pokračovací průmyslové školy pracoval na řadě 
míst českých zemích a Moravy – Plzeň, Mladá 
Boleslav, Jičín, Náchod, Nové Město nad Metují, 
Přerov. 22. 9. 1910 se usadil v Prostějově, kde pra-
coval v továrně F. & J. Kovářík. 

Do Prostějova přišel Kotek jako zkušený orga-
nizátor národně sociální mládeže a odborového 
hnutí. U Kovaříkových byl zaměstnán do 16. 5. 
1912. Tehdy se stal politickým tajemníkem ná-
rodně sociální strany v Prostějově a odborovým 
tajemníkem kovopracovníků. V  roce 1913 mu 
přibyla funkce redaktora krajinského týdeníku 
národně sociální strany pro východní Moravu 
a Slezsko Pokrok, jehož redakce se přestěhovala 
z Přerova do Prostějova. J. Kotek se začal věnovat 
intenzívně novinářské činnosti. Do listu už přispí-
val předtím jako dopisovatel rubriky Prostějovská 
hlídka. Snažil se rozšířit list po stránce obsahu 
i nákladu. 

Podílel se na organizování politických or-
ganizací na Prostějovsku. Byl organizátorem 
prvomájových oslav v roce 1914. Začal výrazně 
vystupovat proti militarismu, stal se iniciátorem 
prostějovské demonstrace proti válce Rakous-
ka se Srbskem a několik dní před vypuknutím 
1. světové války dal podnět k protiněmeckému 
projevu v  Prostějově. Tímto proti sobě uvalil 
podezření a jím redigovaný Pokrok býval často 
konfiskován. Protože nemohl svobodně vyjad-
řovat svoje názory, zastavil vydávání listu. Opět 
prochází řadou profesí. Pracoval v zemědělství, 
v železárnách v Řepčíně a jako brzdař na nádraží 
západní dráhy v Prostějově. 

6. 12. 1914 vystoupil na veřejné schůzi ve Smr-
žicích, aby přítomným vysvětlil důvody rozpuš-
tění tamního potravního spolku. Zde mimo jiné 
pronesl prorocká slova o budoucím českosloven-
ském státě, který se stane klínem mezi Němec-
kem, Rakouskem a  Maďarskem. Následovalo 
udání a celá věc byla předána vojenskému soudu 
a označena jako vlastizrádný protirakouský pro-
jev. Vojenský soud v Moravské Ostravě jej odsou-
dil podle stanného práva k trestu smrti oběšením, 
což bylo změněno na zastřelení. 23. 12. 1914 byl 
Josef Kotek na dvoře soudu v Moravské Ostravě 
popraven. Jednatřicetiletý statečný a  energický 
politik se tak stal jedním z prvních případů po-
pravy odpůrců režimu v zázemí (po přerovském 
Slavomíru Kratochvílovi). V  červenci 1917 byl 
Kotkův čin zahrnutý do amnestie udělené ra-
kouským císařem Karlem. Manželka Marie Kot-
ková vyvolala v dubnu 1920 obnovení soudního 
řízení. Soud tehdy konstatoval, že projev nebyl 
namířen proti státu a jejich institucím. 

Osobnost Josef Kotka nám v Prostějově při-
pomíná ulice (označená jménem od roku 1924) 
a pamětní deska ve Smržicích odhalená na býva-
lém Chudobově hostinci, čp. 178. Reliéf předsta-
vuje draka s ratolestí. 

Josefa Kotka si vážil profesor gymnázia, ná-
městek starosty Prostějova a činitel národně 
sociální strany Ambrož Soška. Napsal o něm: 
„Poznal jsem v něm mladého, temperamentní-
ho muže, jenž celou svou bytostí prahnul přímo 
po činorodém životě. Josef Kotek jest typickým 
přímo představitelem národně sociálního re-
daktora, jenž vyšel z  řad mládeže národně 
sociální vychovávané v zásadách a ideách pro-
tirakouských a antidynastických.“ 

 Hana Bartková
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RAdnIční lISTy 
distribuci zajišťuje 
česká pošta, a.s. 
V případě problémů 

s doručováním 
tiskoviny do domácností 

volejte na telefon

582 305 223
Ceny města Prostějova za rok 2012 uděleny. Z  rukou primá-
tora města Miroslava Pišťáka převzala cenu také ředitelka 
městského divadla Alena Spurná.
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje 
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova 

k 31.12.2012, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 
přílohy účetní závěrky, přehledu o peněžních tocích, přehle-
du o změnách vlastního kapitálu a finančního výkazu, a to 
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo-
správných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních 
rad (FIN 2-12 M),

2. rozpočtové hospodaření města Prostějova v  hlavní 
činnosti a jím řízených organizací, které skončilo kladným 
saldem příjmů a výdajů ve výši 64.810.059,45 Kč,

3. převod zůstatku finančních prostředků na základním 
běžném účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný 
z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Pro-
stějova – fondu rezerv a rozvoje, 

4. rozpočtové opatření, kterým se:
Zvyšuje rozpočet příjmů

Kap. ODPA Pol. UZ Organizace O hodnotu v Kč
70 3111 2122 1 0700000000000 683.955,34
70 3113 2122 1 0700000000000 356.439,00
70 3121 2122 1 0700000000000 81.000,00
70 3421 2122 1 0700000000000 550.000,00
70 3231 2122 1 0700000000000 104.790,00
70 3311 2122 1 0700000000000 154.397,21
70 3314 2122 1 0700000000000 111.390,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených městem 
Prostějovem z investičních fondů těchto organizací 
schválených RMP v rámci schvalování účetních 
závěrek

Zvyšuje stav rezerv města 
Kap. ODPA Pol. UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 0700000000000 2.041.971,55
Fond rezerv a rozvoje

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Pros-
tějova v roce 2012 – peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
tak, jak je uvedeno na straně 15 v Rozpočtovém hospodaření 
města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečném účtu 
města Prostějova za rok 2012,

6. rozpočtové opatření v  celkové navrhované výši 
41.016.087,65 Kč (viz strana 4 a 15 - „Schválené a nerealizo-
vané nebo částečně realizované akce roku 2012 – požadavek 
zařadit do rozpočtu roku 2013“) dle předložených poža-
davků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny 
rozpočtem roku 2012, ale prostředky v roce 2012 nebyly 
plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jme-
novitých akcí v roce 2013, popř. jejich pokračování v letech 
následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů
Částka v Kč Název akce

1 017 172,00 Pořízení mobiliáře - rekonstrukce radnice

150 000,00
Vodovodní přípojka a WC - hasičská 
zbrojnice Domamyslice

95 000,00 Nábytek do foyer kinokavárny DUHA

376 010,65

Účel. fin. prostředky s UZ 14013 - 
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ k ef. a přát. 
VS

27 456 070,00 Pozemek Modřany Power, a.s.; Galva, s.r.o

850 700,00
Pozemek u nové nemocnice - nevyvinuta 
součinnost pro zpětný zápis vlast. práva

7 674 740,00

Výkupy pozemků - malá průmyslová 
zóna, CS Určická, infrastruktura 
Vrahovice, CS Žešov

2 760 000,00
Spoluúčast na vybudování infrastruktury 
v k.ú. Vrahovice - odstoupení od akce

636 395,00 Výkupy pozemků - CS Žešov

Snižuje stav rezerv města - fondu rezerv a rozvoje
Částka v Kč Název akce
41.016.087,65 Požadavky kapitol 11, 14, 50

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR 
prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým kra-
jem, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů
Kap. ODPA Pol. UZ Org. O hodnotu 

v Kč
70 6402 5364 1 0700000000000 6.189,05
70 6402 5365 1 0700000000000 216.000,00
70 6402 5366 1 0700000000000 6.100,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdob.; 
platby daní a poplatků krajům, obcím a SF; výdaje finan. vypoř. 
min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2012

Snižuje stav rezerv města 
Kap. ODPA Pol. UZ Org. O hodnotu 

v Kč
70 8115 1 0700000000000 228.289,05

Fond rezerv a rozvoje

Zvyšuje rozpočet příjmů
Kap. ODPA Pol. UZ Org. O hodnotu v Kč
14 4116 1 0140000000000 1.337.479,76
70 6402 2222 1 0700000000000 16.519,00
70 6402 2222 1 0700000000000 10.886,00
70 6402 2222 1 0700000000000 173.037,51

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných 
veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2012 se SR ČR.

Zvyšuje stav rezerv města 
Kap. ODPA Pol. UZ Organizace O hodnotu v Kč
70 8115 1 0700000000000 1.537.922,27

Fond rezerv a rozvoje

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2012 podléha-
jící, na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011, 
dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného 
účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku, 
a  kterými se v  rámci upraveného rozpočtu zvyšují cel-
kové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2012 o částku 
32.069.171,05 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě 
na straně 9 a 10,

9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2012 na 
základě provedených rozpočtových opatření roku 2012, kte-
rá jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města 
Prostějova,

rozhodlo
o výsledku hospodaření za rok 2012 takto:
a) výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z  hlavní 

činnosti ve výši 33.564.987,93 Kč převést do nerozdě-
leného zisku minulých let z  hlavní činnosti, který bude 
činit (k  31.12.2012) po převedení zisku za rok 2012 
413.877.790,79 Kč,

b) výsledek hospodaření po zdanění (ztráta) z hospo-
dářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč uhradit z nerozdělené-
ho zisku minulých let z hospodářské činnosti, který bude 
činit (k  31.12.2012) po uhrazení této ztráty za rok 2012 
303.485,39 Kč,

bere na vědomí
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územ-

ní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 
1.1.2012 do 31.12.2012 a zprávu o ověření „Rozpočtového 
hospodaření města Prostějova a jím zřízených organizací – 
závěrečného účtu města Prostějova za rok 2012“ pro územní 
samosprávný celek statutární město Prostějov, které vyhoto-
vila auditorská společnost FIN - PARTNER, audit-daně-po-
radenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Rozvaha organizačních 
složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových 
organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizač-
ních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvko-
vých organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky 
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, 
příspěvkových organizací a regionálních rad; Přehled o pe-
něžních tocích organizačních složek státu, územních samo-

správných celků, příspěvkových organizací a  regionálních 
rad; Přehled o  změnách vlastního kapitálu organizačních 
složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových 
organizací a regionálních rad; Výkaz pro hodnocení plnění 
rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad 
a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M - jsou uloženy, spo-
lečně s originály zpráv, na Finančním odboru MMPv a jsou 
k dispozici orgánům města k účelu posouzení a schválení 
účetní závěrky schvalované účetní jednotky – Statutárního 
města Prostějova.), 

2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olo-
mouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v cel-
kovém objemu 228.289,05 Kč (viz strana 4 a  15), které 
vzniklo nedočerpáním transferů na CS Bří Čapků v PV 
s  ÚZ 605 (6.189,05 Kč), vratkou vymožených sociálních 
dávek od 12.12.2012 do 31.12.2012 a odvodem ekologic-
kého poplatku ve výši 216.000 Kč. Finance byly, dle pokynů 
Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na de-
pozitní účet Olomouckého kraje a účet SFŽP ČR z krátko-
dobých prostředků uložených na bankovních účtech města 
(fond rezerv a rozvoje),

3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olo-
mouckého kraje ve výši 1.537.922,27 Kč (viz strana 4 a 15) 
jako kompenzace účelových prostředků výdajů OP LZZ 
s ÚZ 14013 (1.337.479,76 Kč), výdajů na přípravu volby 
prezidenta ČR s ÚZ 98008 (16.519 Kč), výdajů na volby 
do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074 (10.556 Kč) a výdajů na 
volby do Senátu PČR a  zastupitelstev krajů s  ÚZ 98193 
(173.037,51 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení 
na základě rozhodnutí orgánů města zaúčtovány do krátko-
dobých prostředků uložených na bankovních účtech města 
(fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo 
v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,

4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z pro-
vedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012 a stav 
majetkových účtů statutárního města Prostějova a  zříze-
ných příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na 
základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních 
a  hmotných hodnot k  31.12.2012, tak jak jsou uvedeny 
v  předložené důvodové zprávě na straně 36 v  „Majetku 
města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací 
(vybrané rozvahové ukazatele)“ a v „Závěrečné inventari-
zační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku 
a závazků za rok 2012“ ze dne 28.2.2013,

ukládá
1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 

2013 zůstatek finančních prostředků na základním běžném 
účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný z účetní 
evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – 
fondu rezerv a rozvoje,

2. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 
2013 výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z hlavní čin-
nosti ve výši 33.564.987,93 Kč do nerozděleného zisku mi-
nulých let z hlavní činnosti, 

3. vedoucímu Finančního odboru MMPv provést 
úhradu výsledku hospodaření po zdanění (ztráta) 
z hospodářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč z neroz-
děleného zisku minulých let z hospodářské činnosti.

Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací 

– závěrečný účet města Prostějova za rok 2012

V  Radničních listech číslo 5, dne 29/5/2013 
byl zveřejněn článek týkající se otevření nového 
lanového centra na Dětském dopravním hřišti. 
V  titulku článku a  v  textu byl užit termín „La-
náček“ namísto správného názvu „dětské lanové 
centrum“. Termín LANÁČEK vlastní jako českou 
slovní ochrannou známku O  – 490180 společ-
nost Project Outdoor s.r.o., Na střelnici 343/48, 
Lazce 779 00 Olomouc, čímž se uvedené společ-
nosti omlouváme.

Omluva
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RADNIČNÍ
   LISTY

Každoročně probíhá na 
pracovištích Magistrátu 
města Prostějova šetření 
spokojenosti občanů a  kli-
entů, kteří si přicházejí na 
úřad vyřizovat své záležitos-
ti. letos se tento průzkum 
uskutečnil v  první polovině 
měsíce dubna.

„V rámci šetření bylo oslove-
no celkem 897 občanů, což je, 
dá se říct, reprezentativní vzo-
rek dotazovaných. Z  jejich od-
povědí nám plyne cenná zpětná 
vazba, a  to hlavně tehdy, když 
nám klienti sdělí příčiny své 

případné nespokojenosti s prací 
úřadu. Pak jsme schopni uči-
nit příslušné kroky k nápravě,“ 
vysvětluje tajemník magistrátu 
Lubomír Baláš (na snímku). 

Systém průzkumu je po-
měrně jednoduchý. Proškolení 
tazatelé se přímo na chodbách 
pracovišť magistrátu dotazují 
klientů, zda byli velmi spoko-
jeni, spokojeni, ani spokojeni-
-ani nespokojeni, nespokojeni 
či velmi nespokojeni s vyříze-
ním své záležitosti. Odpovědi 
získané od občanů zazname-
nají tazatelé do připravených 

tabulek, kdy hodnocení je 
stejné jako ve škole. Velmi 
spokojen odpovídá stupni 1, 
velmi nespokojen známce 5. 
Pokud je respondent ochoten 
připojit komentář ke své zále-
žitosti, zapíší tazatelé i toto vy-
jádření. Celkovou spokojenost 
klienta přitom ovlivňuje nejen 
výsledek samotného jednání, 
ale například i  čekací doba, 
prostředí magistrátu a pocho-
pitelně chování úředníka.

„Na základě získaných po-
znatků se následně zabýváme 
tím, co je možno změnit či vy-

lepšit, aby byli občané s prací 
úřadu spokojeni. Na druhou 
stranu, ne všechny negativní 
připomínky se týkají přímo 
práce magistrátu. Odchází-li 
například z  odboru dopravy 
rozladěný klient a jeho nespo-
kojenost pramení z  kolapsu 
registru řidičů, nelze vinu při-
pisovat konkrétnímu úřední-
kovi tohoto odboru ani magis-
trátu,“ uzavírá Baláš.

Pro srovnání dodejme, že 
v  letošním průzkumu ohod-
notili občané Magistrát měs-
ta Prostějova známkou 1,76 

v loňském roce známkou 2,12, 
předloni v podzimním šetření 
1,65.  -jg-

Zprávy z města

Rada města Prostějova schvá-
lila podmínky zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky roz-
šíření Botanické zahrady Petra 
Albrechta. Na tento projekt zís-
kalo město dotaci z Operačního 
programu Životního prostředí, 
o  kterou opakovaně žádalo. 
Předpokládaná hodnota investi-
ce je 5,8 milionu korun, dotace 
z fondu Evropské unie činí 1 mi-
lion korun. Základním hodno-
tícím kritériem nabídky staveb-
ních prací bude cena (váha 80%) 
a dále délka záruky za jakost díla 
(20%). Minimální doba záruky 
je stanovena na 60 měsíců, ma-
ximální činí 120 měsíců. Město 
počítá se zahájením prací v letoš-
ním roce a termínem dokončení 
v květnu 2014.

Botanická zahrada v Lidické uli-
ci bude rozšířena o více než třetinu 
stávající plochy. Jedná se o  dnes 
nevyužívané pozemky směrem na 
jih a východ. „V těchto prostorách 
bude provedena kultivace území 
s výsadbou veřejné zeleně, vybu-
dováním zpevněných chodníků 
a cestiček navazujících na stávající 
síť,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora (na snímku).

V  rámci výsadby budou insta-
lovány podpůrné konstrukce pro 
pnoucí rostliny a  směrové tabule. 
Nově rozšířený areál bude oplocen. 
Terénní a  sadové úpravy na jižní 
straně budou zahrnovat úpravu 
pro nevidomé a slabozraké s popi-
sem rostlin a vyvýšenými záhony. 
„V  rozšířené části směrem k  Jez-
decké ulici vznikne růžová zahrada 
s výsadbou převážně růží a okras-
ných dřevin,“ dodala Ivana He-
merková, náměstkyně primátora. 
K  nově osazeným plochám bude 
prodloužen zavlažovací systém. 

Botanická zahrada v  Prostě-
jově si v  tomto roce připomíná 
80. výročí od svého založení. Od 
minulého roku nese jméno Petra 
Albrechta, který celý svůj život za-
světil ochraně přírody. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova 

Botanická zahrada Petra Albrechta bude rozšířena

Průzkum spokojenosti občanů a klientů s prací magistrátu

SLUNEČNÍ BRÝLE A DIOPTRIE? JDE TO!

BLIŽŠÍ INFORMACE O AKCI A DOSTUPNÝCH BARVÁCH ZÍSKÁTE V OČNÍ OPTICE.

OPTIKA U HRADEB
Školní 22
Prostějov

www.StoppOptik.cz

INZERCE
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Rada města doporučila za-
stupitelstvu schválit veřejnou 
finanční podporu Občanské-
mu sdružení sociální pomoci 
Prostějov ve výši 200.000 ko-
run na dofinancování provozu 
azylového centra.

Občanské sdružení sociální 
pomoci provozuje v Prostějově 
azylový dům, noclehárnu a do-
mov pro osamělé rodiče s dět-
mi. Sociálně potřebným obča-
nům nabízí také nízkoprahové 
denní centrum a zajišťuje terén-
ní program pro lidi bez domo-

va. Zatímco v  minulých letech 
byla činnost sdružení financo-
vána prostřednictvím dotací ze 
strany státu a  jím vyhlašova-
ných grantů, v letošním roce je 
pokrytí rozpočtu velmi obtížné. 
„Přitom počet lidí bez domova 
kvůli ekonomické situaci rapid-
ně stoupá, přístup centrálních 
orgánů je obtížně pochopitelný. 
Vzhledem k tomu, že programy 
sdružení sociální pomoci jsou 
úspěšné a jejich terénní pracov-
níci se v  ulicích snaží lidi bez 
přístřeší motivovat, nechceme 

je nechat na holičkách,“ uved-
la Alena Rašková, náměstkyně 
primátora.

Provoz celého centra zajišťuje 
18 pracovníků, náklady celkem 
činí 7,7 milionů korun za rok. 
Azylový dům v Určické ulici má 
kapacitu 34 míst, noclehárna 
slouží k přespání 19 lidem, níz-
koprahové denní centrum nabí-
zí zázemí 21 klientům. Azylový 
dům pro osamělé rodiče s dětmi 
v Pražské ulici pak ubytovává 10 
rodičů a až 30 dětí. V terénním 
programu jen za loňský rok na-

bídli pracovníci centra pomoc 
více než 100 lidem. Z letošního 
rozpočtu města již obdrželo 
azylové centrum podporu ve 
výši 360.000 korun. „V  situaci, 
kdy selhává státní podpora, je 
nezbytné těm nejpotřebnějším 
napomáhat při jejich opětov-
ném začlenění do společnosti 
a minimalizovat jejich závislost 
na systému sociální pomoci,“ 
dodala Alena Rašková.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova 

Stát selhává, město se k azylovému centru neobrací zády 

Radní na své poslední schůzi 
doporučili zastupitelstvu schválit 
rozpočtové opatření, kterým se 
z  rezervy města na škodní a  ha-
varijní události zabezpečí rekon-
strukce přístupového můstku přes 
příkop na vstupu do zámku. Inves-
tiční náklady jsou odhadovány na 
1,2 milionu korun, se zahájením 
rekonstrukčních prací je počítáno 
v tomto roce.

Statika přemostění přes zá-
mecký příkop je narušena vlivem 
zatékání dešťové vody do nosné 
konstrukce. "Již v  minulosti bylo 
přemostění podepřeno ocelový-
mi nosníky, ale celá konstrukce 
je natolik v  havarijním stavu, že 
bylo nutné všechny ocelové profily 
znovu podepřít dřevěnými hra-

noly. Dezolátní stav neumožňuje 
provést jejich opravu. Projektová 
dokumentace počítá s  kompletní 
demolicí a  postavením nového 
přemostění vstupu do zámku 
včetně nového schodiště dolů 
do příkopu. Vzhledem k  tomu, 
že v  prostoru nádvoří prostějov-
ského zámku byly již ukončeny 
činnosti související s rekonstrukcí 
prostor pro Základní uměleckou 
školu, doporučujeme práce zahá-
jit co nejdříve," vysvětlil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. Rekon-
strukční práce počítají s restauro-
váním všech historických prvků 
zámeckého mostu, vizuální podo-
ba objektu bude zcela zachována.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Předávání 
Cen města Prostějova

V úterý 21. 5. 2013 v 10:00 
hodin byly v  obřadní síni 
prostějovské radnice předány 
Ceny města Prostějova za rok 
2012, a to následujícím osob-
nostem:

Paeddr. Jiřímu Kremlovi 
- za dlouholetou podporu mlá-
dežnického sportu a tělovýcho-
vy, dlouholeté působení v  Ko-
misi pro mládež a  tělovýchovu 
Rady města Prostějova.

Mužskému pěveckému 
sboru Orlice Prostějov – za 
šíření tradice mužských pě-
veckých sborů. Orlice v  le-
tošním roce oslaví 150 let od 
svého vzniku. 

Bohuslavu Pacholíkovi – za 
soustavné a dlouhodobé zazna-

menávání života v regionu; čtyři 
desítky let vystavuje a publikuje 
v regionu.

Mgr. Aleně Spurné – za pů-
sobení v  oblasti školství a  kul-
tury, v  letech 2003 – 2013 byla 
ředitelkou Městského divadla 
v  Prostějově, kdy navázala na 
tradici vynikající moravské 
stagiony. 

Phdr. Miroslavu Šmídovi – za 
mnohaletou činnost v oblasti mu-
zejnictví, archeologie a výtvarnou 
činnost propagující Prostějov. 

Zdenku Vychodilovi – za 
více jak padesátiletou obětavou 
a nenapodobitelnou činnost pro 
veřejnost našeho města v oblasti 
sportu, osvětové práce a propa-
gace města Prostějova.

Ceny města Prostějova 
se udílejí od roku 2006. 
Celkem bylo oceněno 48 
osobností a 2 hudební sub-
jekty. Kompletní přehled 
oceněných osobností, for-
mulář pro návrh na udě-
lení a  pravidla pro udělení 
Ceny města Prostějova na-
leznete na webových strán-
kách města Prostějova pod 
následujícím odkazem: 
http://www.prostejov.eu/
cz/turista/o_meste/slavne-
- o s obno st i / c e ny - me st a -
-prostejova.html 

V  Radničních listech bu-
deme průběžně přinášet me-
dailonky oceněných osob-
ností.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Most přes zámecký
příkop projde 

úplnou rekonstrukcí

Foto: zleva: Jiří Kremla, Miroslav Šmíd, Alena Spurná, Zdeněk Vychodil,
Bohuslav Pacholík, Stanislav Urban – starosta sboru Orlice



7

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

Školní hřiště o prázdninách
Školní hřiště v  Prostějově 

rozhodně v období prázdnin 
neleží „ladem“, ale jsou vyu-
žívána všemi, kdo zůstávají 
během léta doma.

„Všechna školní hřiště 
jsou o  těchto prázdninách 
v provozu. Dokonce jsme je-
jich provoz zajistili nejen ve 
všední dny, ale i  o  sobotách 
a  nedělích,“ potvrzuje ná-
městkyně primátora Ivana 
Hemerková s  tím, že každá 
škola má vypracovaný svůj 
provozní řád. Ten je umístěn 
na viditelném místě a  ná-
vštěvníci se jím mají řídit. 
Provoz hřišť zabezpečují jed-
notlivé školy a  město jim na 
to přispívá částkou bezmála 
500 tisíc korun. Návštěvní-
ci mohou využívat všechna 
hřiště zdarma.

V provozu jsou hřiště u ZŠ 
Dr. Horáka, ZŠ Melantricho-
va, ZŠ Valenty, RG a ZŠ ve Stu-
dentské ulici, ZŠ Jana Želez-
ného na Sídlišti Svobody, ZŠ 
Palackého, ZŠ Majakovského 
ve Vrahovicích a ZŠ v Čecho-
vicích, dále hřiště na Husově 
náměstí a Rejskově ulici. 

Novinkou od letošního 
roku je dětské lanové cent-
rum, které je vybudováno na 
dopravním hřišti, zde je však 
stanoven poplatek na dopo-
ledne i  odpoledne na částku 
15 Kč. Dopravní hřiště i lano-

vé centrum bude o  prázdni-
nách přístupné pro veřejnost 
každý všední den od 16:00 
do19:00 hodin a  v  sobotu 
a neděli od 9:00 do 12:00 a od 
13:00 do 18:00 hodin.

Ve všední dny bude do-
pravní hřiště k  dispozici pro 
potřeby příměstských táborů.

„Doufám, že zájem veřej-
nosti bude velký a návštěvníci 
budou nabídkou spokojeni. 
V těchto měsících, mimo jiné, 
zaměřím svou pozornost na 
všechna sportoviště i  rekre-
ační zóny a  své poznatky na 
konci prázdnin opět vyhod-
notím. Určitě mi dále po-
slouží pro zlepšení nabídky 
k trávení volného času našich 
občanů,“ dodává Hemerková.
 -jg-
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Zastupitelstvo města Pro-
stějova schválilo finanční 
dar ve výši 100.000 korun 
obci Křešice na litoměřic-
ku, která patří po letošní 
povodni k  nejzničenějším 
místům v české republice. 

Obec na pravém břehu 
Labe má 1.415 obyvatel. Roz-
vodněná řeka tady poničila 
většinu domů včetně mateř-
ské školy. Při povodni muse-
lo být 1.020 lidí evakuováno, 
vyplaveno bylo 260 domů. 
Město Prostějov se finanč-
ním příspěvkem připojilo 
k  solidární pomoci mnoha 
obyvatel České republiky.

„Strašně moc děkujeme, 
statutární město Prostějov se 
stává jedním ze tří největších 
dárců, kteří nám pomohli. 
Peníze budou prioritně smě-
řovat k  přímé pomoci ob-
čanům obce, k  zajištění pří-
stupů k  obydlím a  opravě 
poničeného veřejného osvět-
lení,“ uvedl Václav Kovařík, 
starosta Křešic. 

V  Křešicích pomáhá armá-
da, profesionální i dobrovolní 
hasiči a  další dobrovolníci, 
které zajišťuje nevládní orga-
nizace ADRA. V  místní části 
Zahořany vzniklo stanové 
městečko s  kapacitou ubyto-
vání pro 150 pomocníků.

„K  finanční pomoci 
města se mohou připojit 
i  Prostějované. Povodňový 
účet obce Křešice má číslo 
3100277/0100,“ vyzval Jiří 
Pospíšil, první náměstek pri-
mátora, který osobně zašle 
příspěvek ve výši 2.000 Kč. 
„Děkujeme moc za každý 
příspěvek. Z  rozpočtu obce 
jsme již vyplatili zaplaveným 
občanům naší obce pomoc 
v  celkové výši 1,6 milio-
nu. Základní úklidové věci 
máme zajištěny, finance jsou 
nyní nejpotřebnější. Jsme 
vděčni za každou stokoru-
nu,“ dodal křešický starosta 
Kovařík. 

Povodňový účet Křešic je 
transparentní, můžete ho sle-

dovat na webové adrese http://
www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/
on-line-informace/transparent-
ni-ucty/obec-kresice/detail-uc-

tu-3100277.shtml. Nabídky věc-
né pomoci můžete směřovat na 
e-mail: pomockresice@seznam.
cz, nebo po domluvě na tel.  

607 634 103 (Tomáš Němec). 
 Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova

Město poskytlo dar ve výši sto tisíc korun zaplaveným Křešicím

Informace o zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost
Školní hřiště Prázdniny
ZŠ Dr. Horáka 24
hřiště: kopaná, házená, tenis, košíková, odbíjená, 
nohejbal (umělý povrch)
- možnost zapůjčení sportovního vybavení (vstup 
dospělí za úplatu, děti zdarma)

9:00–12:00 13:00-20:00

ZŠ Melantrichova
travnaté hřiště-kopaná
asfaltové hřiště-odbíjená
hřiště na hokejbal
tenisové kurty a stěna(tenis na objednání p.Pelcová 
776198121)

9:00-20:00

ZŠ E. Valenty
venkovní hřiště-asfalt: košíková, odbíjená (tenis), 
malá kopaná, betonové stoly na stolní tenis 

Bez omezení

RG a ZŠ, Studentská 2
tenis, volejbal, plážový volejbal

13:00 – 20:00

ZŠ Sídliště svobody
tartanová atlet. dráha a přilehlé atlet. sektory, asfalt. 
hřiště na malou kopanou, volejbal. hřiště-umělá 
tráva, tenisové kurty-na základě nájemní smlouvy

8:00 – 21:00

ZŠ Majakovského
házená, odbíjená, košíková, doskočiště, škvárová 
atletická dráha-běh na 60 m, dva betonové stoly na 
stolní tenis, hokej, nohejbal, ringo

Od 9:00

ZŠ Palackého
hřiště ZŠ Čechovice

Bez omezení

ZŠ Husovo náměstí
hřiště u školy

Bez omezení

Rejskova ulice
hřiště u školy

15.00 – 20.00

Dětské dopravní a lanové centrum
Od 9:00 – 12:00 - poplatek
 13:00 – 18:00 – poplatek

V pracovní dny od 16:00-19:00

Dva tisíce korun věnoval také 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.
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V  příštím roce si připome-
neme sté výročí dokončení 
stavby nové prostějovské rad-
nice. Postupně se až do června 
2014 budeme na stránkách 
Radničních listů ohlížet za 
událostmi, které předcháze-
ly stavbě, průběhu samotné 
stavby a  jejímu slavnostnímu 
otevření. Zveřejníme také ně-
která historická fota, přičemž 

věříme, že informace budou 
pro čtenáře Radničních listů 
zajímavé i poučné.

Krátké představení 
budovy radnice

Objekt Nové radnice se svojí 
66 metrů vysokou věží je do-
minantou nejen náměstí To-
máše Garrigua Masaryka, ale 

i celého města a blízkého okolí. 
Plány na stavbu radnice vypra-
coval v  letech 1909 – 11 Karel 
Hugo Kepka, profesor techniky 
v Brně. Stavba byla uskutečněna 
v letech 1911 – 14 pod vedením 
prostějovských stavitelů Ru-
dolfa Konečného a  Josefa Ne-
dělníka. Sochařské práce podle 
modelů Čeňka Vosmíka prove-
dl Josef Bernauer, štukatérské 
práce Vladimír Pleský, umělec-
ké práce v kovu firma Vulkania, 
nábytek dodal Robert Kořalka 
– vše místní řemeslné firmy, jak 
odpovídalo záměrům městské-
ho zastupitelstva. Masivní věž, 
s měděnou kupolí a  s orlojem, 
měla podle původní představy 
stát uprostřed hlavního průče-
lí. Plánované pravé křídlo však 
nebylo dostavěno, protože se 
nepodařilo vykoupit pozemek 
sousedního domu.

Bohatě zdobené interiéry 
radnice se dochovaly v  téměř 
v  nezměněné podobě do 
dnešních dnů. Dekorace se 

soustřeďuje převážně na hlav-
ní schodiště a  reprezentační 
prostory v 1. a 2. patře. Stěny 
vynikají rozmanitým architek-
tonickým členěním a jsou ob-
loženy dřevem a umělým mra-
morem, krby jsou zhotoveny 
z kararského mramoru, stropy 
se člení do kazet, bohatá deko-
rativní malba pokrývá omítky 
i  štukové články. Zasedací sál 
městského zastupitelstva ve 
2. patře se na průčelí promí-
tá předsazeným balkónem, 
třemi vysokými okny a  střeš-
ním štítem. Na jeho stěnách 

je umístěna obrazová galerie 
starostů města. Také pracovna 
starosty a přilehlé prostory se-
kretariátu, jakož i řada dalších 
reprezentativních místností se 
může pyšnit bohatou dekorací 
stěna, stropů a stylovým histo-
rickým nábytkem a secesními 
svítidly.

Nová radnice je sídlem 
Magistrátu města Prostějova. 
Prohlídky objektu s odborným 
výkladem je možno domluvit 
v  Regionálním informačním 
centru v  budově zámku na 
Pernštýnském náměstí. -red-

Prostějovská radnice

Pravidla prázdninové fotosoutěže 
„Stoletá radnice Prostějova mladýma očima“.

Organizátorem soutěže je sta-
tutární město Prostějov, IČO: 002 
88 659 (dále jen "organizátor"). 

Soutěž probíhá od svého vyhlá-
šení do 30. 9. 2013.

Zúčastnit se může každá fyzic-
ká osoba do 20 let věku včetně, 
s  trvalým bydlištěm na území 
České republiky, která v době tr-
vání soutěže zašle soutěžní foto-
grafii na CD/DVD označené plat-
ným telefonním číslem společně 
se svým jménem a  příjmením. 
Rozlišení fotografie musí být mi-
nimálně 5 Mbpix, přijímány bu-
dou ve formátu JPEG nebo TIFF. 
Při hodnocení bude brán zřetel 
také na technickou úroveň foto-
grafie. Každý účastník má právo 
zaslat do soutěže maximálně 10 
snímků. Na snímcích bude zachy-
cena nejen budova radnice v Pro-
stějově, ale i její fragmenty, interié-
ry či netradiční pohledy na ně. Ke 
každému snímku bude uveden 
jeho název s  krátkým popisem. 
Výherci budou kontaktováni na 
základě uvedeného e-mailu, resp. 
telefonního čísla. 

Hlavním smyslem soutěže je 
upozornit na odkaz našich před-
ků a vážit si jej. Stoletá budova rad-
nice, při jejíž výstavbě se podílely 
zejména místní firmy, si to zajisté 
zaslouží. Možná i denně kolem ní 
chodíme, často ji míjíme i opomí-
jíme, a přitom je významnou sou-
částí našeho města.

Soutěžní podmínky jsou zveřej-
něny také na webových stránkách 
města Prostějova www.prostejov.
eu. Účastník zasláním soutěžní 
fotografie a uvedením svého jmé-
na a  příjmení společně s  platnou 
e-mailovou adresou nebo telefon-
ním číslem vyjádří svůj souhlas 
s účastí a s pravidly soutěže. 

Účastník prázdninové fotosou-
těže – „Stoletá radnice Prostějova 
mladýma očima“ prohlašuje, že:

fotografii pořídil osobně, a  že 
má neomezená práva poskytovat 
dalším osobám práva jejího užití 
v neomezeném rozsahu. 

Vyhodnocení soutěže proběh-
ne v říjnu 2013 porotou složenou 
z odborníků a neodborníků.

Do soutěže nebudou zařazeny 
fotografie, které:

a) žádným způsobem nesou-
visí s  tématem této fotografické 
soutěže, 

b) autor dle informací do-
stupných organizátorovi soutěže 
neuvedl své skutečné jméno a pří-
jmení (v  případě výhry jméno 
a  příjmení se musí shodovat se 
jménem adresáta), neoznačil foto-
grafie skutečnými požadovanými 
údaji (e-mailová adresa, resp. tele-
fonní číslo), 

c) mají neetický obsah (propa-
gují pornografii, násilí, vulgaritu, 
rasovou nesnášenlivost atd.), 

d) jsou opatřeny vulgárním či 
jinak pohoršujícím popiskem, 

e) byly dle informací dostup-
ných organizátorovi soutěže poří-
zeny jiným autorem než je účast-
ník soutěže, 

f) nevyhovují kvalitou nebo 
rozlišením, 

g) obsahují jakékoliv nadpisy 
(fotografie nesmí obsahovat jaké-
koliv viditelné nápisy, z  důvodu 
možného považování za reklamu, 
výjimka: nenápadný copyright či 
krátký nápis). 

Veškeré doručené fotografie se 
po skončení soutěže stávají majet-
kem organizátora, který si vyhra-
zuje právo nakládat s nimi podle 
vlastního uvážení a  použít je ke 
svým marketingovým účelům 
bez dalšího souhlasu účastníka. 
Zasláním fotografie poskytuje 
účastník soutěže organizátorovi 
právo využívat fotografii všemi 
zákonem dovolenými způsoby 
užití i pro účely organizátora, a to 
po dobu trvání autorských práv 
k dané fotografii. Nezletilá osoba 
přiloží souhlas zákonného zástup-
ce s výše uvedenými podmínkami 
soutěže.

Způsob vyhodnocení: 
- celkem bude ohodnoceno 

maximálně 13 fotografií. Od kaž-
dého účastníka porota vybere 
pouze jednu, a to nejlépe ohodno-
cenou fotografii.

- následně zástupce poroty 
odešle autorům ohodnocených 
fotografií na poskytnutou adresu 

informaci a výsledku soutěže spo-
lečně s  instrukcemi pro převzetí 
ceny.

Každý účastník má právo získat 
pouze jednu cenu, a to za svoji nejlé-
pe ohodnocenou fotografii. 

Ohodnocené fotografie budou 
použity pro kalendář statutárního 
města Prostějova 2014 a pro propa-
gační a prezentační účely s uvede-
ním jména autora fotografie. 

Výhry pro soutěžící v celé soutěži: 
Autor fotografie, která bude vy-

brána pro kalendář statutárního 
města Prostějova 2014 a pro pro-
pagační a prezentační účely, bude 
odměněn honorářem ve výši 500 
Kč, autor fotografie na obálce ka-
lendáře pak honorářem ve výši 
1000 Kč. 

Informace o soutěži: 
Podrobné informace mají 

možnost zájemci o  soutěž zís-
kat přímo na webových strán-
kách města Prostějova www.
prostejov.eu. 

Obecné podmínky soutěže: 
Výherci budou o  výhře vyro-

zuměni na doručené adresy. Ceny 
budou výhercům slavnostně pře-
dány, na požádání budou doruče-
ny poštou pouze na adresy na úze-
mí České republiky. Organizátor 
není zodpovědný za ztrátu nebo 
nedoručení honoráře výhercům. 

Organizátor soutěže si vyhra-
zuje právo kdykoliv v  průběhu 
trvání soutěže pozměnit pravidla, 

či soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodu. 

Výherní listina bude k dispozici 
na webových stránkách organizá-
tora, v nejbližším vydání Radnič-
ních listů, na vývěsce na budově 
radnice v Prostějově, v Prostějov-
ském informačním kanále. Vý-
herní listina bude také zaslána 
místnímu tisku. 

Účastí v  soutěži vyjadřu-
je účastník souhlas s  pravidly 
a  podmínkami soutěže. Zároveň 
vyjadřuje svůj souhlas podle zá-
kona č. 101/2000 Sb. o  ochraně 
osobních údajů a souhlasí se zve-
řejněním svého jména a příjmení 
ve sdělovacích prostředcích a  na 
webových stránkách organizátora 
v rámci vyhlášení výsledků soutě-
že a v kalendáři statutárního měs-
ta Prostějova 2014 a propagačních 
a prezentačních materiálech. 

Správcem ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů je orga-
nizátor. Udělení výše uvedeného 
souhlasu účastníka je dobrovolné 
a  na zpracování jeho osobních 
údajů jsou založeny podstatné 
principy soutěže. Organizátor 
shromažďuje osobní údaje v roz-
sahu zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.

V případě zájmu je možné do-
hodnout focení interiérů radnice 
na telefonním čísle 582 329 722-3 
nebo na e-mailové adrese infor-
mace@prostejov.eu.

Starý Prostějov - bez radnice
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RADNIČNÍ
   LISTYZprávy z města 

Nechat si změřit rychlost, 
této možnosti využilo 191 řidi-
čů motorových vozidel. Akce 
se konala v sobotu v dopoled-
ních hodinách na trase Severní 
obslužná.

Výsledky:
Celkem se dostavilo 191 

motoristů. Z  toho 10 řidičů 
motocyklů. V  šesti případech 
ukazatel rychlosti podměřo-
val. Např. radarem naměřeno 
56 km/hod.- na ukazateli ři-
dičem zjištěno 52 km/hod./. 
Tato hodnota byla nejvyšší 
naměřenou odchylkou. Těmto 
řidičům byl doporučen servis, 
neboť ne svojí vinnou mohou 
překročit zákonem danou 
rychlost.

U  šesti automobilů se uka-
zatel rychlosti zcela shodoval 

s  naměřenou hodnotou mo-
bilním radarem. U  ostatních 
vesměs zjištěna odchylka do 
10%. Pouze u čtyř vozidel byla 
vyšší jak 10%. Nejvyšší zazna-
menána o  18km/hod. Rada-
rem naměřeno 82 km/hod, 
zatímco tachometr ukázal 100 
km/hod. 

Nejvyšší naměřená rychlost 
u  motocyklu 113 km/hod., 
u osobního vozu 122 km/hod. 
Jednoho z motorkářů se nepo-
dařilo změřit.

121 řidičů si chtělo vyzkou-
šet „padesátku“. 

Každý účastník obdržel na 
stanovišti „START“ drobný 
dárek v podobě letáků a reflex-
ních doplňků, které věnoval 
BESIP a Městská policie Pros-
tějov.  -ja-

Odbor správy a  údržby 
majetku města předložil 
radě vyhodnocení nákladů 
na zimní údržbu místních 
komunikací za období leden 
– duben 2013. Zima se pro-
dražila o 2,5 milionu korun.

Finanční prostředky na zimní 
údržbu místních komunikací 
jsou plánovány na základě vy-
hodnocení průměrných nákladů 
za minulé roky. V období leden 

– duben 2013 došlo ve třech pří-
padech ke kalamitním situacím, 
kdy v průběhu dvou dnů napadlo 
až 20 cm sněhové pokrývky. 
Z důvodu mimořádných klima-
tických podmínek byl proti plánu 
prodloužen termín zimní údržby 
a  poslední zásah zimní údržby 
probíhal v období velikonoc od 1. 
do 4. dubna 2013, kdy bylo měs-
to zasypáno cca 15 cm těžkého 
sněhu. 

Plánované náklady na rok 2013 3.094.002 Kč 
Skutečné náklady za 1-4/2013 5.625.869 Kč
 Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu města Prostějova 

„Na prázdniny bezpečně“ 
– preventivní akce

věnovaná motoristům

Náklady na zimní údržbu 
byly letos vyšší o 2,5 milionu 

Předpoklad se naplnil:
rekonstrukce přístavby radnice se prodraží

Rada města na své poslední 
schůzi řešila dokončení rekon-
strukce přístavby radnice, tak-
zvané budovy B. Již na sklonku 
léta minulého roku upozorňoval 
Zdeněk Fišer, náměstek primáto-
ra odpovědný za investice, že stav 
dřevěného trámoví v  podlahách 
může zapříčinit podstatné zvýšení 
objemu oprav. Došlo na jeho slo-
va, i když příčina oproti předpo-
kladu není tak dávnou minulostí.

Před zahájením rekonstrukč-
ních prací odborníci změřili, že 
průhyb podlah v  kancelářích na 
budově B je větší než pět centi-
metrů. Po odstranění betonového 

pokladu podlah bylo zjištěno, že 
důvodem je technický stav dře-
věné konstrukce, která byla vinou 
nedostatečné izolace a  pronikání 
vlhkosti napadena dřevokaznými 
houbami a  parazity. „Předpo-
kládali jsme, že tento stav souvisí 
s  takřka stoletou historií budovy 
a příčinou jsou stavební prvky za 
hranicí životnosti. Ovšem v  nej-
horším stavu byly dřevěné prvky, 
které se vyměňovaly pouze před 
jednadvaceti lety. Jak jsme zjistili 
z dokumentace, tehdejší prováděcí 
firma zkrachovala a opravu zajiš-
ťovali jednotliví řemeslníci. Nebyl 
dodržen technologický postup, 

vlhkost zdiva se neřešila a nákaza 
dřevokaznými houbami během 
relativně krátké doby napadla veš-
keré dřevěné prvky v  konstrukci 
budovy,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora.

Všechny podlahy tak byly de-
montovány, trámy a desky se mu-
sely vyměnit. S totální rekonstrukcí 
je spojena úplná výměna rozvodů 
elektrické energie a  dalších inže-
nýrských sítí v budově. „Investiční 
objem víceprací dosáhl částky 10 
miliónů korun,“ podotkl Zdeněk 
Fišer.  Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Pozor na dopravní omezení!
Ve dnech 4. 7., 18. 7., 1. 8. a 15. 8. v době od 17.00 do 24.00 

hod. bude platit zákaz vjezdu a parkování na náměstí T. G. Ma-
saryka. Důvodem je pořádání Prostějovského kulturního léta. Na 
dopravní situaci bude dohlížet hlídka strážníků městské policie.

Děkujeme za pochopení

Poslanec Pavel Holík (ČSSD) 
ocenil prostějovské hasiče, kteří 
v uplynulých dvou týdnech zasa-
hovali při letošních povodních. 
Čtveřice příslušníků profesionální 
jednotky Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje, 
Územního odboru Prostějov, 
pomáhala při likvidaci záplav na 
Zbraslavi, v pražské ZOO, a dále 
v Mlékojedech u Litoměřic.

Josef Rozsíval, Miroslav Gruss, 
Tomáš Koutný a Martin Stránský 
obdrželi od poslance Pavla Holíka 
děkovné pamětní listy a  dárkové 
koše. „Děkuji vám za obětavé na-
sazení a vzornou reprezentaci na-
šeho regionu při záchranných pra-
cích po letošních povodních. Vaše 
práce zaslouží uznání a odměnu,“ 
uvedl Pavel Holík při slavnostním 
předání. Setkání se účastnili také 
členové prostějovského integrova-
ného systému a odměnili své kole-
gy bouřlivým potleskem.

Prostějovští hasiči zasahovali 
na Vltavě a Labi s unikátním vel-
koobjemovým čerpadlem, které 
dokáže odčerpat až 1500 litrů za 
sekundu. Nasazeni byli v místech 
za protipovodňovou zdí, kde se po 

prvotním opadnutí rozvodněných 
řek vytvořily rozsáhlé laguny, z ni-
chž vodu čerpali zpět do vodního 
toku. Velkým pomocníkem byl 
také týlový kontejner, který slou-
ží ke krátkodobému odpočinku 
hasičů a dalších záchranářů. Jeho 
součástí je elektrocentrála, pro-
panbutanová láhev a  nezávislé 
topení.

Slavnostní akt se konal v  pro-
storách společného pracoviště 
hasičů a  záchranné zdravotnické 
služby ve Wolkerově ulici. Pavel 
Holík byl ředitelem prostějovské-
ho záchranky 13 let a stál u zrodu 
výstavby tohoto centra. Při této 
příležitosti prošel některá praco-
viště a setkal se se svými bývalými 
spolupracovníky.  -red-

Zastupitel a poslanec Pavel Holík 
poděkoval  prostějovským

hasičům za pomoc při povodních

Na snímku vedle Pavla Holíka zleva Josef Rozsíval, Mi-
roslav Gruss, Tomáš Koutný a ředitel hasičského Územ-
ního odboru Prostějov Jozef Novák.
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RADNIČNÍ
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Vyhláškou města budou sta-
novena opatření, kterým má 
dojít k omezení hazardu a he-
ren na území Prostějova. Její 
návrh vznikl na základě disku-
ze a  shody pracovní skupiny, 
složené ze zástupců všech po-
litických stran Zastupitelstva 
města Prostějova. 

Vyhláška stanovuje opatření, 
jejichž účelem je omezit propa-
gaci hraní některých sázkových 
her, loterií a  jiných podobných 
her. Provozovatelé budou po-
vinni upravit vzhled provozov-

ny, kde jsou sázkové hry, loterie 
a jiné podobné hry provozová-
ny. Cílem vyhlášky je zabezpečit 
ochranu před negativními jevy, 
včetně ochrany dětí, mladist-
vých a  sociálně vyloučených. 
„Úpravy by měly odradit po-
tencionální zájemce o hru před 
vstupem do provozovny. Chce-
me tak omezit hazard na území 
města Prostějova,“ vysvětlila 
Alena Rašková, náměstkyně 
primátora. 

Vzhled provozovny musí být 
upraven tak, aby vnější plášť 

budovy, ve které se provozovna 
nachází, a  sousedící nemovi-
tosti (ve vztahu k  dané provo-
zovně) neobsahoval statické 
a  dynamické světelné reklamy 
s  herními symboly, upozorňu-
jící na existenci provozovny, 
jackpoty a  jackpotové displeje. 
„Budou také zakázány veškeré 
reklamy na podávání alkoholic-
kých nápojů ke hře zdarma, pří-
padně se slevou, včetně reklamy 
na jakékoliv benefity,“ dodala 
Ivana Hemerková, náměstkyně 
primátora.

Provozovatel bude dále po-
vinen zajistit zneprůhlednění 
výlohy, vstupu, oken a  jiných 
otvorů provozoven tak, aby 
nebylo umožněno nahlížet do 
vnitřních prostor provozovny, 
popřípadě do místností, kde 
jsou provozovány sázkové hry, 
loterie a jiné podobné hry.

Navrhovaná vyhláška, pokud 
bude schválena na červnové 
schůzi zastupitelstva, nabude 
účinnosti dne 1. července 2013. 
Provozovatelé pak mají pře-
chodnou dobu 6 měsíců na to, 

aby provozovnu a okolí upravili 
v  souladu s  touto vyhláškou. 
Provozovna tedy musí být upra-
vena nejpozději k 1. lednu 2014. 
„Tato obecně závazná vyhláška 
navazuje na opatření vedení 
města z loňského roku, kterým 
jsme regulovali počet výherních 
zařízení na území Prostějova 
taxativním určením míst, kde 
lze takové zařízení provozovat,“ 
doplnila Alena Rašková.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Zastupitelé schválili zákaz propagace heren

Zastupitelstvo města Prostějova 
vydalo usnesením č. 13094 ze dne 
11. 6. 2013 v souladu s ustanove-
ním § 10 písm. a) a§ 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vy-
hláška“):

Článek 1
Předmět a cíl

1) Předmětem vyhlášky je stano-
vení opatření k omezení propaga-
ce hraní některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her.
2) Cílem vyhlášky je zabezpečení 
místních záležitostí veřejného po-
řádku a ochrana před negativními 
jevy spojenými s  hraním někte-
rých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her včetně ochrany 
dětí, mladistvých a  sociálně vy-
loučených osob.
3) Tato vyhláška se vztahuje na 

veškerou reklamu umístěnou na 
budově, ve které se provozovna 
nachází, a na sousedících nemo-
vitostech ve vztahu k dané provo-
zovně.

Článek 2
Vymezení základních 

pojmů
1) Sázkovou hrou, loterií a  jinou 
podobnou hrou se pro účely této 
vyhlášky rozumí pouze sázkové 
hry, loterie a  jiné podobné hry 
uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), 
l), m), n) a § 50 odst. 3 zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon 
o loteriích“).
2) Propagací se pro účely této vy-
hlášky rozumí 
a) reklama[1]) na sázkové hry, lote-
rie a jiné podobné hry a 
b) všeobecná podpora hraní sáz-
kové hry, loterie a  jiné podobné 

hry (vyjádřená slovně, graficky 
nebo zvukem), kterou jinak nelze 
označit za reklamu.
3) Provozovnou se pro účely této 
vyhlášky rozumí prostor, ve kte-
rém jsou uskutečňovány sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry (dle 
čl. 2 odst. 1 vyhlášky)

Článek 3
Stanovení omezujících 
opatření a pravidel pro 
označení provozoven

1) Vzhled provozovny musí být 
upraven tak, aby vnější plášť bu-
dovy, ve které se provozovna na-
chází, a sousedící nemovitosti (ve 
vztahu k dané provozovně) neob-
sahovaly:
a) statické a  dynamické světelné 
reklamy s herními symboly, upo-
zorňující na existenci provozovny
b) jackpoty a jackpotové displeje
c) veškeré reklamy na podávání 

alkoholických nápojů ke hře zdar-
ma, případně se slevou, včetně re-
klamy na jakékoliv benefity
2) Provozovatel je dále povinen ve 
vztahu k provozovně:
a) zajistit technické zabezpečení 
(zneprůhlednění) výlohy, vstupu, 
oken a jiných otvorů provozoven 
tak, aby nebylo umožněno nahlí-
žet do vnitřních prostor provo-
zovny, popř. do místností, kde jsou 
provozovány sázkové hry, loterie 
a jiné podobné hry,
b) při označení názvu provozovny 
použít slovo herna nebo kasino 
jen pokud provozovna splňuje 
podmínky zvláštního zákona pro 
takové označení[2]);tímto nejsou 
dotčena ustanovení zvláštních 
zákonů[3]), 
3) Na provozovny, ve kterých pro-
voz sázkových her, loterií a jiných 
podobných her tvoří doplňkovou 
činnost[4]), se nevztahuje odst. 2 
písm. a) tohoto článku. Provozo-

vání sázkových her, loterií nebo 
jiných podobných her však nesmí 
být viditelné z veřejného prostran-
ství.

Článek 4
Přechodné ustanovení

Provozovatelé provozoven, ve 
kterých jsou provozovány sázko-
vé hry, loterie a jiné podobné hry, 
jsou povinni uvést své provozovny 
do souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 této 
vyhlášky do 6 měsíců od data 
účinnosti této vyhlášky.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška na-
bývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.

Miroslav Pišťák v. r., primátor 
města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil v. r., 1. náměs-
tek primátora

[1]) § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
[2]) např. § 17 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
[3]) např. § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
[4]) tj. pohostinská zařízení a další místa splňující zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanovují opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

08.07.
Dvořákova (Šárka – dálnice)
Jezdecká (Šárka – Okružní)
Okružní (Lidická – Jezdecká)

Okružní – vnitroblok (Lidická – 
Jezdecká)
Šárka
Šárka – vnitroblok

16.07.
Balbínova
Dobrovského (Lidická – Tylo-
va)
Jezdecká (Dolní – Šárka)
Kazín
Lidická
Okružní (Brněnská – Lidická)
Pešinova
Studentská

17.07.

Dobrovského (Tylova – Brněnská)
Dobrovského vnitroblok
Libušinka
Libušinka vnitroblok
Tetín
Tylova
Tylova vnitroblok
Brněnská (SSOK) včetně kruh. 
objezdu + parkoviště

18.07.
Letecká (Joštova – VÚ)
Letecká (k Mechanice)
Dolní (přejezd –Kojetínská)
Kralická (Dolní – Průmyslová)
Kojetínská – chodník
Kralická (chodník vpravo i vle-
vo od Kojetínské)
Kralická po hr. města cyklostezka
Kralická po hr. města
Kralická – Kojetínská – spojka 
U Spalovny

23.07.
Za Drahou
Průmyslová

24.07.
J. Hory 
M. Majerové
M. Pujmanové
M. Pujmanové – parkoviště

M. Pujmanové – vnitroblok
Kopečného
Z. Wintra
Vrahovická pravá strana (most 
Hloučela – most Romže)

25.07.
sidl. Svornosti
sídl. Svormosti – parkoviště
Kpt. J. Nálepky (Tovární – 
J. Rokycany)
Smatanova
Zátiší
B. Martinů
V. Talicha
Tovární (Vrahovická – Říční)
Tovární – parkoviště
Zátiší – plocha
Říční 
Vrahovická (sídl. Svornosti – 
Smetanova)

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v červenci 2013
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Toto opatření má pomoci nevido-
mým. Podél celé rampy bude osazeno 
zábradlí do výšky stávající hrany ram-
py, které nedovolí nevidomým narazit 
na rampu a zároveň zabrání úrazu dětí 

o  hranu rampy. Dále bude instalován 
vodící proužek, který navede nevidomé 
mimo hranu rampy. Předpokládaná 
cena stavebních úprav je 30 tis. Kč.

  -red-

Informace o výměně parkovacích průkazů
pro zdravotně postižené občany

Odbor sociálních věcí Magis-
trátu města Prostějova opětovně 
informuje zdravotně postiže-
né občany o  nutnosti výměny 
parkovacího průkazu. Zvláštní 
označení pro parkovaní O1 AA 
xxxxxx (šestimístné číslo) bylo 
zapotřebí nejpozději do 31. 12. 
2012 vyměnit za nový parkovací 
průkaz označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně 
postiženou - nové označení O7 
CC xxxxxx (šestimístné číslo). 
V současné době je již původní 
označení neplatné a  nelze tak 
využívat výhody z průkazu ply-

noucí. Občané, kteří výměnu 
neprovedli, by tak měli učinit co 
nejdříve. Pro vyřízení této zále-
žitosti je třeba předložit:
•	 fotografii o  rozměru 35 x 45 

mm odpovídající jejich sou-
časné podobě

•	 průkaz ZTP nebo ZTP/P 
příp. rozhodnutí o  přiznání 
mimořádných výhod

•	 stávající zvláštní označení pro 
parkování

•	 občanský průkaz.
K výměně parkovacího průka-

zu je nutná přítomnost zdravotně 
postižené osoby. Pouze u  nezle-

tilých osob a  osob zbavených 
způsobilosti k právním úkonům 
může výměnu zajistit zákonný zá-
stupce nebo opatrovník. Zákon-
ný zástupce se prokáže občan-
ským průkazem, opatrovník pak 
občanským průkazem a  listinou 
opatrovníka. Výměnu parkova-
cího průkazu zajišťuje Magistrát 
města Prostějova, Odbor soci-
álních věcí, oddělení sociálních 
služeb pro seniory a  zdravotně 
postižené občany, Školní ulice č. 
4, Prostějov (u kina Metro), 2. pa-
tro, dveře č. 320, popř. 315 a 312.

  -osv-

V posledním období se v řadě 
sdělovacích prostředků věnuje po-
zornost poškozeným seniorům, kteří 
na předváděcích akcích nakoupí za 
velmi drahý peníz zboží, které vlast-
ně ani nepotřebují a často zjistí, že 
obdobný typ zboží lze získat mno-
hem levněji v řádné kamenné pro-
vozovně.

Samozřejmě, nejjednodušší radou je 
– na žádné předváděcí výlety nejezdit, 
nenechat se zmást nabízenými dárky, 
pokud už jedete, pak nejezdit sami, ne-
podepisovat nic pod tlakem. 

Pokud už jste ale na předváděcí akci 
jeli a podlehli – a smlouvu jste podepsa-
li, uhradili jste peníze nebo dokonce jste 
si na nákup vzali spotřebitelský úvěr, 
a až následně jste si v klidu domova 
uvědomili, že jste udělali velkou chybu 
a rádi byste ji napravili, pak rozhodně 
nerezignujte a to i za cenu, že někdy 
nezbyde, než se vrácení peněz domáhat 
i soudně.

Kromě nevládních neziskových 
organizací, které bezplatně spotřebi-
telům pomáhají (kontakt na poradnu 
v Prostějově je v závěru tohoto člán-
ku), se může také spotřebitel obrátit 
na Magistrát města Prostějova, Od-
bor obecní živnostenský úřad (dále 
jen OŽÚ). Zde jsou zaměstnanci 
také připraveni pomoci spotřebite-
lům, zejména seniorům, poškoze-
ným praktikami některých prodejců 
při uzavírání spotřebitelských smluv 
mimo prostory k tomu obvyklé pro 
jejich podnikání v rámci hromad-
ně organizovaných prodejních nebo 
nabídkových akcí (často realizova-
ných formou prodejních „zájezdů“) 
poskytnout poškozeným pomoc při 
řešení problémů. 

Smyslem této pomoci, kterou meto-
dicky zaštiťuje Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, je nápomoc spotřebi-
telům domoci se svých práv efektivně, 
rychle a bezplatně. OŽÚ by měl být ná-
pomocen zejména v případě poskytnutí 
základních informací o možnostech od-
stoupení od smlouvy, obrácení se na ně-
kterou ze spotřebitelských organizací, 

podání žaloby, případě smlouvy o spo-
třebitelském úvěru i o možnosti obrátit 
se na finančního arbitra.

Je důležité si uvědomit, že úloha 
OŽÚ nemůže a ani nebude spočí-
tat v samotném řešení konkrétního 
spotřebitelského sporu, ale v podá-
ní informací, resp. v pomoci spotře-
biteli učinit patřičný vhodný krok.

Spotřebiteli bude nabídnuta v růz-
ných alternativách možnost dalšího 
postupu. Podle okolností obsažených 
v podnětu OŽÚ zváží, zda je na mís-
tě i provedení živnostenské kontroly 
nebo postoupení podnětu České ob-
chodní inspekci nebo jinému úřadu 
příslušnému k provedení kontroly.

Kromě návštěvy úřadu je možné pří-
mo kontaktovat některou z dále uvede-
ných poraden.

Kontakt na spotřebitelskou poradnu
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace 

Poradna Prostějov 

adresa: Skálovo nám. 6 (Městská 
knihovna Prostějov)
796 01 Prostějov 
otevírací doba: každý první čtvrtek 
v měsíci od 15 do 17 hod. 
kontaktní osoba: Mgr. Klára Tesaříková, 
tel.: 724 444 305, 
tesarikova@asociace-sos.cz

Poradna Olomouc 

adresa: Třída Svobody 26, 
771 00 Olomouc 
otevírací doba: středa od 15 do 18 hod. 
kontaktní osoba: Mgr. Klára Tesaříková, 
tel.: 724 444 305, tesarikova@asociace-
-sos.cz 

Poradna pro spotřebitele: 
Česká obchodní inspekce

Magistrát města Prostějova
Školní 4, Prostějov – 3. patro, kancelář 
č. 435
Otevírací doba: každé první pondělí 
v měsíci od 13 do 16 hod. -OŽÚ-

Rampa na Školní ulici projde úpravou

Regenerace panelového 
sídliště E. Beneše

Město Prostějov získalo dotaci 
na další, v pořadí již třetí, etapu re-
generace panelového sídliště E. Be-
neše. Na realizaci investiční akce, 
která bude provedena v  letošním 
roce, je z  programu Ministerstva 
pro místní rozvoj Podpora byd-
lení pro rok 2013, podprogramu 
Podpora regenerace panelových 
sídlišť, přislíbena dotace ve výši 
4 mil. Kč. Předmětem této etapy 
jsou úpravy v  části sídliště jižně 
od ulice E. Valenty. Stavební práce 
zahrnují výstavbu a  rekonstrukci 
komunikací, chodníků pro pěší, 
pojížděných chodníků (pro požár-
ní přístup) a  parkovacích ploch. 

Nově bude vybudován úsek cyk-
lostezky s napojením na stávající síť 
cyklostezek v ulici E. Valenty a Olo-
moucká. Současně dojde k moder-
nizaci přístřešků pro kontejnery, 
veřejného osvětlení a  mobiliáře. 
Obnovena bude stromová a keřová 
zeleň v druhové rozmanitosti. Re-
konstrukcí projde rovněž  stávající 
povrch plochy pro sportovní hry, 
který bude nahrazen asfaltovým 
kobercem. V současné době probí-
há ukončení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací.

Senioři – pozor na předváděcí akce
Nejezdit – nepodepisovat – nerezignovat

V neděli 30. června se v Aquaparku 
Koupelky v  Prostějově uskuteční Den 
dětí aneb začátek léta ve znamení vod-
ních radovánek. Mezi 12. – 15. hodinou 
na všechny děti čeká nejen příjemné 
osvěžení na vodních atrakcích, ale také 
laserová střelnice v podání Městské po-
licie Prostějov. 

Hlavní cenou léta v Aquaparku Kou-
pelky je nafukovací člun Twist, který 
můžete získat na základě vyplnění 
HRACÍ KARTY! Každý, kdo se zúčast-
ní soutěží, dostane sladkou odměnu. 
Čekají vás nejen vodní, ale i sportovní 
aktivity, jako třeba FOTBAL a následně 
předvedete, jak dlouho vydržíte pod 
vodou v kurzu potápění. To má opět na 
starosti Tomáš Melichárek. 

Ti nejlepší si budou moct navíc 
za odměnu zajezdit na mini 4kolce! 

www.4kolky-brno.cz
Nedělním odpolednem provází mo-

derátor Petr Zakopal 
Další akci pro vás chystáme na neděli 

11. srpna opět od 12 hodin v Aquapar-
ku Koupelky. Tady proběhne předání 
hlavní ceny léta 2013 nafukovacího člu-
nu Twist. 

Za špatného počasí vybereme ná-
sledně jiný termín.

Soutěže v rámci dne dětí:
1. Městská policie Prostějov – lase-

rová střelnice
2. Střelba na nafukovací branku
3. Škola Potápění Tomáše Melichárka 

/ Divecrew
4. Jízda na mini4kolce  / www.4kolky-

-brno.cz
5. Taneční hra na kinectu / v  rámci 

Dance Life Expo Road Show  -lp-

Den dětí aneb začátek léta
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V pátek 24. května 2013 proběhla 
již počtvrté v našem městě a v celé 
České republice Noc kostelů. Na 
tuto již tradiční akcií se mnozí těší 
týdny předem, a  tak není divu, že 
opět přilákala řadu návštěvníků 
toužících vidět nebo poslechnout si 
něco nového a  zajímavého. Vždyť 
naše křesťanské chrámy to nejsou 
nákupní galerie, které mohou krát-
kodobě uspokojit jen po stránce 
materiální, ale dokážou oslovit a za-
sáhnout mnohem víc - naše zvídavé 
a hledající duchovno. 

Počet letos otevřených kostelů, 
kaplí a  modliteben se rozrostl na 
deset, přibyla totiž studentská kaple 
na Cyrilometodějském gymnáziu 
a modlitebna Církve bratrské na Šár-
ce. Tím se ještě více podtrhl výrazně 
ekumenický charakter celé akce – 
aktivní připojení se ne-katolických 
kostelů ke katolické akci. K velkému 
zklamání návštěvníků nemohl být 
stejně jako loni otevřen z  důvodu 
restaurátorských prací kostel u Milo-
srdných bratří.

Poté, co slavnostně odzvonily 
všechny zvony ve městě, pozdravil 
Noc kostelů primátor statutárního 
města Prostějova pan Miroslav Piš-
ťák a Noc oficiálně zahájil. A potom 
už to začalo. Všude byl připraven 
rozmanitý program, který dlouho 
dopředu a  mnohde s  nadšením 
připravovala místní společenství 
věřících. 

I když venku bylo - jak už je pro 
Noc kostelů obvyklé - poněkud 
chladno, uvnitř v  chrámech bylo 
tepleji a  hlavně všude panovala 
přívětivá a milá atmosféra. Novin-
kou a velkým lákadlem byla letos 
možnost prohlédnout si naše měs-
to z věže kostela Povýšení svatého 
kříže. Na prohlídku přišli první ná-
vštěvníci již hodinu předem, proto-
že ohlášené vstupy byly omezené. 
I  když se nedostalo na všechny 
a došlo k drobným organizačním 
chybičkám, doufám, že nám to 
nikdo neměl za zlé. V příštím roce 
nedostatky napravíme a věřím, že 
potěšíme ty, kteří letos neměli štěs-
tí. Vítaným a po loňském úspěchu 
očekávaným zpestřením večera byl 
kočár z Muzea historických kočárů 
v Čechách pod Kosířem s milým 
průvodcem panem Obrem. Pout-
ní trasa byla letos zase jiná, vedla 
kolem kapliček do kostela sv.Josefa 
v Krasicích a všude čekali zájemci 
o svezení. Kočár potěšil i romantic-
kými nočními jízdami po krásném 
prostějovském náměstí TGM. Po 
celý páteční večer naším městem 
putovaly zhruba 2 tisíce návštěvní-
ků, často celé rodiny a rodiče s ko-
čárky, a to nejen z našeho města.

Noc kostelů jsme těsně pře půl-
nocí, za účasti pana primátora a se 
zástupci všech prostějovských církví, 
ukončili společnou ekumenickou 
modlitbou a  požehnáním městu 

Prostějovu a jeho obyvatelům v kos-
tele Povýšení svatého Kříže. Tento-
krát se naše ekumenické společenství 
rozrostlo o vzácnou návštěvu - du-
chovního Church of Uganda a rek-
tora univerzity ve městě Mbarara 
v Ugandě Solomona Nkesigu.

Děkujeme panu primátorovi za 
poskytnutí záštity nad touto Nocí, 
statutárnímu městu Prostějovu za 
poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry, městské policii za zajištění bezpeč-
ného a pokojného průběhu večera 
a organizačním týmům a všem po-
řadatelům za skvěle odvedenou práci 
při přípravě i realizaci celého večera. 
Všichni, kdo do této jedinečné udá-
losti vložili svůj čas a energii, přispěli 
k naplnění jejího cíle – přiblížit lidem 
křesťanství a život lidí v církvích. 

Děkujeme také vám návštěvní-
kům, že jste byli ochotni vydat se do 
míst, která jsou pro některé symbo-
lem přežitků minulosti. Pro některé se 
tato Noc mohla stát místem, kde obje-
vili „nové světlo“, a jiní se znovu mohli 
na vlastní oči přesvědčit, že v kostele se 
nedělají rozdíly mezi lidmi - věřícími 
a těmi, kteří žijí mimo církev.

Těším se z toho, že Noc kostelů 
přispěla k  obohacení kulturního 
života našeho města, a  budu ráda, 
když se společně na pouť do otevře-
ných prostějovských kostelů vydáme 
i v příštím roce.

 Jana Tobolová, 
 koordinátor pro Prostějov

Noc kostelů opět úspěšná

Prostějov jak ho neznáme
Čas od času slýcháváme či 

čteme v  regionálních médiích, 
že Prostějov, pokud se týká ces-
tovního ruchu, nemá mnoho co 
k nabídnutí. Počátkem roku jsme 
byli požádáni Městským kultur-
ním střediskem v Adamově, zda 
bychom neprovedli Prostějovem 
zájezd, který kulturní středisko 
zařadilo do svého kalendářního 
plánu pod názvem „Prostějov, 
jak ho neznáme“. Pod tíhou růz-
ných názorů uvedených v první 
větě jsme s  určitými obavami 
požadavek Městského kulturní-
ho střediska přijali a přemýšleli, 
co bychom mohli nabídnout 
na jednodenní poznání našeho 
města. Nemohli jsme se ztotož-
nit s  názory, že Prostějov leží 
mimo oblast zájmu turismu… 

Nadešel čtvrtek 18. dubna 
a my jsme za slunného počasí vy-
hlíželi u prostějovského hřbitova 
autobus, který měl přivézt skupi-
nu lidí, kteří chtěli poznat Pros-
tějov trochu jinak než po stránce 
nákupů. Prohlídku Prostějova 
jsme začali poněkud netradič-

ně s  výhledem „do budoucna“ 
na hřbitově. Hned  po přivítání 
padla našim přátelům do oka 
krásná hřbitovní brána, vstupní 
alej a krásné arkády. Zapálením 
svíčky u  hrobu legendárního 
hokejisty Oldy Machače jsme 
uctili jeho nedožité 67.naroze-
niny a  pokračovali k  hrobům 
akademika Otty Wichterleho, 
Jiřího Wolkera, Edvarda Valen-
ty, k  památníku letců, hudeb-
ního skladatele Alfonse Jindry 
a dalších významných osobností 
a rodáků. Bylo zde co obdivovat, 
ale i zastavit se….

Ze hřbitova vedla naše cesta 
na prostějovskou radnici, kde 
skupinu turistů osobně pozdra-
vil primátor města pan Miroslav 
Pišťák, který připomněl přípravy 
na oslavy 100. výročí postavení 
radnice. Dále jsme pokračovali 
v prohlídce radnice s výstupem 
na radniční věž. Krásné výhledy 
do blízkého i  vzdáleného okolí 
byly odměnou za namáhavý vý-
stup. Poté nás paní Jana Gáboro-
vá velice poutavě provedla nově 

otevřenou obřadní síní a  při-
lehlými salónky. Z radnice jsme 
pak pokračovali přes náměstí 
se zastávkami u  významných 
domů s  domovními znamení-
mi k Národnímu domu. Zde ve 
zkušebně Orlice a Vlastimily nás 
přivítala pracovnice Národního 
domu paní Eva Zelená, která 
nás nejprve seznámila s historií 
Národního domu a  následně 
nás provedla celým Národním 
domem vč. divadelního sálu, 
promenoáru atd. Účastníci byli 
nadšeni nejen krásou prostor 
prostějovské kulturní památky, 
ale také velice pěkným přijetím 
a poutavým výkladem.

Závěrečnou „perličkou“ pak 
byla návštěva Muzea kočárů v Če-
chách pod Kosířem, kde skupinu 
provedl sám majitel muzea pan 
Václav Obr. Jeho výklad, jakož 
i  vystavené exponáty a  ukázka 
restaurátorských dílen, či pozvání 
na letošní JOSEFKOL bylo oprav-
dovým vyvrcholením vydařeného 
zájezdu. Dokázali jsme snad nejen 
účastníkům zájezdu, ale i  sami 

sobě, že Prostějov a  jeho okolí 
má opravdu co nabídnout… A to 
jsme z  časových důvodů nezařa-
dili sakrální památky jako kostel 
Povýšení svatého Kříže, či barokní 
skvost, kterým zcela určitě je kostel 
sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. 
Petra a  Pavla s  nádherným oltá-
řem Poslední večeře Páně a mno-
hé další památky….

Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří nám pomohli s  realizací 
programu zájezdu – panu pri-

mátorovi Miroslavu Pišťákovi, 
paní Janě Gáborové, paní Evě 
Zelené, řediteli OPS Národní 
dům Janu Páleníkovi a  majiteli 
muzea panu Václavu Obrovi. 
Našich zkušeností může využít 
městské informační centrum 
pro nabídku návštěvy města 
a okolí dalším skupinám z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí.

Skupinu návštěvníků z  Ada-
mova provázeli Alena a  Václav 
Adamovi (z Bedihoště)

12



13

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYw

w
w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYInformace

Od počátku třicátých let 20. sto-
letí dostávaly postupně tiskovou 
podobu „Prostějovské domy“ PhDr. 
Jana Kühndela. První profesionální 
historik Prostějovska úročil k potěše 
a užitku současníků i dalších gene-
rací zájemců o historii své rozsáhlé 
poznatky z archivního studia a ukot-
voval je do „terénu“ města, jež se mu 
na většinu života stalo domovem.

Podkapitolu věnovanou číslu 
popisnému 58, zvanému „U Mě-
síčka“ (dnes nám. T. G. Masaryka 
5), uvedl sdělením, že patřilo „již 
v  15. století k  předním měšťan-
ským domům prostějovským“. 
Upozornil, že „z  té doby se do-
chovalo na východní straně jeho 
nádvoří (hned při domovním 
průjezdu) pozdně gotické ostění, 
vladislavského rázu, s  místností, 
mající křížovou klenbu“.

Osud objekt nijak nešetřil od zlo-
by všeho druhu. Roku 1644 měst-
ská rada potvrdila, že „od soldatův 
na zkázu a v pustotu byl uveden“. 
A „na větším díle zpustlý“ chátral 
ještě roku 1658. Úsilí otců města, 
zahrnující i finanční pomoc majite-
lům domů, dlouhodobě směřovalo 

k tomu, aby alespoň bezprostřední 
okolí radnice (dnes budova muzea) 
nehyzdila „ubohá pustina a šeredné 
zbořenisko“ (tak viděl v retrospekti-
vě stav J. Kühndel). Po následujících 
čtyřech desítkách let budování je 
zmařil největší požár prostějov-
ských dějin... 

Za takových protivenství pů-
sobilo i  zachování zmíněných 
vladislavských kamenných prvků 
jako malý zázrak. Přesto se mezi 
fanoušky sice neživých, a  přece 
výmluvně vypovídajících svědků 
zašlých dob tvrdošíjně udržovalo 
povědomí, že přízemí dotyčného 
domu nezdobí jen prvky kame-
nické, leč též nějaký ten malovaný 
strop či stěna. Ale teprve opravy, 
jimiž zveleboval na zlomu tisíciletí 
za přispění města restituent domu 
rodinné jmění, údaj potvrdily. Ký-
žené prostory však zůstávaly veřej-
nosti nepřístupné...

Až teď! Zvědavá obchůzka za 
poznáním nových útočišť prodejen 
vymístěných z  opravovaného Pri-
oru přinesla nečekaný bonus: Ve 
dvorním traktu domu U  Měsíčka 
stačí projít celkem nenápadným 

moderním vstupem - a ocitnete se 
na přelomu středověku a novověku. 
Ve dvou místnostech zaklenutých 
masivně jednoduchou, krásně vy-
krouženou křížovou klenbou! A pak 
se okouzleni otočíte zpět ke vstupu, 
zvednete oči - a přestanete jim věřit.

Segmenty klenby nad západní 
částí prostor pokrývají umně vyma-
lované rozviliny stonků a listoví. Mezi 
nimi září svěžími barvami bohatství 
jednodušších i rafinovaně kompliko-
vaných prapodivných květů. Štětcem 
evidentně vládla ruka opravdového 
Mistra, řemesla a nejspíš i složité rene-
sanční symboliky (na tu si doba potr-
pěla) znalého. Nechybí ani realisticky 
vyvedení reprezentanti říše živočišné: 
K dobré pohodě pěje různorodý ptáč-
ků sbor. Nezdá se, že by některý z nich 
měl políčeno na píďalku putující za 
šťavnatým lupením. Houpityhou! 
předvádí se v celé kráse první opička - 
a ta druhá spiklenecky mrká spoza lis-
toví. Moudrá sova radí: „Nechť je váš 
návrat do současnosti uvážlivý - na-
cházíte se ve vinotéce!“ Tak na zdraví!

Michaela Kokojanová,
Muzeum Prostějovska v Prostějově

Foto Bob Pacholík
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Opička od Měsíčka
aneb Pernštejnský Prostějov to nevzdává

  Američtí rotariáni navštívili reálku 

Minulý měsíc jsme na Reálném 
gymnáziu a  základní škole města 
Prostějova přivítali vzácnou návště-
vu - zástupce Rotary klubu ze států 
Wisconsin a Minnesota. Stali jsme 
se zatím jedinou školou v republice, 
kterou si američtí rotariáni vybrali, 
aby poznali každodenní život stu-

dentů i český vzdělávací systém.
Studenti třetích ročníků for-

mou prezentace představili za-
hraničním hostům naše město 
i národní kuchyni. Díky uvolně-
né atmosféře a otevřenosti všech 
zúčastněných se rozvinula spon-
tánní diskuze, jež vyvrcholila 

ochutnávkou typických českých 
moučníků, které napekli sami 
žáci. 

V  odpolední části programu 
se členové klubu přesunuli do 
tříd, kde probíhaly ústní maturit-
ní zkoušky z  anglického jazyka. 
Pochvalně se o  práci vyučujících 
i  vědomostech maturujících vy-
jádřila Ann Meier: ,,Zaujala mě 
nejen jazyková úroveň, ale zejména 
znalost amerických reálií a klasické 
literatury. V porovnání s přístupem 
amerických školáků k  závěrečné 
zkoušce jsem překvapena, sledo-
vala jsem, s jakou vážností a zod-
povědností studenti vykonávají 

zkoušku. Líbil se mi také způsob 
oblékání, který z teenagerů vytváří 
dospělé lidi. U nás na takový postoj 
nejsme zvyklí.“

A na která další setkání se může-
me těšit v budoucnu? 

,,Hostování amerických rotari-
ánů se ukázalo být velmi přínosné 
a obohacující, na naší škole při-
pravujeme totiž další spolupráci, 
a to například formou studijních 
výměnných pobytů. Vzdělává-
ním v  cizí zemi získává student 
nejen hlubší jazykové znalosti, ale 
také všeobecný nadhled a životní 
zkušenosti,“ uvedl Josef Šnevajs, 
koordinátor celého setkání.

Víte, kdo jsou rotariáni?
Rotary klub je mezinárodní orga-

nizace založená roku 1905 ve  Spo-
jených státech amerických, která 
se rychle rozšířila po celém světě. Tato 
organizace sdružuje vůdčí osobnosti 
jednotlivých povolání se snahou po-
skytovat humanitární pomoc, pod-
porovat mír a dobrou vůli ve světě. 
V Prostějově se na pravidelných pon-
dělních schůzkách střetávají členové 
již od roku 1994. Pomoc organizacím 
i jednotlivcům je reálná a má smysl. 
Jen např. za léta 2001-2007 předal 
RC Prostějov v rámci svých aktivit na 
podporách a  darech 1.197.500,-Kč. 
 E. Musilová
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O tablet, mobilní telefon či 
fotoaparát budou moci sou-
těžit obyvatelé našeho kraje, 
kteří se zapojí do klání „Sbí-
rej a vyhraj!“. 

Od května do konce září 
2013 budou moci na vyti-
povaných sběrných dvorech 
v  Olomouci, Jeseníku, Pře-
rově, Prostějově a  Šumperku 
odevzdávat nepotřebná elek-
trozařízení a zapojit se tak do 
slosování.

„Za každý odevzdaný pří-
stroj na sběrném dvoře zapoje-
ném do soutěže obdržíte razítko 
do speciální hrací karty a drob-
né dárky. Pouze pět razítek, re-
spektive nepotřebných spotřebi-
čů, stačí k zapojení do soutěže,“ 
popsal princip soutěže Zdeněk 
Kovářík, regionální zástupce 
neziskové společnosti ASE-
KOL, která klání organizuje 
v  rámci společného projektu 
s Olomouckým krajem. Hrací 
kartu si lze stáhnout a vytisk-
nout i na webu www.asekol.cz 
v sekci Regionální kampaně.

Cílem projektu, jehož pi-
lotní ročník proběhl v minu-
lém roce, je zvýšit povědomí 
občanů o  třídění elektra. 
„V kraji se vloni do soutěže za-
pojilo 149 lidí, kteří odevzdali 
745  elektrospotřebičů. V  celé 
republice se pak do klání za-
registrovaly téměř tři tisícovky 

účastníků a  vybralo se téměř 
15 tisíc kusů starých spotřebi-
čů,“ upřesnil Zdeněk Ková-
řík. Nejčastěji podle jeho slov 
obyvatelé odevzdávali drobná 
elektrozařízení, například 
mobilní telefony, počítačové 
myši či klávesnice. Účastníci 
pilotního ročníku převzali ve 
středu 10. dubna 2013 ceny 
od zástupců ASEKOLu a Olo-
mouckého kraje. Hlavní cenu 
– značkový tablet - vyhrála 
Marta Králová z  Olomouce. 
„Po úmrtí manžela jsme vy-
klízeli domácnost a  odváželi 
do sběrného dvora spoustu 
elektrospotřebičů. Z  výhry 
mám radost, beru to jako 
symbolické znamení, že se 
na mě v  těžké osobní situa-
ci usmálo štěstí,“ svěřila se. 
Fotoaparát vyhrála Marie 
Štěpánková z  Prostějova, 
přenosný DVD přehrávač 
si odnesla Alena Jarošová 
z  Olomouce, mobilní telefon 
pak Vojtěch Němeček z  Ná-
měště na Hané, fotorámeček 
vyhrál Josef Janko z Bludova.

Do projektu jsou zapojeny 
následující sběrné dvory: Olo-
mouc - Neředín, (Třída Míru, 
za krematoriem), Olomouc – 
Hodolany (Chelčického), Pro-
stějov (Anenská 11), Prostějov 
(Průmyslová), Přerov (Na hrázi 
17, areál TS města Přerova), 

Šumperk (Příčná) a  Jeseník 
(Otakara Březiny 168/41, areál 
TS Jeseník). Podrobná pravidla 
jsou k dispozici na stránce http://
www.asekol.cz/cs/leve-menu/
regionalni-kampane/sav-olou-
moucky.html. 

Občané Olomouckého kraje 
třídí elektroodpad svědomitě. 
Loni každý z nich společnosti 
ASEKOL průměrně odevzdal 
1,87 kg vysloužilých elektroza-
řízení, což mimo jiné předsta-
vuje například téměř 44 tisíc 
starých televizorů a počítačo-
vých monitorů. Olomoucké-
mu kraji tak v  pomyslném 
celostátním žebříčku sběru 
elektra patří třetí místo. 

Obyvatelé regionu mají 
možnost odevzdávat nepo-
třebné elektrospotřebiče v cel-
kem 50 sběrných dvorech. Na 
čtyřiadvaceti místech v  celém 
kraji lze k  uložení starých te-
levizních přijímačů využít 
speciální uzamykatelné pří-
střešky, tzv. E-domky. Mobilní 
telefony a  či drobné elektro-
nické hračky a  baterie zase 
patří do speciálních červených 
kontejnerů, umístěných ve 
frekventovaných lokalitách. 
Těch je na území Olomoucké-
ho kraje rozmístěno přes 80. 
Občané do nich v  loňském 
roce vytřídili takřka 46 tun 
drobných elektrozařízení. 

Bližší informace k  soutě-
ži podá Ilona Kovaříková – 
Magistrát města Prostějova, 
Odbor správy a  údržby ma-

jetku města (tel. 582 329559) 
a pan Jiří Humeník - .A.S.A.TS 
Prostějov, s.r.o. (tel.582 
302745).
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V  minulých dnech uplynulo 
dvacet let od úmrtí hudebního 
skladatele, textaře a klavíristy Ji-
řího Bulise. Jeho jméno se stalo 
v naší moderní hudbě pojmem. 
Poutník, bonviván, tesklivý roze-
rvanec, vyznavač prvorepubliko-
vých hodnot i legionář scénické 
hudby. Tím vším byl Jiří Bulis. 

Rodák z  Chomutova po stu-
diích hudební výchovy na Peda-
gogické fakultě UP v  Olomouci 
a skladby na JAMU v Brně u Mi-
loslava Ištvána působil krátce jako 
učitel na kroměřížské konzervato-
ři. Postupně se však začal věnovat 
skladbě. Navázal spolupráci s br-
něnským Divadlem na provázku, 
pro které v roce 1973 složil hudbu 
ke hře Am a Ea. Napsal také hud-
bu k dalším inscenacím divadla ( 
např. Pepe, Poslední leč, Troseč-
ník). 

V  roce 1977 se octl poprvé 
v Prostějově na pozvání spoluza-
kladatele a dramaturga HaDivadla 
Josefa Kovalčuka, který jej požá-
dal, aby vytvořil hudbu k inscenaci 
Strakatý máslo. Tak začala Buli-
sova spolupráce s HaDivadlem – 

studiovým autorským divadlem 
hlásícím se k  hnutí otevřeného 
divadla, jenž v  letech 1974–1985 
působilo v  Prostějově. Od roku 
1980 se stalo profesionální scénou 
Státního divadla Brno a  v  roce 
1985 přešlo do Brna. Připomenout 
můžeme významné osobnosti di-
vadla – Svatopluka Válu, Josef Ko-
valčuka a Arnošta Goldflama. 

Jiří Bulis byl autorem hudby 
k  dalším inscenacím HaDivadla 
(např. Komedie o strašlivém mor-
du ve sviadnovské hospodě L. P. 
1716 aneb Ondráš, Život ze same-
tu barvy lila, Lehká múza od Wi-
tolda Gombrowitze, Panoptikum, 
Bylo jich pět a půl, Pouť k milosrd-
ným, Biletářka, Návrat ztraceného 
syna ). 

Jeho písně, šansony a songy byly 
osobité, uhrančivé a  neopakova-
telné. Napsal jich několik set. Zhu-
debnil také verše Sergeje Jesenina, 
Bulata Okudžavy, Jaroslava Seiferta 
a Oldřicha Mikuláška. K mnohým 
svým skladbám psal i texty. 

Je autorem scénické hudby 
k více než čtyřiceti televizním in-
scenacím a filmům. Mezi nezná-

mější patří Šašek a královna ( Věra 
Chytilová), Poslední leč ( Vladimír 
Sís), Lepšie být bohatý a  krásný 
ako chudý a nemocný ( Juraj Ja-
kubisko), Sedím na konári a je mi 
dobre ( J. Jakubisko). 

Jiří Bulis zemřel tragicky ve 
svých 47 letech – 12. 5. 1993 – při 
automobilové nehodě na cestě 
z Brna do Ostravy mezi Olomoucí 
a  Prostějovem. Poslední rozlou-
čením s ním proběhlo v obřadní 
síni v  Prostějově. Iva Bittová mu 
zazpívala jeho legendární tesklivý 
Nekonečný valčík na verše Jaro-
slava Seiferta: „Život mě předběhl 
tak rychle, byl příliš krátký pro má 
toužení, nekonečný valčík, nekoneč-
né nebe, nekonečné řeky proud…“ 
Místo jeho posledního odpočinku 
je na prostějovském hřbitově. Po-
mník s notovou osnovou a faksi-
milí podpisu doplněnou životními 
daty nám přípomíná i  Bulisovo 
sepětí s Prostějovem. 

 Jeho hudba žije dál na na-
šich jevištích v různých podo-
bách. Např. v  Kabaretu Pré-
vert-Bulis v  Divadle v  Dlouhé 
ulici v Praze . V roce 1997 mu 

HaDivadlo věnovalo hru na-
zvanou Proklatec aneb Soireé 
s písněmi Jiřího Bulise ve zmi-
zelé kavárně Kolbaba. Právě 
za něj byla J. Bulisovi in me-
moriam udělena Cena Alfréda 
Radoka za scénickou hudbu. 
Z  Bulisovy tvorby vyšlo také 
několik CD, především vyni-
kající album Tiché písně, dále 
Hosté na zemi a Works/ Věci.

Jeho hudba zazněla také 
v  Prostějově. Například na Bu-
lisovském večírku v  baru u  12 

opic v červenci 2002 či v listopa-
du 2004 v rámci vzpomínkové-
ho festivalu k 30. výročí založení 
HaDivadla. K  20. výročí úmrtí 
připravila tvůrčí skupina brněn-
ského rozhlasu v  režii Lukáše 
Kopečného a  za spolupráce 
Zuzany Ledererové cyklus Ži-
votopisy: Jiří Bulis. Byl uveden 
Českým rozhlasem Olomouc 
a  bezpochyby šlo o  důstojnou 
vzpomínku na člověka, který ce-
lou svou duši dal hudbě. 

 Hana Bartková 

 Jiří Bulis   (1946–1993) 
legenda naší scénické a filmové hudby 

Policie upozorňuje a radí
Na Prostějovsku bylo v  uply-

nulých dnech zaznamenáno ně-
kolik případů podvodného jed-
nání, jejichž obětí se stali zejména 
senioři. Podvodníci pod smyšle-
nou legendou nabídky výhodné-
ho distributora elektrické energie 
nebo plynu, spojenou s nutností 
doplatku za poskytované inkasní 
služby či legendou o autonehodě 
a  následné hospitalizaci rodin-
ného příslušníka v  nemocnici, 
vylákali od seniorů požadované 
finanční obnosy.

Podvodníci využívají různé 
záminky a lsti, aby se dostali k va-
šim penězům. Chtějí vniknout 
do vašeho bytu (domu) a pokud 
z  vás nevylákají peníze přímo, 
ovládají řadu způsobů, jak vás 
okrást. Jejich terčem se stávají ze-
jména starší a důvěřiví lidé.

Policie proto radí: 
Zvoní-li opravář, pracovník 

úřadu či jiných služeb (odečet 
plynu, elektřiny apod.) nechte 
si předložit jeho služební prů-
kaz, nebo ještě lépe zavolejte na 
úřad nebo instituci, na kterou 
se pracovník odvolává. V  pří-

padě jakýchkoliv pochybností 
trvejte na tom, že o nabízenou 
službu nestojíte. 

Nedůvěřujte neznámým li-
dem, nikoho cizího do bytu či 
domu nevpouštějte. 

Nikdy hned neotvírejte dve-
ře, nevíte-li, kdo je za nimi. 

Nepodléhejte vidině snad-
ného zbohatnutí. 

Podomní nabídky výher 
nebo výhodných koupí odmí-
tejte – v  naprosté většině jde 
o podvod. 

Udržujte dobré vztahy se 
sousedy. Napište si jejich tele-
fonní čísla, v  případě potřeby 
bývá jejich pomoc nejrychlejší. 

Důležitá telefonní čísla (poli-
cie, lékař, hasiči aj.) mějte viditel-
ně blízko telefonu, abyste mohli 
co nejrychleji přivolat pomoc. 

Policie také žádá občany, 
aby byli všímaví a  obezřetní 
a  jakékoliv poznatky o popsa-
ném jednání neznámých osob 
ve svém bezprostředním okolí 
neprodleně ohlásili na kteréko-
liv policejní služebně nebo na 
lince 158.

Sběr vysloužilého elektra podpoří soutěž o hodnotné ceny
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Program 2. ročníku multi-
žánrového festivalu Pod lipami 
nabídne opět pestrou škálu zají-
mavé kultury, tentokrát nebudou 
účinkující pouze místní, organizá-
toři festivalu zabrousili do různých 
koutů naší republiky a  dokonce 
v jednom případě i za hranice se 
Slovenskem. 

V  15:00 hodin odstartuje fes-
tival prostějovská jazzová naděje 
Easy Jammin ,́ která se na festiva-
lu ukázala s úspěchem již loni. Zá-
roveň s  jejich vystoupením bude 
probíhat také vernisáž obrazů aka-
demické malířky Karly Palátové. 

Divadelní představení „Kvak 
a Žbluňk“ nám přijede zahrát pan 
Jiří Bilbo Reidinger (český herec, 
spisovatel a klaun, působí např. na 
AMU v Praze) se svou ženou Syl-
vií Krobovou (mnohostranná hu-

debnice, herečka). Jejich divadelní 
duo nese název Bilbo compag-
nie. Jejich vystoupení jistě potěší 
všechny přítomné děti a nejen je. 

Prostějovský klavírista daniel 
Jun na letošním ročníku festivalu 
vystoupí v  rámci svého meziná-
rodního letního klavírního turné 
a jeho vystoupení bude mimořád-
né účastí hostů, jejichž výběr bude 
velmi pestrý a pro diváky zůstane 
překvapením až do samotného 
festivalu. 

Zastoupení ve festivalovém 
programu bude mít i  produkce 
z  bluesové scény. Organizátoři 
pro 2. ročník přihlédli i k soused-
ní, slovenské tvorbě, a tak hostem 
2. ročníku festivalu Pod lipami 
není nikdo jiný, na sousední scé-
ně známější, než Juraj Turtěv ve 
spolupráci s  Juditou Kaššovico-

vou pod názvem Modroblues. 
„Hudobné farbičky sa točia pre-
važne okolo Ďurových skladieb, 
v ktorých ide o vyjadrenie atmo-
sfér pokoja, kľudu, osobnej spi-
rituality ale i  naivnej uletenosti, 
srandy či recesie.“ 

Velice zajímavé bude také vy-
stoupení skupiny Wunderbar 
Band. Kapela kombinuje ve svém 
projevu mnohé žánrové prvky. 
Oficiální tabulka s nápisem: „Ex-
perimental funk“ je pouhou smě-
rovkou směřující za sebe, do světa 
žánrově neuchopitelného. Už jen 
pouhé instrumentální složení ka-
pely (kytara, ukulele, baskytara, 
příčná flétna, saxofon, bicí, housle, 
violoncello) dává předtuchu velmi 
zajímavé hudební seance. 

Předposledním oficiálním čís-
lem bude jazz-popové seskupení 

nano Illusions, mladá kapela po-
skládaná z pětice vynikajících hu-
debníků. Česká slova jejich písní 
aranžují hudební žánry jako jazz, 
pop, fusion, experimental, ambi-
ent, alternativa. 

Tento rok se organizátoři festi-
valu shodli, že není lepšího hudeb-
ního závěru, než sólový koncert 
Martina Evžena Kyšperského, 
frontmana jedné z největších stálic 
na české alternativní scéně – kape-
ly Květy.

Po oficiálním programu bude 
zájemcům umožněno pokračo-
vání v rámci jam session, společ-
ného muzicírování, k němuž bude 
za celý den nashromážděna jistě 
spousta inspirace. 

Můžete se těšit na bohaté občer-
stvení. V nápojovém lístku nebude 
chybět chlazený lipový čaj, točená 
Kofola, pivo Ječmínek, víno červe-
né i bílé, stáčené i lahvové se spe-
ciální festivalovou vignetou. V  jí-
delním lístku naleznete mexické 
chili con carne, topinku s balkán-

ským sýrem, grilovaný hermelín, 
klobásu na grilu, zeleninový salát, 
řadu pochutin pro malé i  velké. 
Samozřejmostí bude také bohatá 
výzdoba již tak krásných prostor 
zahrady a všech prostor, ve kterých 
se bude festival konat a množství 
míst k sezení v rámci celého pro-
gramu. Pro případ nepříznivého 
počasí bude tentokrát připraveno 
zastřešení, festival se tím pádem 
bude konat za každého počasí. 

V  rámci letošního ročníku 
je omezené množství lístků na 
maximální počet 300. lístky 
bude možno zakoupit od 19. 
6. 2013 v  Prostějově na násle-
dujících místech: Bylinková 
apatyka (Žižkovo nám. 20), 
Zdeněk Tyl – Hudební nástroje 
(Kramářská 203/1). Oficiální 
program začíná v 15:00, vstup 
bude otevřen přesně v  14:30. 
Prvních 30 příchozích získává 
zdarma poukaz na porci lahod-
ného mexického chili con carne 
zdarma! -red-

Kultura

FESTIVAL POD LIPAMI

Daruj krev s Oblastním 
spolkem ČČK Prostějov

Dne 11. července 2013 
(ve čtvrtek) v  7 hod. Sraz na 
transfuzním oddělení Ne-
mocnice Prostějov, Matho-
nova ulice (přední budova, 2. 
patro).

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

Po celou dobu odběru Vás 
budeme doprovázet a o všem 
informovat.

Kdo může darovat krev?
-občan ČR starší 18 let 

s dobrým zdravotním stavem.

Co vzít s sebou?
- občanský průkaz, kartičku 

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

pracovní volno
- při pravidelném darování 

krve příspěvek od zdravotní 
pojišťovny 

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastní-
ho spolku ČČK Prostějov

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Na památku zmizelých sousedů…
Obracíme se na Vás s ná-

sledující prosbou. Kdybyste 
mohli prohlédnout své staré 
fotografie, či fotografie po 
příbuzných, na kterých by 
mohly být buďto 

a/ školní fotografie dětí či 
studentů, narozených v ob-
dobí let 1915 - 1933

b/ fotografie zaměst-
nanců či úřadů či obchodů 
a továren v rozmezí let 1915 
- 1939

c/ rodinné fotografie 

na nichž by se mohli na-
cházet naši bývalí židovští 
sousedé, kteří byli zavraždě-
ni v době holocaustu. Neva-
dí, pokud nebudou fotogra-

fie popsány, zatím žijí ještě 
svědkové, kteří by je mohli 
poznat a identifikovat. Foto-
grafie budou elektronickou 
cestou okopírovány a zaslá-
ny do Nadace terezínských 
studií, která postupně dopl-
ňuje archiv obětí holocaus-
tu. Budou také zveřejněny 
na internetových stránkách 
města v  kategorii Oběti ho-
locaustu z Prostějova.

Fotografie prosím přineste 
v  obálce s  nápisem Zmizelí 
sousedé a  případným kon-
taktem na Vás (z  důvodu 
vrácení materiálů) do Regi-
onálního informačního cen-
tra – v zámku.

 Děkujeme 
 redakce Radničních listů

facebook.com/prostejovfestival

U Kalicha 1, Farní zahrada

Festival se koná za každého počasí
Změna programu vyhrazena

Kčvstup                      Kč / 
student, senior, ZTP
děti do 10 let zdarma

15:00     Easy Jammin´ / jazz, funk, chill out
                 Při vernisáži obrazů Karly Palátové

16:30     Bilbo Compagnie – Kvak a Žbluňk / 
                 divadelní představení

17:30     Daniel Jun & jeho hosté / piano recital

19:00     Modroblues / poetické bluesové variace

20:30     Wunderbar Band / experimental funk

22:00     Nano Ilusions / jazz pop

23:30     Martin Evžen Kyšperský / alternativní písničkář

01:00     Jam sessionProjekt byl realizován za �nanční spoluúčasti města Prostějova.
Výtěžek festivalu bude věnován Sdružení Podané ruce, o.s.

www.prostejov-festival.cz

2013

Statutární město

Prostějov

Prostějov
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POndĚlí 1. čERVEnCE
18.30 Světová válka Z americký thriller
Jeden člověk se pokouší zabránit konci lidské civilizace 
V hl. rolích: B. Pitt, E. Wast, M. Enosová, M.Fox Režie: 
Marc Forster, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný přístupný, vstupné 120 Kč
21.00 Bling Ring: Jako VIPky  americký film 
Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich domů! Když 
se nevinná touha vymkne kontrole ! Představitelka 
Hermiony, jak ji dosud neznáme! Uvedeno na 
festivalu v  Cannes! V  hl. rolích: K. Changová, I. 
Broussard, E. Watsonová, C. Julienová aj. Režie: 
Sofia Coppolová, 90 min, české titulky, premiéra,
pro mládež do 12 let nevhodný přístupný, vstupné 
100 Kč

ÚTERÝ 2. čERVEnCE
18.30 Bling Ring: Jako VIPky 
21.00 Světová válka Z 

STŘEdA 3. čERVEnCE
18.30 Bling Ring: Jako VIPky
21.00 Světová válka Z 

čTVRTEK 4. čERVEnCE
18.30 Bling Ring: Jako VIPky 
21.00 Bling Ring: Jako VIPky

PÁTEK 5. čERVEnCE
18.30 Univerzita pro příšerky 
 americký animovaný film
Režie: Kori Rae, 109 min, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 130 Kč, pro mládež do 
15 let sleva 105 Kč
21.00 Pěna dní francouzský film
Podle kultovního díla Borise Viana! V  hlavních 
rolích Audrey Tautouová a  Ramain Duris! Film 
zahajuje MFF v  Karlových Varech V  hl. rolích:  
A. Tautouová, R. duris, O. Sy, aj. Režie: Michael 
Gondry, 125 min,,  české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100

SOBOTA 6. čERVEnCE
18.30 Univerzita pro příšerky
21.00 Pěna dní

nEdĚlE 7. čERVEnCE
18.30 Univerzita pro příšerky
21.00 Pěna dní

Povšimněte si dřívějšího začátku představení 
vzhledem k délce filmu !!!

POndĚlí 8. čERVEnCE
18.00 Osamělý jezdec 
  americký akční dobrodružný film
V hlavní roli Johny Depp – a zase znovu zcela jiný…..
V hl. rolích: J. depp, A. Hammer, H. Bonham-
Carterová, T.Wilkinsonson, aj. 
Režie: G. Verbinsky, 151 minut, český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
140 Kč, pro mládež do 15 let sleva 110 Kč
21.00 Osamělý jezdec

ÚTERÝ 9. čERVEnCE
18.00 Osamělý jezdec
21.00 Osamělý jezdec 

STŘEdA 10. čERVEnCE
18.00 Osamělý jezdec 
21.00 Id:A dánský film s poetikou  film noir
Dánské provedení Bourněeva mýtu – agent Bourne 
v ženském provedení. V hlavní roli herečka s českým 
původem – Tuva Novotny!
V hl. roli: T. Novotny, F. Enevold, C. Bjornlund, 
A. Binard, režie: Christian E. Christiansen, 100 
min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 95 Kč

čTVRTEK 11. čERVEnCE
18.00 Osamělý jezdec 
21.00 Id: A dánský film s poetikou

PÁTEK 12. čERVEnCE
18.30 Já, padouch 2  americký animovaný film
Když svět potřebuje svého hrdinu, pomůže padouch ! 
Režie: Pierre Coffin a  Chris Renaud, český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 
125 Kč 

21.00 Pacific Rim: Útok na zemi 3d 
Bojuj nebo zemři !  americký akční film
V hl. rolích: Ch. Hunnam, I. Elbaová, R. Kikuchi, 
Ch. Day, R. Kazinsky M. Martini 
Režie: Gulillermo Del Toro,  český dabing, 
premiéra, ŠUP, mládeži přístupný, vstupné 145 Kč 

SOBOTA 13. čERVEnCE
18.30 Já,  padouch 2 
21.00 Pacific Rim: Útok na zemi 3d

nEdĚlE 14. čERVEnCE
18.30 Já,  padouch 2 
21.00 Pacific Rim: Útok na zemi 3d

POndĚlí 15. čERVEnCE
18.30 Stážisti  americká komedie 
Starý psy klikat nenaučíš !
V hl. rolích: V. Vaughn, O.Wilson, J. Goodman, 
R. Byrneová. Režie: Shawn Levy, 119 min, české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

21.00 Revival  česká filmová komedie 
Nikdy to nekončí…
V hl. rolích: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, 
Z, Bydžovská, J. Boková, V. Dyk, J. Hubibnská aj. 
Režie: Alice Nellis, 116 minut,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
100 Kč

ÚTERÝ 16. čERVEnCE
18.30 Stážisti 
20.00 Revival 

STŘEdA 17. čERVEnCE
18.30 Revival 
21.00 Stážisti

čTVRTEK 18. čERVEnCE
18.30 White House down  americký akční film 
Jeden proti přesile ! Zachrání své dítě a amerického 
prezident ?!
V  hl. rolích: Ch. Tatum, M. Gyllenhallová, J. 
Woods, J. Fox, aj. Režie: Roland Emmerich, 137 
minut, české titulky, premiéra, Mládeži přístupný, 
vstupné 140 Kč

21.00 R.I.P.d. – URnA: Útvar rozhodně 
neživých agentů  americká akční sci-fi komedie
Supertajná jednotka dohlíží na to aby „mrtváci“ 
nám živým neotravovali vzduch….
V hl. rolích: J. Brigdes, R. Reynolds, M.L. Parkerová, 
K. Bacon. Režie: Robert Schwentke, české titulky, 
premiéra,  Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
120 Kč

PÁTEK 19. čERVEnCE
18.30 White House down 
21.00 R.I.P.d. – URnA: Útvar rozhodně 
neživých agentů

SOBOTA 20. čERVEnCE
18.30 White House down 
21.00 R.I.P.d. – URnA: Útvar rozhodně 
neživých agentů

nEdĚlE 21. čERVEnCE
18.30 White House down 
21.00 R.I.P.d. – URnA: Útvar rozhodně 
neživých agentů

Povšimněte si dřívějšího začátku představení 
vzhledem k délce filmu !!!

POndĚlí 22. čERVEnCE
18.00 Velký Gatsby  americké filmové drama 
Od režiséra úspěšných filmů Romeo a Julie a Moulin Rouge 
V  hl. rolích: L. Di Caprio,T. Maguire, 
C.Mulliganovam J. Edgerton, režie: Baz Luhrman,  
148 min., premiéra, ŠUP, české titulky, repríza, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
21.00 liberace !  americký životopisný film
Excelentní výkony M. Douglase a M. Damona ! 
V hl. rolích: M. Douglas, M. Damon, D, 
Aykroyd, R. Lowe, D. Reynoldsová Režie: steven 
Soderbergh, 118 min, české titulky,  premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 23. čERVEnCE
18.00 Velký Gatsby
21.00 liberace

STŘEdA 24. čERVEnCE
18.00 Velký Gatsby
21.00 liberace

čTVRTEK 25. čERVEnCE
18.30 Wolverine  americký akční fantasy film
Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější !
V  hl. rolích: H. Jackmann, H. Sanada, T. Okamoto, S. 
Khodchenkova, . Režie: James Mangold, české titulky, pro 
mládež do 12 let nevhodný, premiéra,  vstupné 120 Kč
21.00 Wolverine

PÁTEK 26. čERVEnCE
18.30 Wolverine 3d vstupné 150 Kč
21.00 Wolverine 3d

SOBOTA 27. čERVEnCE
18.30 Wolverine 3d vstupné 150 Kč
21.00 Wolverine 3d

nEdĚlE 28. čERVEnCE
18.30 Wolverine
21.00 Před půlnocí  americký romantický film
Jejich příběh pokračuje……v okouzlující romanci… 
V hl. rolích: E. Hawk, J. Delphyová, Režie: Richard 
Linklater108 min, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč 

POndĚlí 29. čERVEnCE
18.30 Před půlnocí 
21.00 Violet æ daisy  americké akční krimi
Divoká jízda dvou nevyzpytatelných mladých 
vražedkyň 
V  hl. rolích: S. Ronanová, A. Bladelová, J. 
Gandolfini. Režie: Geoffrey Fletcher, 88 min, české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 30. čERVEnCE
18.30 Jako malí kluci  francouzská komedie
Nastávající tchán a zeť. Co budou spolu vyvádět ?!
V hl. rolích: A.Chabat, M. Boublil Režie: Antoine 
Marciano, 95 min, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč 
21.00 Violet æ daisy

STŘEdA 31. čERVEnCE
18.30 Jako malí kluci 
21.00 Violet æ daisy

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

čTVRTEK 4.7. Království lesních strážců
21.30 Tvůrci Doby ledové odhalí neoby-
čejný skrytý svět v  nové, dobrodružné, 
animované komedii, s českým dabingem. 
90minut, vstupné: 80 Kč, ml. příst.
PÁTEK 5.7. Twilight sága Rozbřesk 1 část
21.30 Věčností to teprve začíná…Fantasty 
thriller s českým dabingem . Délka 116 mi-
nut., vstupné: 60 Kč, ml. příst.
SOBOTA 6.7.  Twilight sága Rozbřesk 2 část
21.30 Závěrečná část světoznámé upírské 
ságy .. Finále bude nesmrtelné. Český dabing. 
Délka 115 min, vstupné: 80 Kč, ml. příst.
nEdĚlE 7.7. Ženy sobě
21.30 Rozlučka se svobodou se může ne-
pěkně zvrhnout… Neplatí to jen pro pány 
.. Komedie s českými titulky, délka 125 min, 
vstupné: 80 Kč, ml. příst. od 15 let
STŘEdA 10.7. Sedm psychopatů
21.30 Tentokrát unesli špatného psa… Co-
lin Farrell, Sam Rockwell, Olga Kurylenko 
a další v kriminální komedii s českými ti-
tuky.109 minut, vstupné: 80 Kč Pro mládež 
do 12 let nevhodné
PÁTEK 12.7. Asterix a Obelix ve službách 
jejího veličenstva
21.30 Gerard Depardieu, Christian Clavier, 
Roberto Benigni a další v dobrodružném 
příběhu z  doby římské… český dabing 
délka 106 minut., vstupné: 80 Kč, ml. příst.
SOBOTA 13.7. Croodsovi
21.30 Dobrudružná animovaná komedie, 
tentokrát až z  dalekého pravěku. Český 
dabing. 90 minut., vstupné: 80 Kč, ml. příst.
nEdĚlE 14.7. Croodsovi
21.30  Vstupné: 80 Kč, ml. příst.
STŘEdA 17.7. Atlas mraků
21.30 Mysteriozní sci-fi, podle románu 
Davida Mitchella s českými titulky. 172 mi-
nut., vstupné: 60 Kč, ml. příst. 
PÁTEK 19.7. Útěk z MS 1
21.30 Uprchnout odtamtud je nemožné.
Dostat se tam je šílenství. Akční thriller 
s českými titulky. 95 minut., vstupné: 80 Kč, 
ml. od 15 příst.
SOBOTA 20.7. Tady hlídám já 
21.30 Česká rodinná komedie o  tom, jak 
vám změní zvíře život…. k  lepšímu! 110 
minut., vstupné: 80 Kč, ml. příst.
nEdĚlE 21.7.
nazareth - nekonečný rockový mejdan 
21.30 Ze zákulisí legendární skotské rockové 
kapely s hity, které zná celý svět!! České titul-
ky. 90 minut., vstupné: 80 Kč, ml. příst.
STŘEdA 24.7. Království lesních strážců
21.30 s českým dabingem. 90minut, vstup-
né: 80 Kč, ml. příst..
PÁTEK 26. 7. Tenkrát na západě
21.30 Obnovená premiéra kultovního wester-
nu se slavnou melodiií smrti…a s H.Fondou, 
Ch.Bronsonem a C.Cardinalovou v hlavních 
rolích.České, titulky 166 minut. Vstupné: 60 
Kč, do 12 let nevhodný
SOBOTA 27.7. 96 hodin: odplata
21.30 Pokračování úspěšného akčního 
thrilleru. Liam Neeson se vrací jako agent 
CIA. Kriminální příběh s českými titulky. 98 
minut., vstupné: 80 Kč, do 12 let nevhodný.
nEdĚlE 28.7. naboř a ujeď
21.30 Akční komedie, v níž agent Charlie 
Bronson riskuje svou identitu, aby se se 
svou přítelkyní dostal ke své životní šanci 
v  Los Angeles., České titulky délka 100 
min., vstupné: 80 Kč, ml. příst..
STŘEdA 31.7. Sněhurka
21.30 Sean Bean, Julia Roberts a Lily Collinns v no-
vém dobrodružném příběhu podle bratří Grimmů. 
Český dabing 104 minut., vstupné: 80 Kč, ml. příst.
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete 

bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!!, 
Změna programu vyhrazena 

Kultura - program kina
Letní kino 
   Mostkovice
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Světová válka Z  Režie: Marc Forster

Osamělý jezdec  Režie: Gore Verbinski

Kultura - recenze filmů

Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavič-
kou Organizace spojených národů jako expert 
na řešení nejrůznějších krizových situací. Kdy-
koliv se někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a většinou do-
káže identifikovat zdroj krize a  nalézt řešení 
na uklidnění situace. Tyto schopnosti se mu 
budou náramně hodit, protože v  podobnou 
horkou destinaci se právě proměnil celý svět. 
Lidstvo začala ve velkém decimovat virová epi-
demie gigantických proporcí, a pokud se ji ne-

podaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho 
zachraňovat. Situace je o to horší, že se virus 
projevuje nebývalou agresivitou nakažených, 
kteří záměrně napadají ty, jimž se nemoc zatím 
vyhýbá. Uprostřed apokalypsy musí Gerry 
najít zdroj nákazy, protože bez jeho lokalizace 
nelze v boji s neviditelným nepřítelem uspět. 
Hledání příslovečné jehly v  kupce sena by 
pravděpodobně bylo mnohem snazší, protože 
cíl Gerryho mise se může ukrývat kdekoliv na 
světě.

Indiánský bojovník Tonto (John-
ny Depp) se dělí o  dosud nevyřče-
né příběhy, které způsobily promě-
nu Johna Reida (Armie Hammer), 
muže zákona, v  legendu spravedl-
nosti – společně s  diváky se vydává 

na divokou jízdu plnou velkolepých 
překvapení a  humorných neshod, 
které musejí oba rozpačití hrdinové 
překonat, aby dokázali společně bok 
po boku bojovat s  lidskou chamti-
vostí a korupcí.

Už od té doby, kdy byl Mike Wa-
zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. 
A všichni přeci vědí, že ty nejlepší pří-
šerky pocházejí z Univerzity pro příšer-
ky. Ale hned během prvního semestru 
na univerzitě se začnou Mikeovy plány 
hroutit, když mu cestu zkříží příšerkov-
ské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, 

který je na strašení přirozený talent. 
Této dvojici se život na univerzitě i na 
koleji malinko vymkne kontrole a jejich 
soutěživost je dovede až k  vyhazovu 
z elitního univerzitního strašícího pro-
gramu. A aby to bylo ještě horší, Mike 
i  Sulley si uvědomí, že budou muset 
spolupracovat, pokud budou chtít své 
průšvihy napravit.

Celebrity - jsou slavné, jsou sexy, ve 
svých dokonalých outfitech vypadají na-
prosto božsky. Tenagerky Rebecca, Nicki, 
Chloe a Sam jsou kamarádky z lepších ro-
din a Hollywoodské hvězdy milují. Vesměs 
mají vše, na co si vzpomenou, mají ale 
i  velkou touhu se pobavit. A  bez zábran. 
Když k nim do školy nastoupí Marc, jehož 

tatínek pracuje u filmové distribuce, začne 
teprve ta parádní jízda. Společně vyrážejí 
na noční tahy do bytů Hollywoodských 
celebrit a to rozhodně ne pouze na exkur-
zi! – V kradených autech si odvážejí hory 
značkových kousků, ve kterých ohromují 
na párty. Jak dlouho si ale budou bezsta-
rostně užívat, než spadne klec?

„Ještě jednou si pořádně . . .“ Smoke, to byli 
čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se 
ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř býva-
lých muzikantů se s údělem rockera ve výsluž-
bě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za 
sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky 
jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou 
různé - peníze, touha po ztracené slávě, touha 

pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou 
pořádně odvázat. Jejich světy se potkávají a oni 
si začínají užívat hudby, kamarádství a života 
na pódiu i za ním. Nejen členy kapely, i všech-
ny okolo ovšem čeká spousta zábavy a často 
velmi překvapivých a  komických situací. 
A také se konečně podaří rozluštit jedno velké 
tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla.

Ve městě, kde auta mají volant v  kuf-
ru, lidé bruslí pozpátku a  klavír míchá 
koktejly, žije idealistický a vynalézavý Co-
lin (Romain Duris) pouze v kruhu svých 
přátel Nicolase (Omar Sy) a Chicka (Gad 
Elmaleh). Jednoho 
dne Colin potká svou 
osudovou lásku Chloé 
(Audrey Tautou). 
Křehká Chloé, která 
Colinovi připomíná 
jeho milované blues 
od Dukea Ellingtona, 
však onemocní záhad-
nou nemocí: v plicích 
jí vykvete leknín. Bez-
starostný svět milenců 
je nemocí fatálně zasa-
žen. Francouzský spi-
sovatel a bohém Boris 
Vian vytvořil v  romá-
nu Pěna dní obraz čisté 

lásky, který učaroval několika generacím 
čtenářů. Filmová adaptace Michela Gon-
dryho (Věčný svit neposkvrněné mysli, 
Nauka o snech) staví na režisérově typicky 
hravém vizuálním stylu.

Univerzita pro příšerky  Režie: Kori Rae 

Bling Ring: Jako VIPky Režie: Sofia Coppolová

Revival Režie: Alice Nellis 

Pěna dní  Režie: Michel Gondry
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Hudební festival pro handicapované
V  pátek 31. května 2013 se 

uskutečnil na Plumlovské pře-
hradě, na pláži U  vrbiček, 16. 
ročník Hudebního festivalu pro 
děti a  mládež se zdravotním 
postižením. Festival od roku 
1996 pořádá občanské sdružení 
Písničkou ke slunci ve spolu-
práci se Střední školou, základ-
ní školou a dětským domovem 
Prostějov. Letos tyto organizace 
spojily síly s agenturou Hittrade 
a  po dvouleté pauze se vrátily 
k  organizování této události 
známé široké veřejnosti. Pů-
vodně do areálu nedaleko Pro-
stějova mělo dorazit celkem 19 
speciálních škol či zařízení, jež 
pečují  o  osoby se zdravotním 
postižením, ale vinou nepříz-
nivého počasí jich dorazilo do 
areálu pláže  pouze 15. Z  těch 
nejvzdálenějších můžeme vy-
zdvihnout např. Domov Bouř-
ňák z Háje u Duchcova, Domov 

pro osoby se zdravotním posti-
žením, Sulická - Praha, SAGA-
PO Bruntál nebo Střední školu, 
základní školu a dětský domov 
z Třince. Ani letos ovšem neza-
bránilo nepříznivé počasí více 

jak 150 účastníkům ukázat, že 
i handicapovaní jsou schopni 
si připravit hudební, taneční 
nebo dramatická vystoupení. 
Velký dík je třeba rovněž vy-
slovit moderátorovi celé akce 

panu Michalovi Muchovi, 
nájemci pláže panu Kocour-
kovi za vzorně připravený 
areál a  tradičním spolupra-
covníkům z  prostějovského 
Sportcentra. Poděkování pa-

tří i zastupitelům města Pro-
stějov, kteří tuto významnou 
akci zaštítili veřejnou finanč-
ní podporou.

Tomáš Jachník, předseda 
OS Písničkou ke slunci

Ohlédnutí za jarním 
koncertem ŽPS Vlastimila

Ženský pěvecký sbor Vlas-
timila patří již neodmyslitel-
ně k  prostějovským kulturně 
společenským zájmovým 
sdružením. Vždyť spojuje ženy 
s láskou k hudbě a sborovému 
zpěvu již 144 let. Je to v rámci 
České republiky určitě rekord-
ní doba trvání. Samozřejmě 
že během té doby se vystřída-
la úctyhodná řada zpěvaček 
i  dirigentů, kteří nastudovali 
rozsáhlý repertoár, z  nichž 
některé skladby zařazuje sbor 
do programu i  v  současnos-
ti. V  úterý 14. května 2013 se 
v  přednáškovém sále prostě-
jovského Národního domu 
konal již tradiční jarní kon-
cert. Tentokrát nesl název  Po-
cta Giuseppe Verdimu, neboť 
10. října 2013 vzpomeneme 
200. výročí narození tohoto 
významného hudebního skla-
datele. Vlastimila si i tentokrát 
pozvala milé hosty. Se svým re-
pertoárem ten večer vystoupily 
mužský pěvecký sbor Orlice, 
smíšený sbor Exaudi a  členky 
chrámového sboru sv. Petra 
a Pavla spolu s členkami Scho-
ly Cantorum. Vyvrcholením 
večera bylo společné nastudo-

vání Verdiho skladby Laudi a la 
Virgine Maria pro ženský sbor 
a také známý sbor Židů z opery 
Nabucco. 

„Akce jsem se přímo zúčast-
nila a myslím si, že celý večer se 
báječně vydařil. Všechny sbory 
byly ve skvělé formě a moc se 
mi líbily. Určitě tak i divákům, 
kteří žádali Nabucca zazpívat 
ještě jednou,“ uvedla jedna ze 
členek Vlastimily.

Koncert stejně jako celoroč-
ní činnost pěveckého sboru 
finančně podpořilo Statutární 
město Prostějov z  prostřed-
ků veřejné finanční podpory. 
Tímto koncertem Vlastimila 
ukončila sezónu a první zkouš-
ka sezóny nové ji čeká poslední 
týden v srpnu. 

„Touto cestou bych chtěla mezi 
nás pozvat každou ženu, která má 
chuť udělat si jednou týdně volno 
a přijít si mezi nás zazpívat. Není 
důležitý věk, výhodou je hudeb-
ní sluch a  láska ke zpěvu,“ dala 
se slyšet jednatelka Vlastimily, „ 
zkoušíme každé úterý od 17:30 
hodin ve zkušebně sboru v 1.pat-
ře Národního domu a na všechny 
se už moc těšíme.“

 Ludmila Přikrylová
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Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, Raisova 1159

– za mateřskou školou:
- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin (mimo 1. 
neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:
-  sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10,30 
hodin bohoslužby

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

Církev československá husitská, demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, 
ostatní neděle vždy v 10.00 hodin
českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

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

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

VÝSTAVY

6.6.  – 1.9. KOUZlO VĚJíŘŮ
Výstava představí návštěvníkům 80 exponátů ze sbírek Západočeské-
ho muzea v Plzni od období baroka až po 50. léta 20. století. Připome-
ne historický vývoj tohoto uměleckého artefaktu z různých materiálů 
a zajímavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými technikami i námě-
ty na listech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vějíře francouz-
ské, italské, anglické i holandské provenience.

6.6. – 8.9.  JIŘí TRnKA – VE SlUŽBÁCH IMAGInACE
Panelová výstava doplněná ukázkami loutek připravená Českými 
centry k nedožitému 100. výročí umělce (2012), představuje repre-
zentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci se seznámí pomocí 
skenovaných originálů a fotografií s klíčovými návrhy a realizacemi 
knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřejmě loutkářské, 
divadelní a filmové tvorby.
Výstavní projekt, který putuje téměř po celém světě, je také doplněn 
o filmovou projekci dokumentu o umělci.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do  14.7. JAK SE ROdí VEčERníčKy
Zájemci se seznámí se zákulisím výroby večerníčků, budou moci in-
teraktivně tvořit animaci na počítači a technický scénář. Nejmenší ná-
vštěvníci mohou skládat pexeso s pohádkovými postavičkami, zkusit 
si vyrobit Večerníčkovu čepici nebo si hrát s loutkovým divadlem.

18.7. – 11.8. GRAnd PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2012
Výstava představí výsledky prestižní soutěžní přehlídky soudobé čes-
ké architektury, o kterých rozhoduje mezinárodní odborná porota. 
Soutěžní přehlídka je otevřená, návštěvníci si budou moci prohléd-
nout návrhy českých i zahraničních architektů, projektantů a výtvar-

níků. Podmínkou je realizace díla  na území České republiky.

 ČERVENEC
www.muzeumpv.cz, hlavní budova muzea, 

nám. T.G. Masaryka 2

Kultura - akce

 
Pořadatel: ARCUS-ONKO CENTRUM
Předprodejní místa:  FRIM Ostružnická 29, Olomouc, BAVI Litovel, 

BAVI Uničov, TIC Konice
Zvuk: Kamil Rozsypal

2 0 . 7 .  2 0 1 3 
ČERVENKA 
ve 14 hod in

KO B L Í Ž C I , R.I.B., KERN, 
SEGMENT, CALLIBOS M.S.,  

JAKSI TAKSI, 
S T R A C E N É  R Á J

140 Kč / 200 Kč
předprodej na místě

                   

www.arcus-oc.org

Zemědělsko - obchodní
družstvo vlastníků
Újezd u Uničova

JAN VAVRDA
ČERVENKA

řeznictví 
a bufet

u Kupků
Uničov

Pořad bohoslužeb římskokatolická 
farnost  Povýšení sv. Kříže Prostějov

Kostel Povýšení svatého kříže 
Filipcovo nám. Prostějov

denně kromě středy - 8.00  a 18.00 hod. (dět-
ská mše  čtvrtek večer)

sobota - 8.00 hod. 
neděle - 7.30  a 10.30 hod.
Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), 

Svatoplukova ul.
sobota - 17.00 hod.
pátek – 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje 
- Brněnská ulice, mše svaté

středa – 17.00 hod. 
neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí 

a rodin Sedmikrásek)

Kostel Sv. Josef 
(Krasice)

mše svatá v neděli (mimo prázdniny) 
- 18.00 h. (v zimním období v 17.00 hod.)
čtvrtek v 17.30 hod.
Jednou za 14 dní je to mše s dětskou katechezí.
(pro děti bez omezení věku. )

Římskokatolická farnost 
sv. Petra a Pavla

- každý den kromě úterý v 6:30 a v 18:00 
(v  letním období – v  době platnosti letního 

času v 18:30)
- v neděli v 9:00 a v 18:00 
(v  letním období – v  době platnosti letního 

času v 18:30)

MUZEUM PROSTěJOVSKA 
V PROSTěJOVě, p. o.

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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Ve středu 12. června na něko-
lika místech Prostějova zasaho-
vala knižní hlídka – Bookwatch. 
Byl krásný slunečný den, dalo se 
proto očekávat, že ve městě bude 
pod širým nebem zvýšený vý-
skyt čtenářů, kteří by mohli po-
třebovat pomoc právě od knižní 
hlídky. Pro případ, že by jim do-
šla četba, obdrželi tito náhodní 
čtenáři poukaz na roční registra-
ci v  prostějovské knihovně. Ti, 
kteří už do knihovny chodí, mo-
hou tímto poukazem sami obda-
rovat kohokoliv jiného. Usměva-
ví členové hlídky takto zachránili 
celkem dvacítku čtenářů na ná-
městích, v parcích, na nádraží či 
v  zahrádkách kaváren. Dvojice 
speciálně vyškolených záchraná-
řů rozdávala nejenom možnost 
ročního výběru ze sta tisíc kniž-
ních titulů, které jsou v knihovně 
k zapůjčení, ale i možnost sehnat 
cokoliv z  veškeré naší knižní 
produkce, a hlavně také dobrou 
náladu. Stalo se tak již podruhé, 
stejně tak vloni během první-
ho krásného červnového dne. 
Vezměte knížku ven. Třeba vám 
to otevře bránu do netušeného 
světa zábavy a vzdělání. -red-

Kultura - knihovna

Bookwatch – knižní hlídka
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ČERVENEC 2013 
ASTROnOMICKÁ POZOROVÁní – VŠEOBECné InFORMACE
Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou doprovázena výkladem. 

Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti osob a účast na nich netřeba předem 
sjednávat. Skupinám o počtu větším než dvacet osob (nebo v této výši uhrazenému vstupnému i menším 
skupinám) jsme připraveni, po nutné předchozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných, zde ne-
uvedených, termínech. Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč vážit 
cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a televize. Krátery na Měsíci, 
některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny, protuberance, filamenty… A co 
určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké 
objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 

POZOROVÁní SlUnCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15. 00 do 16. 00 ho-
din. 5. 7. v 17 hodin je Země od Slunce nejdále - 152,1 miliónů km. 22. 7. v 17. 56 hodin přechází 
Slunce ze znamení Raka do znamení Lva.

nOční POZOROVÁní HVĚZdné OBlOHy dAlEKOHlEdy se konají každé pra-
covní pondělí a čtvrtek od 22.30 do 23.30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před kon-
cem otevírací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 

1. - 4. 7., 8. - 12. 7., 29. - 31. 7. „díVÁME SE nA SlUníčKO“ od 10. 00 do 11. 00 hodin a od 14. 
00 do 15. 00 hodin (29. - 31. 7. jen od 14. 00 do 15. 00 hodin)  Povídání o Slunci, za jasného počasí 
pozorování Slunce upravenými dalekohledy i chromosférickým dalekohledem. Pořad pro mladší 
děti s doprovodem. Závěr pobytu budou tvořit pohádky. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 
26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 

29. 7. – 2. 8. VŽdy V čASE 10. 00 – 11. 00 HOdIn IX. ŠKOlIčKA PRO 5 – 11 lETé dĚTI 
ZAMĚŘEnÁ nA SlUnCE

Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujícím se Sluncem, jeho proměnlivou aktivitou, pozo-
rovatelnými jevy. Za jasného počasí bude pozorování Slunce součástí školičky. Celkový poplatek 50 Kč. 

VÝSTAVy, EXPOZICE
STRHUJíCí SníMKy Z VESMíRU

Od SPUTnIKU PO RAKETOPlÁn
VESMíRnÝ dOMOV PRO dĚTI

z dějin prostějovské astronomie
EXPOZICE OPTIKA

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou jejich sou-
částí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč. První tři jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

AVíZO!
XXII. ROčníK KlUBU HVĚZdÁRníčEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 11. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 18. 6. 

2014. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu (vyjma 2. a 9. 10.) Délka schůz-
ky je 75 minut. Posledních 20 minut je věnováno filmům a pohádkám. Děti se budou se-
znamovat se sluneční soustavou. Bude jim vysvětleno střídání podob Měsíce, seznámí se 
se souhvězdími během celého roku a dozví se základy kosmonautiky. Na jaře a na podzim 
budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorováním Slunce. Od listopadu do února, za 
příznivého počasí, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se učí 
orientovat na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zajímavé objekty. Taková pozo-
rování si mohou děti za jasného počasí prodloužit až do 18. 30 hodin. Pololetní poplatek 200 
Kč. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou nabídku Astronomického 
oddělení - Lidové hvězdárny do 31. 1. 2014.

AVíZO!
XlIII. ROčníK KlUBU GEMInI JE PŘIPRAVEn!
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká 

poznání základů astronomie, osvojení práce s  dalekohledem a  počítačových programů 
z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 26. 9. – zahájení školního roku 2013/14 v 16. 
30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou prázd-
nin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč a platí se předem, nejpozději při první 
návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou nabídku Ast-
ronomického oddělení - Lidové hvězdárny do 31. května 2014.

VÝSTAVy, EXPOZICE
STRHUJíCí SníMKy Z VESMíRU

Od SPUTnIKU PO RAKETOPlÁn
VESMíRnÝ dOMOV PRO dĚTI

z dějin prostějovské astronomie
EXPOZICE OPTIKA

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou jejich sou-
částí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč. První tři jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.

Prostějovská HVěZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V  Radničních listech 2013 
se na tomto místě každý 
kalendářní měsíc objeví 
v  abecedním pořadí jeden 
astronomický pojem. Ten-
tokráte se zastavíme u pís-
mene F.
Fáze Měsíce – jedná se o ba-
nální astronomický úkaz, 
kdy vidíme ze Země na ob-
loze periodicky se 
měnící Sluncem osvětlenou 
část Měsíce. Na připoje-
ném obrázku (zdroj: http://
www.enchantedlearning.
com) modrozelená kou-
le představuje naši Zemi, 
kolem níž ve směru šipek, 
nikoliv po kruhové dráze, 
obíhá náš věrný satelit – 
Měsíc. Na obrázku Slunce 
obě tělesa osvětluje zleva. 
Pozorovatel ze Země nechť 
sleduje Měsíc v  jednotli-
vých pozicích označených 
v rámečcích červeně napsa-
nými názvy. 
Zvolme za výchozí bod po-
pisu cesty Měsíce kolem 
Země rámeček s označením 
„nov“.  Pozorovatel dívající 
se ze Země na Měsíc nevidí 
v  tu chvíli nic ze Sluncem 
ozářené měsíční polokoule. 

Říkáme, že Měsíc je v  tzv. 
konjunkci se Sluncem. 
V následujících 4 – 7 dnech 
může pozemský pozorovatel 
vidět čím dál větší plochu 
osvětlené měsíční polo-
koule, může sledovat Měsíc 
jako postupně se zvětšující 
srpek ve tvaru písmene D, 
kteréhož to tvaru dosáhne 
dne sedmého po zahájení 
naší pomyslné cesty – „prv-
ní čtvrť“. Říkáme, že Měsíc 
je v tu chvíli v tzv. východní 
kvadartuře. 
Dalších sedm dní Měsíc 
pozorovatel ze Země vní-
má Měsíc  kterak dorůstá 
do kulatého tavru „úplň-
ku“, kterého tedy dosáhne 
za 14 dní od zahájení naší 
cesty. Říkáme, že Měsíc je 
v  tu chvíli v  tzv. opozici se 
Sluncem. Tehdy pozorovatel 
ze Země vidí celou Sluncem 
osvětlenou měsíční polo-
kouli. 
Další večery pak pozorova-
teli opět „ukrajují“ z  mož-
nosti spatřit celou Sluncem 
ozářenou měsíční polokou-
li. Viditelná měsíční část 
se mu zmenšuje, když nyní 
vykazuje podobu obtloust-

lého písmene C. Dvacátý 
druhý den po zahájení ces-
ty Měsíce kolem Země vidí 
pozemský pozorovatel náš 
přirozený satelit jako půl-
kolečko ve tvaru C, Měsíc 
z  oblohy tzv. couvá – „po-
slední čtvrť“.  V tu chvíli je 
Měsíc v  tzv. západní kvad-
ratuře. 

Nu a  poslední etapa je ob-
dobím, kdy se pozemskému 
pozorovateli vnímání Měsí-
ce na obloze stále zmenšuje, 
až dne dvacátého devátého 
se Měsíc vrátí do pozice 
označované „nov“. 
Zbývají dvě poznámky:
Dobu, která uplyne mezi 
dvěma stejnými fázemi 

Měsíce (např. od úplňku 
k  úplňku) označujeme „sy-
nodický měsíc“.
Ostrou hranici mezi osvět-
lenou a  neosvětlenou polo-
koulí planety nebo našeho 
Měsíce nazýváme „termi-
nátor“. Původ tohoto slova 
tedy nehledejme v  akčních 
filmech!  -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - F
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Již druhým rokem se koná 
nedaleko Prostějova, v  obci 
Želeč, multižánrový a multi-
kulturní festival STARTfest. 
datum letošní akce je sta-
noveno na 6. 7. 2013 a  ná-
vštěvníci budou mít z  čeho 
vybírat. Želečská omladina 
spojila síly, aby tak pozdvihla 
a  obohatila kulturu na ven-
kově.

V  rámci druhého ročníku 
festivalu STARTfest Želeč bu-
dou mít návštěvníci možnost 
poslechnout si hudbu ze dvou 
stage. Tu první, tzv. Živou 
stage, vyplní kapely jako je 
SAURIA, P. K., Recykl beat, 
Jednou týdně, Pan!cká ataka či 
Off Axis. O různé druhy mu-
ziky nebude nouze, interpreti 
zahrají a  zazpívají od reagge 
až po punk. Pozadu nezůstane 
ani druhá, elektronická stage, 
kde se hudební interpretace 
ujme sound systém Disqotek 
corp. z Brna a i jeho repertoár 
bude velice rozmanitý.

Doprovodný program 
bude, stejně jako anotace 
festivalu, multikulturní. Di-
váci- malí i  velcí- se mohou 
těšit na divadelní vystoupe-
ní seskupení Větřák, které 
zahraje pohádku Lotrando 
a Zubejda. V průběhu celého 

dne budou na místě nezisko-
vé organizace ICM Prostě-
jov, Eko centrum IRIS, Zá-
chranná Stanice Němčice na 
Hané a  další provozovat své 
workshopy a zodpovídat vaše 
dotazy. Mezi jednotlivými 
hudebními vystoupeními se 
představí freerunová skupi-
na Team Arboria nebo např. 
orientální tanečnice Jahana-
ra. Pro ty dobrodružnější 
bude připravena lukostřelba 
a  airsoftová střelnice. Ná-
vštěvníci STARTfestu 2013 si 
budou moci odnést památky 
v podobě instantní fotografie 
z  fotokoutku, bonsaje, han-
dmade bižuterie, nebo vtip-
ných, vlastnoručně vyrábě-
ných triček pomocí síťotisku.

,,Minulý rok měla akce ob-
rovský ohlas. Zúčastnilo se jí 
na 500 lidí, od dětí, přes tee-
nagery až po seniory. To je ta 
rozmanitost, co mě na tom 
baví. Každý si zde přijde na 
to své, co má rád a zároveň se 
dozví něco nového. Chtěli by-
chom přeskočit laťku prvního 
ročníku a  rozšířit množství 
spokojených návštěvníků.“ 
Řekla jedna z hlavních organi-
zátorek festivalu.

Celý festival začne ve 14:00, 
kdy se otevře brána statku, 

na kterém se celý STARTfest 
2013 odehrává. Kromě skvě-
lého kulturního zážitku jsou 
připraveny i  gastronomické 
radosti v  podobě grilovaného 
selete, makrel, ale také vegeta-
riánské stravy.

www.startfest.cz www.fa-
cebook.com/StartfestZelec 
www.twitter.com/STARTfest-
Zelec

Kontakt:
Eva Gartnerová
Manažer projektu
+420722507877
fkgartnerova@gmail.com

STARTfest 2013
Multikulturní  a multižánrový festival v Želči
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Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://cprpv.ic.cz/,  cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126 
pořádá tyto akce, na které vás srdečně zveme:

PRVNÍ ŠKOLIČKA

KDY: každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin (je 
nutné se přihlásit předem)
– je dopolední kroužek typu miniškolky, urče-
ný rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje 
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na sepa-
raci od rodičů a navazování vztahů s vrstevní-
ky v malé skupině a bezpečném prostředí. Pří-
spěvek za kroužek je 120 Kč (40 Kč/hod). 

SPOLEČNÉ  PUTOVÁNÍ 
NA VELEHRAD

(1150 let od příchodu  sv. Cyrila a Metoděje) 
Kdy: 2. 7. – 5. 7. 2013 
Odkud – kam: z  Kostelce na Hané, přes 

Němčice na Hané, Zdounky u Přerova a Buch-
lovice na Velehrad, kde se zúčastníme hlavní 
mše sv. 5. 7. v 10:30 hod. 

Ubytování: na farách
Stravování: formou společného vaření 

z vlastních zásob 
Doprava: po vlastních nohou s  doprovod-

ným vozidlem pro karimatky, spacáky a  další 
osobní věci. Vítáme i poutníky, kteří se k nám 
připojí pouze na určitou část cesty. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET

Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J. 
V. Sládka 2, Prostějov - Krasice

Kdy:  26. - 30. srpna 2013 vždy od 8.00 do 
16.00 hodin

Cena: 950 Kč
Cena zahrnuje: oběd v restauraci, pitný re-

žim, výtvarný materiál, vstupné a cestovní vý-
lohy na výletech, pedagogický a  zdravotnický 
dozor.

KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ
CENTRUM MATKY MARKÉTY

V průběhu prázdnin bude provoz MC ome-
zen na středeční dopoledne od 9 do 12 hodin, 
popřípadě dle osobní domluvy.

Společný program začíná v 10.00 hod. krát-
kou modlitbou a  četbou z  Písma a  zpíváním 
s kytarou. Následují hry, zpívání s dětmi, hraní 
na nástroje, učení nových říkadel a  ukazova-
ček. Nakonec je připravené tvoření pro nej-
menší.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.

Rozárie Kvapilová
Štěpán Petružela
So� e Anna Černošková
Eliška Růžičková
David Švalbe
Anna Novotná
Jakub Vyplel
Šimon Ječmínek
Petr Smékal
Matyáš Synek
Lenny Schwarz - Herda
Adam Znojil
David Vychodil
Petra Kopečná
Eliška Nejdlová

Martin Lach
Andrea Kmentová
Zuzana Procházková
Adam Viták
Adam Znojil
Marek Bašný
Václav Veselý
� eodor Valenta
Martin Adamec
Karolína Lukůvková
Šimon Kopečný
Nikolas Krajíček
Patrik Martinek
David Vyroubal
Tereza Moudrá

Seznam dětí přivítaných 
dne 30. 5. 2013

Prázdninová otevírací doba ICM Prostějov
V   době letních prázdnin bude ICM Prostějov otevřeno každý 

všední den od 10.00 do 16.00 hod. V  době od 29. července do 9. 
srpna bude ICM Prostějov zavřeno. 

Akce plánované na červenec
Basic Photography 

Máte foťák, ale vaše fotky jsou spíše výsledkem šťastné náhody či automatu? 
Nabízíme vám možnost naučit se fotit o prázdninách spolu s  naší dobrovolni-
cí Linou. Během prázdnin proběhne 8 fotografických setkání (vždy ve středu 
od 15.00 hod.), při kterých se Lina bude věnovat základům focení, ale hlavně 
budete společně fotit. Zúčastnit se můžete také jen některých setkání. Pod-
mínkou účasti je alespoň základní znalost angličtiny a vlastní fotoaparát. Sle-
dujte naše internetové stránky www.icmprostejov.cz, kde najdete plánované 
termíny setkání.

STARTFest
V  sobotu 6. července se ICM Prostějov zúčastní 2. ročníku multižánrové-

ho festivalu STARTFest v  Želči u  Prostějova. Budeme mít pro vás nachystaný 
jak informační stánek, tak zajímavé aktivity, navíc se dozvíte i něco o Evropské 
dobrovolné službě, o Arménii a Ukrajině od našich zahraničních dobrovolnic 
– Liny a Oksany. 

Psaní všemi deseti
Lovíte na klávesnici písmenka a chcete se naučit psát všemi deseti? Chce to 

hlavně trpělivost a pravidelný trénink. Využijte prázdniny a přijďte za námi do 
ICM. Doporučíme vám výukový program, poradíme vám v začátcích a mů-
žete k  nám chodit pravidelně cvičit, a to vždy v  otevírací době (10.00 – 16.00 
hod.).

Jimmy na cestách
Víš, kdo je to Jimmy? Zjisti o Jimmym víc informací, vyfoť se s  ním na svých 

prázdninových cestách, pošli nám tuto fotku a můžeš vyhrát hodnotnou cenu. 
Informace o soutěži najdeš na www.icmprostejov.cz. 

Infocachingová soutěž s ICM
Po celou dobu letních prázdnin probíhá po celé ČR již druhý ročník Info-

cachingové soutěže s  ICM. Najděte co nejvíc ukrytých kartiček s  otáz-
kami, pošlete správné odpovědi na adresu info@nicm.cz a  můžete 
vyhrát jízdenku se Student Agency. Pravidla soutěže i seznam ukry-
tých kartiček na Prostějovsku najdete na www.icmprostejov.cz nebo 
www.nicm.cz.

Galerie pro duši
Každý všední den můžete v  otevírací době ICM Prostějov navštívit také naši 

Galerii pro duši. Během prázdnin si můžete přijít prohlédnout fotografie z  pro-
jektu Lanterna Futuri.

Pozvání pro rodiče a děti do klubu:
pokud hledáte nové aktivity na volná dopoledne, využijte naší rozšířené nabídky Multikultur-

ního klubu Žebřík o.s. ve Vrahovicích, který je určen pro cizince i české občany.
Úterky 9.30 – 11.30 jsou vyhrazeny pro děti ( 1 - 4 let) a čekají je pohybové hry, říkanky, 

písničky,… přičemž rodiče mohou společně vydechnout u šálku kávy (příspěvek na vstup 10,-).
Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro změnu rodičům (avšak pro děti je v herně zajištěn kvali� ko-

vaný dozor s programem). Každý týden pro vás vybíráme zajímavé besedy a přednášky na téma 
z oblasti výchovy, fyzického i duševního zdraví, vztahové problematiky atd., anebo si v naší 
tvořivé dílně zkusíme vyrobit doplněk do bytu, na sebe, dárek pro blízké, apod (příspěvek na 
vstup 10,-).

Již několik let nabízíme poradenské a sociální služby rodinám, které k nám přesídlily z ji-
ných zemí. Cizincům nově nabízíme také hlídání dětí, a to ve středy 9.00 – 12.00. (Herna I. 
patro, pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno objednat telefonicky či emailem 
min. den předem).

PROGRAM NA ČERVENEC:

2. 7. 2013 Klub rodičů a dětí
4. 7. 2013 Jak si udržet pořádek v PC?/ beseda
9. 7. 2013 Klub rodičů a dětí
11. 7. 2013 Jak a kdy začít s dětmi mluvit o sexu/ beseda
16. 7. 2013 Klub rodičů a dětí
18. 7. 2013 Ubrousková technika / tvořivá dílna
23. 7. 2013 Klub rodičů a dětí
25. 7. 2013 Malování na sklo / tvořivá dílna
30. 7. 2013 Klub rodičů a dětí
1. 8. 2013 Péče o vlasy / rady, tipy od odborníka 

Jste srdečně zváni!

Kontakty: Žebřík o.s., Centrum podpory cizinců, Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov Mul-
tikulturní klub pro rodiče s dětmi, Hlídání dětí cizinců, tel: 605 121 002 Poradna pro cizince, tel: 
731 065 267 www.procizince.cz, email: cpc@zebrik-os.cz 
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Projev solidarity znamená 
umět se vcítit do pocitu druhého, 
projevit správnou míru empatie 
a  zachovat se solidárně v  krizo-
vé situaci. Každý z  nás se může 
v  životě ocitnout v  těžké situaci, 
kdy potřebuje pomoc a podporu 
nejen svých nejbližších, ale i oko-
lí. Je však „to okolí“ vždy připrave-
né? Naučil je to někdo, ukázal tu 
správnou cestu? Vždyť postižený 
člověk je více, či méně odkázán 
na solidaritu ostatních. 

Všechny učitelky mateřské 
školy dobře víme, že děti v před-
školním věku jsou tvárné, vníma-
vé, snadno a  pozitivně přijímají 
nové poznatky a zkušenosti, zvlášť 
prostřednictvím hry, což již pro-
pagoval velký učitel národa J. A. 
Komenský „Škola hrou“. A proto 
hrejme si, bavme se a  pomáhej-
me!! Ptáte se, jak můžete s dětmi 
pomoci handicapovaným?

Učím ve věkově smíšené třídě 
dětí, které si pro název své třídy 
vybraly označení „Berušky“. Jak 
příznačné, vždyť berušky, alias 
slunéčka sedmitečná, jsou pilné 
a  užitečné, a  proto naplňujeme 
svůj název činy i v oblasti huma-
nitární pomoci. 

Vytvářením motivačních ak-
tivit, které významově stimulují 
zájem dětí pomáhat handicapo-
vaným a nebýt lhostejný, jsem do 
třídního vzdělávacího programu 
zařadila tři projekty solidarity. 

1. Srdéčkový den
„Život dětem“ = „Děti dětem“

2. Bílá pastelka
„Umění žít ve tmě“
3. Květinový den

„Boj proti rakovině“
Všechny projekty realizujeme 

s  dětmi prostřednictvím pohád-
kových příběhů ve spojení s prak-
tickou činností a  v  neposlední 
řadě v  úzké spolupráci s  rodiči, 
neboť se jedná i  o  finanční pří-
spěvky. Všechny výše zmíněné 
akce jsou příležitostí k  zamyšle-
ní a  rozhlédnutí se kolem sebe 
a možnosti projevit účast s posti-
ženými lidmi. Jak se zapojila naše 
třída – Berušky?

Srdíčkový den na pomoc ne-
mocným dětem realizujeme 
prostřednictvím příběhu „Jak 
proměnit dětské slzy v  úsměv“, 
neboli zakupte srdíčko a přispěj-
te k navrácení úsměvu do jejich 
tváří. Děti ví, že svým příspěvkem 
pomohou k  zakoupení zdravot-

nické a  přístrojové technologie 
pro šetrnou léčbu dětí bez boles-
ti a  strachu. Děti pochopily, jak 
někdy stačí málo, aby bylo lépe. 
Tedy po dohodě s rodiči přines-
ly ze své pokladničky 20 Kč na 
srdíčko. Děti, které nemají po-
kladničku, poprosily o zakoupení 
rodiče a zřekly se např. sladkosti. 

Akce „Bílá pastelka“ se nám 
podařila pěkně realizovat pro-
střednictvím příběhu „Hledání 
pokladu ve tmě“ a  následovně 
hrou „Na slepou bábu“, kdy děti 
tápaly ve tmě se zavázanýma 
očima, orientovaly se hmatem 
v  prostoru, zdolávaly překážky 
s udržením stability nebo kreslily 
bílou pastelkou, aby poznaly čer-
nobílé vidění.

Vlastním poznáním dospěly 
k závěru, že i malá pomoc může 
překonat velké překážky, že opra-
vu je umění žít ve tmě.

Ochotně po dohodě s  rodiči 
zase přinesly 20 Kč na zakoupení 
bílé pastelky, a tak přispěly k náku-
pu speciálních výukových progra-
mů pro nevidomé a slabozraké.

Třetí projekt „Květinový den“ 
děti pochopily přes příběh „Va-
šík má jen tátu“. I do života ma-

lých dětí občas zasáhne závažné 
onemocnění v  rodině, bohužel 
i smrt, a proto je třeba děti připra-
vovat na zátěžové situace, otužo-
vat jejich psychiku, ale také je vést 
k naději a nevzdávat se bez boje. 
Děti opět rády a s velkou pýchou 
přinesly 20 Kč na zakoupení mě-
síčku lékařského.

Samozřejmě, že všechny projek-
ty podpořily společně s dětmi, rodi-
či i obě učitelky ve třídě a provozní 
pracovnice, vždyť příklady táhnou!

Dětský svět potřebuje hodně 
lásky a obětování a právě my, mů-
žeme být skutečnými přáteli pro 

nemocné a handicapované děti.
A  tak tedy v  dnešní hektické 

a ekonomicky zkalkulované době, 
vážené kolegyně, veďme děti k eti-
ce a morálce, učme je soucítit, vní-
mat utrpení druhých, umět podat 
včas pomocnou ruku, připravuj-
me je na zátěžové situace. Cesty 
života nejsou jen přímočaré, tak ať 
se naše děti s naší pomocí v životě 
dobře orientují, neztratí se v jejich 
klikatosti a vždy nejdou ten správ-
ný směr! Alena Žáková

ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60

Prostějov

Vedeme děti k solidaritě s handicapovanými lidmi 
a prohlubujeme spolupráci s rodinou

Cipísek ukončil školní 
rok a těší se na prázdniny

MC Cipísek se pomalu 
ohlíží za úspěšným školním 
rokem. V  červnu byly ukon-
čeny pravidelné programy pro 
rodiče s dětmi od narození do 
pěti let, vzdělávací kurzy, bese-
dy i  poradenství. O  prázdni-
nách čekají rodiny s dětmi po-
hádkové a  cestovatelské týdny 
s  Cipískem, které MC pořádá 
už sedmým rokem. Pravidelné 
programy se pak rozběhnou 
zase až v září. Zápisy na volná 
místa v programech na období 
září-prosinec proběhnou první 
týden v září.

V  letošním školním roce 
navštěvovalo denně MC Ci-

písek přes čtyřicet dětí se svý-
mi rodiči a  prarodiči, stovky 
rodin z  Prostějova a  okolí se 
zúčastnily jednorázových akcí 
s  Cipískem a  desítky dospě-
lých navštěvovaly rodičovské 
aktivity jako je individuální 
poradenství, besedy, semináře 
o vývoji dětí a kurzy o výchově 
a komunikaci v rodině.

Všechny programy MC 
se konají za finanční pod-
pory statutárního města 
Prostějova, MPSV, Olo-
mouckého kraje a návštěv-
níků. MC Cipísek děkuje 
všem za podporu a  vstříc-
nost. -red-

V sobotu 8. 6. 2013 se usku-
tečnil již třetí ročník sportov-
ního odpoledne pro děti v če-
chovicích. Celou akci pořádá 
SdH čechovice pod názvem 
„dětský den“.

Odpoledne je plné her 

a sportovních disciplín. Větši-
na se nese v hasičském duchu 
jako stříkání na terč proudem 
vody z čerpadla, zapojení po-
žárního vedení (rozdělovač, 
hadice C, proudnice), šikovné 
ruce (šroubení spojek), pře-
nášení vody do sklenic (vzpo-
mínka na dobu, kdy nebyla 
technika, ale hasilo se vědry 
s   vodou), ale i  mnoho dal-
ších disciplín směřovaných na 
rychlost a  šikovnost dětí. Věk 
soutěžících se pohybuje od 
dvou do třinácti roků. Cílem 
akce je ukázat mladým činnost 
dobrovolných hasičů, dostat 
děti od PC a zdravě si zasou-
těžit, ale zapojit také rodiče 
a prarodiče, kteří děti povzbu-
zují, pomáhají s  úkolem, kte-
rý malému dítěti nejde. Bylo 
předvedeno hašení ohně zása-
hovou jednotkou SDH Čecho-
vice, děti si také užily sněhu 

v podobě hasící pěny, která se 
tradičně dělá na závěr celého 
dne. Někteří dříve narození 
při pohledu na vystavenou, 
nablýskanou a zrekonstruova-
nou mašinu PS 8 zavzpomí-
nali na dobu, kdy byli mladí. 
Mnohým vyvstaly vzpomínky 
na to, kdy soutěžili nebo zasa-
hovali u požáru. Odpoledne se 
vydařilo, počasí přálo a her se 
zúčastnilo 130 dětí soutěžících 
v  18 disciplinách. Každé dítě 
dostalo za snahu balíček se 
sladkostmi a na krk medaili. 

Velké poděkování patří také 
dobrovolníkům, kteří pomá-
hali u  bodování disciplín, 
nebo zajišťovali očerstvení. 
Již dnes se těšíme na všechny 
soutěžící děti, rodiče a praro-
diče u čtvrtého ročníku „Dět-
ského dne“ v Čechovicích.

 Jan Chromec 

Dětský den v Čechovicích

Program MC Cipísek 
červenec na téma 

Prázdniny s Cipískem
V době letních prázdnin nepro-

bíhá pravidelný provoz.
Pohádkové týdny s  Cipískem 

a letem světem s Cipískem 

všechny letní turnusy programů 
pro rodiče s dětmi jsou obsazeny

Od kočárku k podnikání
V  době letních prázdnin přijímáme 

přihlášky do vzdělávacího kurzu pro ženy, 
který bude zahájen v září 2013. Kurz je hra-
zen z dotací ESF a je pro účastnice zdarma.

Bližší informace: jitka.zapleta-
lova@centrum.cz

Zápisy na volná místa v progra-
mech na období    září-prosinec 
budou probíhat první týden v září.
www.mcprostejov.cz 
www.facebook.com/cipisekprostejov 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní centrum pro rodinu
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Medailonky nových držitelů Ceny města Prostějova
Dnes:  PaedDr. Jiří Kremla

Byl vyznamenán cenou 
města Prostějova 2012 za 
dlouholetou podporu mlá-
dežnického sportu a  tělový-
chovy v Prostějově. 

Pan PaedDr. Jiří Kremla se 
narodil v  Kostelci na Hané, 

kde se také začal věnovat spor-
tu. Nejdříve si vyzkoušel svou 
všestrannost, ale natrvalo za-
kotvil v házené, v níž také do-
sáhl největších úspěchů.

Jeho nejznámější aktivitou 
bylo od roku 1992 zavádění 

korfbalu do našich škol. Je 
čestným předsedou prostě-
jovského korfbalového klubu 
a  po léta pracoval v  meziná-
rodní korfbalové federaci. 

Pan PaedDr. Jiří Kremla měl 
ovšem řadu dalších aktivit, 
kdy zejména školská veřejnost 
ho zná jako dlouhodobého 
odborového učitele. Jako vy-
nikající tělocvikář byl dlou-

hodobě okresním metodikem 
tělesné výchovy. Žáky byl oblí-
ben především proto, že je do-
kázal motivovat k vynikajícím 
výkonům, dovedl povzbudit 
a pochválit, nikdy nikoho ne-
zatracoval a vždy ctil v žákovi 
jeho osobnost.

Dodnes sám aktivně spor-
tuje a  angažuje se všude tam, 
kde je možno ovlivnit rozvoj 

sportu především u  mládeže. 
Logicky se tak ocitl na pozici 
předsedy krajské sportovní 
komise.

Výčet jeho aktivit není zda-
leka úplný, ale rozhodně lze 
říci, že pan PaedDr. Jiří Krem-
la byl a je vzorem pro své žáky 
a své kolegy.

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

Kaleidoskop

70 let  Květoslava Knotková, Milada Vrabcová, Bohuslav Kopec, Ludmila Jiříčková, 
Helena Paříková, Olga Chytilová, Pavel Ďurč, Jindřiška Sequensová, Danuška 
Freharová, Jana Pírková, Libuše Loukotová, Helena Pospíšilová, Marie 
Přichystalová, Ludmila Chytilová, Emílie Nevoránková, Marie Šťastná, Jitka 
Schützová, Marie Gamberská, Jan Křupka, Josef Skoumal, Stanislav Přikryl, 
Josef Bouchal, Jana Poláčková, Květoslava Jančíková, Josef Pupík, Rudolf 
Pěček, Ludmila Kubíčková, Bc. Jiří Košťál.

 75 let  Helena Vychodilová, Věra Šrotová, Antonín Daněček, Ivan Verner, Emilie 
Orságová, Vlastimila Grmelová, Marie Hošková, Květoslava Kraváková, 
Václav Vychodil, Helena Zavadilová, Miluše Sachrová, Eliška Mačenková, 
Radoslava Dudková, Vladimír Matoušek, Věra Jauerniková, Jaroslav Palatý.

 80 let  Bedřich Kuchař, Ferdinand Koutný, Miloslav Grepl, Božena Francová, Květoslav 
Srovnal, Márya Růžičková, Ladislav Sedláček, Vladimír Sermek, Prof. MUDr. 
Ivan Gladkij, Milada Leinweberová, Anna Kalandrová, Josef Jandelka , Stanislava 
Čundrlová.

 85 let   
Julie Tesárková, Markéta Thielová, Štefan Borovský, Oldřich Doležel.

 90 let  Božena Jiránková, Gennadij Michajlovič Máder, Margita Krbálková, 
Anna Michalíčová.

 91 let Marie Círková,  Věra Králíčková, Zdeňka Marešová, Gertruda 
Kašparová.

 92 let Marie Večerková, Vlasta Merhautová, Jarmila Vymazalová, Pavlína 
Hájková. 

 93 let Ing. Karel Tabery, Božena Slepánková.

 94 let Drahomíra Kučírková.

 95 let Emilie Sedláčková.

  99 let  Alfred Jánský.

Blahopřejeme
V měsíci květnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

Vážení senioři,
Stejně jako vloni si Vás dovolujeme pozvat na společné výlety,  

které budeme pořádat v průběhu letních měsíců. Bližší informa-
ce o každém z nich můžete dostat na níže uvedených telefon-
ních číslech nebo přímo v kanceláři OS LIPKA.

2.7.2013 – Teplice nad Bečvou   –  prohlídka Zbrašovských 
aragonitových jeskyní a Hranické propasti,   odjezd v 8 hod. ná-
vrat kolem  17 hod., příspěvek na autobus 150 Kč, 

3.7.2013 -  Tovačov – prohlídka zámku a návštěva sběratele budí-
ků, odjezd v 8 h. návrat kolem  16 h.  Příspěvek na autobus  100 Kč,

11.7.2013   –   Ječmeniště u Znojma  – návštěva jelení farmy  
a Šatov – návštěva pěchotního srubu,           odjezd v 8 hod. 
návrat kolem  18 hod., příspěvek na autobus 230 Kč

17.7.2013 – ZOO Brno – odjezd v  8 hod. návrat kolem  
17 hod . Příspěvek na autobus 200 Kč

13.8.2013 – lednice – zámecký park a zámek, jízda lodič-
kou k Minaretu, odjezd v 8 hod. návrat kolem  19 hod. Příspě-
vek na autobus  250 Kč,

14.8.2013   –   Kroměříž  –  Arcibiskupský zámek,  Zámecká 
a Květná zahrada, odjezd v 8 hod. návrat kolem  17 hod.  Pří-
spěvek n a autobus  150 Kč,

20.8.2013  –   Zámek Lešná  –  nový komplex stájových bu-
dou, kočárovna, velká jízdárna ,      

 Zlín – Baťovo muzeum – expozice obuvi, odjezd v 8 hod. 
návrat kolem  19 hod.  Příspěvek n a autobus  150 Kč,

23.8.2013 – Ratíškovice u Hodonína – Muzeum ve Vagonu, 
expozice železničního a hornického muzea, odjezd v 8 hod. 
návrat kolem  19 hod.  Příspěvek n a autobus  250 Kč

28.8.2013 – Oslavany u Brna- návštěva areálu Permonia  - 
těžní věž,sopka,bludiště,štoly,důlní pole,prales,verštat.  Od-
jezd v 8 hod. návrat kolem  19 hod.  Příspěvek n a autobus  200 Kč

Odjezdy na výlety jsou ze zastávky „ U Halíře“ na Brněnské 
ulici v Prostějově a návrat je tamtéž. Přihlásit na výlety se mů-
žete na tel. 582 360 295 nebo osobně v OS lIPKA, Tetín 1. 
Upozorňujeme, že od 20.7. do 11.8.2013 je stacionář uzavřen 
a tudíž není možné se přihlásit. K přihlášce je třeba zaplatit 50% 
ceny dopravy jako zálohu.

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

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

             AKADEMIE SENIORŮ
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Evid. č. 504/13 (Roko) – pes, Kříženec, te-
tovací číslo: 981100002903793

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

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

Evid. č. 500/13 (Čibo) – pes, kříženec

Centrum sociálních slu-
žeb Prostějov uspořádalo dne 
21. 5. 2013 již druhý ročník 
„Májkové olympiády“. Akce se 
zúčastnilo celkem 7 družstev 
z  různých zařízení sociálních 
služeb okresu Prostějov. Dis-
ciplíny, ve kterých se soutěžilo, 
se od loňského roku nijak ne-
změnily, a tak mohli soutěžící 
opět změřit své síly a  doved-
nosti v  zametání šišek, věšení 
mokrých šátků na šňůru, háze-
ní vařeček do koše, klobouko-
vé štafetě či ve skládání „roz-
házené“ básně K. H. Máchy. 

Vítězkami se staly domácí 
soutěžící, uživatelky domo-
va se zvláštním režimem. 
Na druhém místě se umístili 
soutěžící z Domova důchod-
ců Nerudova, Prostějov a tře-
tí místo patřilo zástupcům 
Domova pro seniory Sobě-
suky. 

Celá akce byla prováze-
na kulturním programem, 
který zajistily uživatelky do-
mova se zvláštním režimem 
Centra sociálních služeb 
Prostějov, které si připravily 
taneční vystoupení, recitaci 
i  zpěv. K  příjemné atmosfé-
ře a  dobrému jídlu a  pití pak 
hrála Zámecká kapela z  Ne-
zamyslic. Díky vydařenému 
počasí se akce protáhla až do 
pozdních odpoledních hodin  
a  všichni účastníci měli tak 
dostatek času pro vzájemné se-
známení se a popovídání. 

Celá akce se setkala s  velmi 
kladným hodnocením, dá se 
tedy předpokládat, že se bude 
opakovat i  v  příštím roce. Vel-
ký dík patří i  městu Prostějovu, 
které na akci finančně přispělo  
a věříme v jeho podporu i v dalších 
letech.  Mgr. Soňa Provazová, 

 sociální pracovnice

Májková olympiáda již podruhé

Finanční gramotnost na OA 
Prostějov pokračuje

Projekt „Vzdělávání peda-
gogů základních škol v  ob-
lasti finanční gramotnosti“, 
který byl na Obchodní aka-
demii v   Prostějově ukončen 
v   květnu 2012, motivoval 
jeho autory k   vytvoření na-
bídky inovovaných navazují-
cích seminářů. 

Máme pro učitele základních 
škol připraveno deset akredito-
vaných vzdělávacích programů 
v   trvání 4 až 10 vyučovacích 
hodin. Programy se tématicky 
zaměřují na hospodaření do-

mácnosti, problematiku peněz 
a  cen, finanční produkty, úlo-
hu státu v   ekonomice, využití 
Cloud computingu při přípravě 
žákovských projektů a také prá-
ci s   tabulkovým kalkulátorem, 
grafy a  diagramy. Podrobné 
informace najdou učitelé na 
stránkách školy www.oapv.cz. 

Těšíme se na další spolupráci 
s pedagogy základních škol. 

Zájemci se mohou hlásit na 
adrese ungermannova@oapv.cz

Ing. Aleš Michalec,  
Mgr. Jitka Ungermannová

Husovo náměstí 67, Prostějov.  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 
pořádá v červnu tyto akce:

hry pro děti
Návštěvníci v hmyzí říši
Kdy: čtvrtek 4. července od 18:00 do 21:30
KdE: nám. T. G. Masaryka
Zábavné přírodovědné hry doprovázející 
akce Prostějovského léta. První večer bude ve 
znamení her na téma hmyzí říše – navštívíme 
např. mraveniště nebo samotářské včelky.
Cena: 20 Kč/dítě.

stezka pro rodiny s dětmi
Hrátky s kvítky
Kdy: čtvrtek 18. července od 9:00 do 11:00
KdE: Botanická zahrada Petra Albrechta, 
lidická ul. č. 2, Prostějov
Hravá přírodovědná stezka pro děti i dospělé 
uprostřed rozkvetlé botanické zahrady.
Na stezku možné přijít mezi 9:00 a  11:00 
hodinou. Trasa je vhodná i pro kočárky. 
V  11 hodin společně vyvěsíme v  zahradě hmyzí 
hotel pro samotářské včely, na jehož zhotovení se 
budou účastníci stezky podílet. Cena: 20 Kč/dítě.

hry pro děti
Dětské hrátky o století zpátky
Kdy: čtvrtek 18. července od 19:00 do 22:00
KdE: nám. T. G. Masaryka
Zábavné hry doprovázející akce Prostějovského 
léta. Večer bude ve znamení her našich předků, 
např. kuličkové závody, skákání gumy, káča 
atd. Cena: 20 Kč/dítě.

exkurze pro veřejnost
Ovocné sady Velkého Kosíře
Kdy: sobota 20. července 2013
KdE: sraz v  čelechovicích na Hané v  9:45 
na vlakovém nádraží
Procházka jedním ze zanikajících ovocných 
sadů na Kosíři. Ve spolupráci s   odborníky 
(botanikem, entomologem a  pomologem) 
projdeme sad Oulehle, ležící u  3. zastavení 
naučné stezky. Při vycházce si vyslechneme 
informace o  historii sadu, o  rostlinách 
a zástupcích hmyzu, kteří v  sadu žijí. Seznámíme 
se starými krajovými odrůdami třešní, švestek 
a jabloní, jež se na Kosíři kdysi pěstovaly. 
Na závěr vycházky chvíli posedíme 
u  „Kulatého stolu“, ochutnáme ovocné 
dobroty a prodiskutujeme, jaké zásahy tento 
zanikající sad potřebuje ke své obnově, 
a naplánujeme některou ze záchranných akcí.

vycházka pro veřejnost
Poznáváme přírodu na Kosíři
Kdy: čtvrtek 25. července od 8:02 do 14:00

KdE: přírodní park Velký Kosíř 
Vycházka pro malé i  velké na nejvyšší 
hanáckou horu. Cestou nás čeká řada aktivit 
zaměřených na poznávání přírody. Společně 
navštívíme tajemné lomy a rozkvetlé louky.
Délka trasy asi 7 km.
Odjezd vlakem v  8:02 z  hlavního vlakového 
nádraží v  Prostějově do Čelechovic na Hané. 
Návrat autobusem v  odpoledních hodinách 
z  Čech pod Kosířem.

zábavná stezka pro rodiny s dětmi
Stromoví skřítci Kolářových sadů
Kdy: čtvrtek 1. srpna od 9:00 do 12:00
KdE: Kolářovy sady v Prostějově
Hravá přírodovědná stezka s   mnoha 
zastaveními, na kterých si stromoví skřítci 
připraví pro děti různé úkoly. Cena: 20 Kč/dítě.
Dospělí si na trase mohou pročíst informace 
o  zajímavých stromech parku. Začátek stezky 
bude v  parku u MŠ Mánesova. Zájemci absolvují 
celou stezku sami, kdykoliv mezi 9. a 12. hodinou. 
Trasa je vhodná i pro kočárky.
V   9 hodin budou u  hvězdárny ve spolupráci s   
Městskou policií slavnostně vypuštěni vyléčení dravci 
ze Záchranné stanice v  Němčicích nad Hanou.

hry pro děti
Středověká noc
Kdy: čtvrtek 1. srpna od 19:00 do 22:00
KdE: nám. T. G. Masaryka
Zábavné tematické hry doprovázející akce 
Prostějovského léta. Večer bude ve znamení her 
motivovaných středověkem. Cena: 20 Kč/dítě.

akce na pomoc přírodě
Starodávné kosení
Kdy: sobota 3. srpna, sraz v  7:45 na 
vlakovém nádraží v  čelechovicích na Hané 
anebo přímo v  sadu v  8:30.
KdE: ovocný sad Oulehle na Velkém Kosíři
Chcete si připomenout tradiční hospodaření na 
loukách? Umí ještě někdo z  vás séct ručně kosou? 
Chtěli byste se takové činnosti naučit? Anebo 
aspoň vyzkoušet, jak se kosa vůbec drží v  ruce? 
Společná akce pro všechny zájemce o ruční kosení 
proběhne ve starém ovocném sadu na Kosíři pod 
dohledem zkušených sekáčů. Pro účastníky bude 
připraveno i drobné tradiční občerstvení. 

Akce finančně podpořili: Statutární město 
Prostějov, nadace Partnerství v  rámci, 
Blokového grantu – Fondu pro nnO, 
čSOB prostřednictvím nadace VIA

v  rámci Velkých komunitních grantů

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 
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Vyčistíme dětský park
-poděkování

V sobotu 20. dubna 2013 
proběhla v  parku na ná-
městí Spojenců v  Prostě-
jově akce „Vyčistíme dět-
ský park“. Akci pořádali 
studenti Moravské vysoké 
školy Olomouc ve spolu-
práci s  Církví Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Za 
jedno dopoledne se nám 
podařilo vyčistit celou trav-

natou plochu od odpadků, 
psích exkrementů a  listí. 
Připravili jsme tak park pro 
děti a  ostatní spoluobčany 
na nadcházející sezónu. 

I  přes nezájem ze strany 
místních občanů akce skli-
dila velký úspěch a  tímto 
bychom chtěli poděkovat 
všem zúčastněným. Zejména 
členům Církve Ježíše Kris-
ta Svatých posledních dnů, 
kteří tvořili polovinu zúčast-
něných a  bez jejich pomoci 
by celý park určitě vyčištěn 
nebyl. Dále ing. Chromkovi 
za zajištění odvozu odpadu 
a  sponzorům za poskytnutí 
všech pomůcek pro úklid - 
John Crane Sigma a.s., Do-
chema s.r.o.  
 Studenti Moravské 

 vysoké školy Olomouc

Nedílnou součástí středního 
školství na Prostějovsku se v  prů-
běhu své devatenáctileté existence 
stala také Střední odborná škola 
podnikání a  obchodu. Mimo 
denního studia se také věnuje 
celoživotnímu vzdělávání. Jako 
první v Prostějově nabídla dálko-
vé nástavbové studium v  oboru 
Podnikání. Od roku 2005 tak 
umožňuje doplnění vzdělání ab-
solventům tříletých odborných 
učilišť. Vychází přitom z    Dlou-
hodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy Olo-
mouckého kraje. V  současnosti 
nabízí tři vzdělávací programy se 
zaměřením na podnikání a mar-
keting, podnikání v  pohřebnictví 
a  management sociálních služeb. 
Vzdělávací program Podnikání 
v  pohřebnictví je určen zájem-
cům, kteří si spotřebují doplnit 
odbornost v  oboru pohřebnictví. 
Právní rámec vzdělávání vymezu-
je platná legislativa, která stanovu-
je rozsah specializované odborné 
přípravy k provozování pohřební 
služby.  Škola připravuje absolven-

ty tak, aby mohli samostatně pod-
nikat nebo působit v pohřebních 
službách. Vzdělávací program 
Management sociálních služeb 
poskytuje odborné vzdělání v ob-
lasti sociálních služeb, manage-
mentu a administrativě v různých 
organizacích zabezpečujících so-
ciální činnost a institucích veřejné 
správy. Absolvent je připraven 
pro výkon odborných činností na 
úrovni středního managementu 
v oblasti ekonomicko-administra-
tivní, v sociální oblasti (ambulant-
ní a pobytová zařízení) a veřejné 
správy. Posledním je vzdělávací 
program Podnikání a marketing, 
který je zaměřen na odborné eko-
nomické předměty s důrazem na 

marketing. Zájemci o  studium 
ve školním roce 2013/2014 mo-
hou ještě do konce srpna podávat 
přihlášky do 1. ročníku. O kvalitě 
přípravy v dálkovém studiu svědčí 
také vysoké procento úspěšnosti 
u  státních maturitních zkoušek 
v posledních dvou letech. 

Od roku 2011 je škola také au-
torizovanou osobou Ministerstva 
pro místní rozvoj pro přípravu 

a  realizaci profesní kvalifikační 
zkoušky Průvodce cestovního ru-
chu. Ministerstvo tak uznalo kva-
litní a dlouholetou odbornou pří-
pravu v oblasti cestovního ruchu 
a udělilo škole autorizaci v oblasti 
cestovního ruchu. Zkouška Prů-
vodce cestovního ruchu, která 
je ve své odbornosti na úrovni 
vyššího odborného vzdělání 
a jako taková je nejvyšším mož-

ným vzděláním pro průvodce 
v  České republice. SOŠ podni-
kání a obchodu je také zapojena 
do tvorby profesních kvalifikací 
a podílela se na zpracování kva-
lifikačního standardu specialista 
marketingu, obchodní cestující 
a obchodní zástupce. Na základě 
těchto standardů si budou moci 
zájemci doplnit odborné vzdělá-
ní v dané oblasti. 

SOŠ podnikání a obchodu nabízí dálkové studium 

Strážník Městské policie Prostějov
obdržel ocenění – Zlatý kříž ČČK

Ve čtvrtek 23.května ve slav-
nostním sále Klášterního Hra-
diska v   Olomouci byl předán 
Zlatý kříž třetího stupně za 80 
čestných darů krve a jejich slo-
žek strážníku Janu Dvořáčkovi 
z  Městské policie Prostějov, a to 
z  rukou prezidenta ČČK Mar-
ka Jukla a  náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Michaela 
Fischera. Toto ocenění získal 
z  řad prostějovských strážníků 
jako první i přesto, že z   pade-
sáti sedmi strážníků  je polovina 
pravidelnými dárci. -ja-

STUDENT CMG VYHRÁL SOUTěŽ 
A JEDE NA TÝDEN DO IZRAELE 

Přihlásit se do soutěže 
o  moderním Izraeli, absolvo-
vat tematický seminář vedený 
novinářem Jakubem Szántó, 
zvolit si originální téma, se-
psat dvoustránkovou esej – 
a mít ji nejlepší ze všech soutě-
žících z České republiky. Toto 
vše dokázal Jakub Střelák, 
šestnáctiletý student Cyrilo-
metodějského gymnázia a ma-
teřské školy v  Prostějově. Jako 
výherce literární kategorie 
soutěže Cemach získal letecký 
zájezd do Izraele.

Druhý ročník soutěže měl 
za cíl seznámit mladé lidi 
se současným Izraelem jako 
zemí moderní a  kulturně bo-
hatou. Studenti si sami zvolili 
téma, kterému se chtěli věno-
vat, a hledali o něm informa-
ce především na internetu. 
Porota hodnotila originalitu, 
úroveň zpracování a také kva-
litní využívání relevantních 
informačních zdrojů o  Izraeli 
včetně jejich pečlivé citace.

Téma rozvoje sportu a spor-
tovních her v  Izraeli přineslo 
Jakubovi Střelákovi první mís-
to. Sám říká, že svou přípravu 
na soutěž Cemach nepodce-
nil: „Dozvěděl jsem se věci, 
o  kterých jsem dosud neměl 
ani ponětí. Spousta informa-
cí mě zaujala, a  to natolik, že 
jsem si hledal na internetu  

a  v  literatuře i  další podrob-
nosti, které jsem ani nepotře-
boval k napsání eseje. Myslím, 
že když někdo řekne, že jde 
mimo jiné i o vzdělávací sou-
těž, tak má pravdu.“

Vyhlášení vítězů se odehrá-
lo 13. května 2013 v  Lidicích. 
Jakub hovoří o silném zážit-
ku: „Bylo to úžasné. Přál bych 
každému zažít ten pocit, kdy 
řeknou vaše jméno, pogratu-

lují vám významní hosté, jako 
např. izraelský velvyslanec, 
a celé obecenstvo vám tleská. 
Ještě nikdy předtím jsem to 
nezažil, bylo to výborné. Slo-
vy to snad ani nelze popsat.“ 
Jakub se tak stal dalším ze 
studentů Cyrilometodějského 
gymnázia, který uspěl ve stře-
doškolské  soutěži na celore-
publikové úrovni.

 Mgr. Jana Ligurská
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Ředitelka Občanského sdruže-
ní Pomocná ruka Miluše Hovor-
ková uspořádala v  sobotu 11.5. 
zábavně sportovní odpoledne 
pro handicapované děti a mládež 
a děti z Dětského domova Plum-
lov. Do sportovní haly ZŠ Jana 
Železného se přišlo pobavit na 130 
lidí.Celá akce byla zaměřená na in-
tegraci a prohlubování dovedností 
ZTP dětí a mládeže. A tak si děti 
zkoušely jak ošetřit úraz, co zna-
menají názvy oddělení v nemoc-
nici, malovaly veselé obrázky pro 
nemocné, nafukováním balonků 
si vyzkoušely svoji kapacitu plic 
a  nebo projížděly s  inv. vozíkem 
určenou trasu. Za každou absolvo-
vanou disciplínu dostaly soutěžní 
žetony, které si v oáze výher mě-
nily za nejrůznější dárky. Po ukon-
čení soutěží následovala diskotéka. 
O.S. Pomocná ruka pořádá tako-

výto projekt již čtrnáctým rokem, 
pokaždé však s  jinou tématikou 
a u dětí se těší velké oblibě. Svědčí 
o tom i to, že tuto akci podporuje 

řada drobných živnostníků a pod-
nikatelů z regionu.

Text:Jana Halvadžievová,
foto: Eva Kletenská

Sobotní odpoledne V Růžové zahradě

V pátek 26. 4. 2013 proběhl 
v  Městském divadle v  Pros-
tějově  XIII. ročník soutěže 
„doteky módy“. 

Do soutěže bylo přihlášeno 
53 kolekcí studentů z různých 
středních i  vyšších odborných 
škol. Z  České republiky přije-
ly soutěžit týmy z  Uherského 
Hradiště, Strážnice, Olomouce, 
Brna, Jihlavy, Prahy, Liberce 
a  Frýdku-Místku. Ze Sloven-
ska studenti z Bratislavy, Košic 
a Žiliny. 

Z   53 přihlášených kolek-
cí vybrala porota v  předkole, 
které se konalo 12. 4. 2013 na 

Střední škole designu a  módy 
v Prostějově, 15 finalistů.

Těchto 15 finalistů soupeřilo 
na finálovém večeru v pátek 26. 
4. před zaplněným hledištěm 
Městského divadla v Prostějo-
vě. O  vítězi rozhodla porota, 
složená především z  módních 
návrhářů, kteří se do Pros-
tějova sjeli z  Prahy a  z  Brna. 
V  porotě zasedli mimo jiné 
i  brněnský návrhář Petr Ka-
louda  a  prostějovská desig-
nérka Yvona Leitnerová. Jejich 
autorské kolekce mohli diváci 
zhlédnout v  druhé nesoutěžní 
části večera.

Vítěz Josef Konečný získal 
zájezd do Řecka pro 2 oso-
by, který do soutěže věnovala 
cestovní kancelář Hellas tour. 
I další finalisté získali hodnot-
né ceny, kterými do soutěže 
přispěli sponzoři celé akce.

Večerem plným módy no-
blesně provázel moderátor Jan 
Čenský.

Ocenění:
1. místo   - Josef Konečný - 
kolekce INTIMITY (pochází 
z Újezdu u Uničova, okr. Olo-
mouc, absolvent SŠDAM Pro-
stějov, v  součastnosti student 
VOŠON a SPŠO Praha)
2. místo - Michaela Mathono-
vá - kolekce SHELL-TER (stu-
dentka VOŠ a SUPŠ Brno)
3. místo - Monika Pšenicová 
- kolekce NEVĚSTA NETRA-
DIČNĚ, studentka Spojené 
školy Žilina)

13. ročník soutěže 
Doteky módy

V době, kdy si ministerstvo 
školství začíná vážně pohrávat 
s  myšlenkou povinné matu-
ritní zkoušky z  matematiky 
se zdá, že Reálné gymnázium 
a základní škola města Prostě-
jova v tomto ohledu poněkud 
předběhlo dobu. na této škole, 
zaměřené na výuku přírod-
ních věd, letos prvním rokem 
skládali všichni studenti obou 
maturitních tříd povinnou 
profilovou ústní zkoušku 
z matematiky. 

Jak tedy letos uspěli ve zkouš-
ce dospělosti studenti této 
školy? Státní (společnou) část 
maturitní zkoušky skládalo 
všech 52 maturantů a  všichni 
uspěli v  didaktických testech 
i  v  písemných pracích z  české-
ho jazyka, cizích jazyků a  ma-
tematiky. Vzhledem k  povinné 
ústní zkoušce z  matematiky 
v  profilové části si také většina 
z  nich (71%) volila didaktický 

test z matematiky ve státní části 
zkoušky. Průměrný percentil 
z této zkoušky ve výši 84 v rám-
ci celé čR opravňuje vedení 
školy k  mírnému optimismu 
a k potvrzení toho, že matema-
tika a povinná maturitní zkouš-
ka z  matematiky není něco, 
čeho by bylo potřeba se obávat. 
16 studentů pak ve státní části 
dalo před matematikou před-
nost anglickému jazyku a jedna 
studentka jazyku německému. 
Také tito studenti zvládli státní 
maturitní zkoušku úspěšně. 

V  rámci profilové (školní) 
části maturitní zkoušky pak 
všichni studenti uspěli v ústní 
zkoušce z  matematiky. Potvr-
zuje se tak, že systematickou 
a  poctivou 4letou, resp. 6letou 
přípravou lze projít úskalími 
středoškolské matematiky bez 
větších problémů. Kromě ma-
tematiky si ještě studenti volili 
další povinně volitelný předmět 

z  široké nabídky přírodověd-
ných i humanitních předmětů.

Celkově tedy z  52 letošních 
maturantů složilo úspěšně ma-
turitní zkoušku hned napoprvé 
50 studentů, navíc 26 z  nich, 
tedy přesně polovina, prospěla 
u  maturitní zkoušky s  vyzna-
menáním. Pouze dva studenti 
si budou muset některou část 
maturitní zkoušky zopakovat 
v podzimním zkušebním obdo-
bí, konkrétně jeden student úst-
ní zkoušku z českého jazyka a li-
teratury v  rámci společné části 
a jeden ústní zkoušku z chemie 
v rámci profilové části. V pátek 
31. 5. 2013 pak převzali všichni 
úspěšní maturanti svoje matu-
ritní vysvědčení z rukou primá-
tora statutárního města Prostě-
jova pana Miroslava Pišťáka.

Výsledky letošních maturit 
jsou důkazem toho, že na reál-
ném gymnáziu je výuce nejen 
matematiky věnována velká 

pozornost. Studenti jsou sys-
tematicky připravováni na obě 
části maturitní zkoušky a  po 
jejím úspěšném složení jsou 
připraveni uspět v  přijímacích 
zkouškách na jakékoliv veřejné 
i soukromé vysoké škole.

Reálné gymnázium je otevře-
no všem zájemcům ze sedmých 

a devátých tříd základních škol. 
Nabízí kvalitní vzdělání a syste-
matickou podporu studentům 
nejen v  přírodovědných před-
mětech a je připraveno přijmout 
všechny uchazeče, kteří to se 
svým vzděláním myslí vážně.

RNDr. Petr Janeček 
 zástupce ředitele

Na reálném gymnáziu se studenti matematiky bát nemusí

V roce 2004 vzniklo v Prostějo-
vě občanské sdružení Prostějovští 
vozíčkáři. Jeho členové, spolu 

s ostatními zdravotně postižený-
mi, pořádají každoročně na jaře 
společenský večírek v  restauraci 

U tří bříz. Toho letošního, v po-
řadí pátého, se účastnilo okolo 
sta lidí. Na programu pátečního 
večera se podílely mažoretky, hip 
hop tanečnice, zazněly i  operní 
árie, hra na klavír a  k  poslechu 
i  tanci zahrál a  zazpíval Jaroslav 
Knejp. Mezi přítomné zavítala 
i  senátorka Božena Sekaninová. 
Pozdravit  se přišel se všemi i rad-
ní Pavel Smetana a   hosty byly 
ženy z  Onkoklubu Diana.Tato 
akce se stala pro prostějovské vo-
zíčkáře již tradicí a tak paní Eva 
Křepelková, předsedkyně sdruže-
ní, plánuje už nyní program pro 
příští ročník.  Text a foto. 

Jana Halvadžievová,
Eva Kletenská.

Prostějovští vozíčkáři bilancují
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V  polovině června byly vy-
čerpány termínové kalendáře 
nižších fotbalových soutěží 
a nastalo období rekapitulace 
uplynulého ročníku. Ten byl 
pro prostějovský fotbalový 
klub v  mnoha ohledech pře-
lomový – vždyť oba mužské 
týmy byly ve svých soutěžích 
nováčky, áčko v   Moravsko-
slezské fotbalové lize a béčko 
v  okresním přeboru.

Elitní výběr eskáčka se ve 
třetí nejvyšší soutěži, kam se 
vrátil po dlouhých deseti le-
tech, prezentoval velmi solid-
ním výkonem. „Dlouhodobý 
cíl, tedy umístění do třetího 
místa, jsme splnili“, konstatoval 
generální manažer a  zároveň 
trenér „A“ týmu František Jura. 
Realizačnímu týmu se úspěšně 
podařilo uplatnit recept, jehož 
použití ve sportovní kuchyni 
vždy znamenalo uvaření chut-
né krmě – optimální smíchá-
ní trvanlivých ingrediencí v   
podobě časem prověřených, 
zkušenostmi nabitých a  herní 
přehled přinášejících veteránů 
(v  tom dobrém slova smyslu) 

s   dravým mládím z   místní 
líhně talentů slibujícím ne-
zvyklé chuťové zážitky. Tento 
mix nestačil v   závěru sezóny 
pouze na dvojici lídrů ze Slez-
ska - Třinec a  Frýdek-Místek, 
kteří budou patrně příští sezó-
nu hrát o  patro výš. Zatímco 
Frýdek- Místek byl v  domácím 
prostředí jednoznačně lepším 
týmem, v   Třinci jsme sehráli 
vyrovnaný zápas, byť jsme za 
pozitivní herní projev zaplatili 
pěti obdrženými góly. Domácí 
zápasy s  Rosicemi a především 
rozlučkový s   Břeclaví potěšily 
oko fanouška nejen množstvím 
nastřílených branek, ale hlavně 
předvedenou hrou. V   nich 
jsme si pojistili konečné umís-
tění v  tabulce.

Nutno zmínit také poněkud 
opomíjenou mužskou rezer-
vu, která hrála okresní přebor 
a soutěži jasně dominovala. Tři 
kola před koncem si „B“ tým v  
domácím zápase s   Brodkem 
u Prostějova pojistil první mís-
to a tím právo startovat v  příš-
tím ročníku v  nejnižší krajské 
soutěži, I. B třídě. Připomenout 

je třeba rozloučení ikony pro-
stějovského fotbalu Drahoše 
Zeliny, pamětníka úspěchů 
bývalého týmu Železáren v  90. 
letech, který v  rezervě eskáčka 
zakončil v   třiačtyřiceti letech 
svoji aktivní kariéru.

Mezi známky zdravého klu-
bu patří samozřejmě práce s   
mládeží. V   Prostějově v   této 
sezóně fungovaly tři doroste-
necké a  čtyři žákovské týmy, 
přípravku nepočítaje. V   nej-
více sledované dorostenecké 
kategorii klub takových úspě-
chů nedosáhl, nejlépe si vedla 
devatenáctka, která dlouho sa-
hala po slušném čtvrtém místě 
Moravskoslezské dorostenecké 
ligy. Cílové umístění do páté 
příčky bohužel mladíkům pro-
teklo mezi prsty v   nevydaře-
ném závěru, mrzela především 
divoká prohra s   Vyškovem 
4:5 v   posledním rozlučkovém 
utkání na hlavním hřišti před 
zraky svých blízkých. Tým U17 
se pohyboval ve spodních pat-
rech tabulky a bez posílení kád-
ru nelze očekávat pokračování 
v  úspěších svých předchůdců. 

O  rok mladší dorostenci se v   
těžké konkurenci rozhodně ne-
ztratili a  jejich výskyt v   první 
polovině tabulky lze hodnotit 
pozitivně.

Také žákovské týmy se urči-
tě v   silné konkurenci neztra-
tily. Starší výběry U15 a  U4 
se umístily na 11., respektive 
8. místě. „Velkou radost nám 
udělaly mladší výběry U13 
a U12, které se shodně umístily 
na 3. místě konečné tabulky. V  
silné konkurenci za sebou ne-
chaly tradiční bašty jako Zlín, 
Jihlavu nebo Slovácko. Zde se 
potvrzuje, že jdeme správnou 
cestou. Naší snahou bude ne-
ustále posunovat výkonnost 
mládežnických výběrů. S   tím 
bude souviset další zkvalitnění 
trenérského obsazení u  jed-
notlivých týmů a také zapojení 
zkušených hráčů „A“ mužstva 
do tréninkového procesu mlá-
deže“, nastínil František Jura 
plány do budoucna. A  co je 
nejdůležitější – 1. SK Prostějov 
obhájil i pro příští sezónu sta-
tut SCM a SpSM, tedy jakousi 
formu certifikace FAČR pro 

práci s   mládežnickými a  žá-
kovskými družstvy, bez něhož 
by nebylo možné účastnit se 
příslušných soutěží. Zároveň 
potvrzuje vysokou kvalitu této 
činnosti v   Prostějově jako 
jednoho ze dvou měst Olo-
mouckého kraje vedle samot-
ného krajského města.

Aby se fotbal v   našem měs-
tě dále úspěšně rozvíjel, je třeba 
mít dostatečně kvalitní zázemí, 
co se týče infrastruktury i  napl-
nění nemalého rozpočtu. V  této 
souvislosti je na místě poděkovat 
statutárnímu městu Prostějovu 
za podporu, bez níž by kvalitní 
reprezentace našeho města na 
zelených trávnících nebyla mož-
ná. Dík patří samozřejmě všem 
dosavadním a věřme i budoucím 
sponzorům, kteří si uvědomují 
svou sounáležitost s  Prostějovem 
a záleží jim na rozvíjení a prezen-
taci našeho nejpopulárnějšího ko-
lektivního sportu. S  optimismem 
vyhlížejme novou sezónu a za tu 
právě skončenou zavolejme tra-
diční „hoši, děkujem“!

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov

Fotbalový ročník 2012/2013 skončil
1. SK Prostějov úspěšně splnil cíle sezóny

Šachový oddíl SK PROSTĚJOV
Pořádá s finanční podporou firmy WISCONSIN ENGINEERING Olomouckého kraje a města Prostějova 8. ročník šachového turnaje

WISCONSIN CUP PROSTěJOV 2013
Vítězové turnaje

1. ročník: JONÁŠ OPEN 2000 účast celkem 30 šachistů ze 14 oddílů.
Vítěz: Petr CAGAŠÍK  ŠK Bzenec
2. ročník: JONÁŠ OPEN 2001 účast celkem 40 šachistů z 25 oddílů.
Vítěz: Ing. Martin ADAMČÍK SK Prostějov
3. ročník: JONÁŠ OPEN 2002 účast celkem 48 šachistů ze 20 oddílů.
Vítěz: Petr ZATLOUKAL A64 Grygov
4. ročník: JONÁŠ OPEN 2003 účast celkem 58 šachistů z 28 oddílů.
Vítěz: Pavel ČECH   Trinom Zlín
5. ročník: JONÁŠ OPEN 2004 účast celkem 58 šachistů ze 23 oddílů.
Vítěz: Krzystof JURKIEWICZ Polsko
6. ročník: JONÁŠ OPEN 2005 účast celkem 50 šachistů ze 22 oddílů.
Vítěz: Roman ZÁVURKA SK Prostějov
1. ročník: WISCONSsIN CUP 2006 účast celkem 44 šachistů z 16 oddílů.
Vítěz: Alexej KIREEV  Rusko
2. ročník: WISCONSIN CUP 2007 účast celkem 44 šachistů z 15 oddílů.
Vítěz: Jaroslav BUREŠ  SK Prostějov
3. ročník: WISCONSIN CUP 2008 účast celkem 46 šachistů z 15 oddílů.
Vítěz: Vojtěch PLÁT  TŽ Třinec
4. ročník: WISCONSIN CUP 2009 účast celkem 50 šachistů z 22 oddílů.
Vítěz: Petr ZATLOUKAL A64 Grygov 
5. ročník WISCONSIN CUP 2010 účast celkem 43 šachistů z 13 oddílů.
Vítěz: Roman ZÁVURKA SK Prostějov
6. ročník WISCONSIN CUP 2011 účast celkem 40 šachistů z 18 oddílů
Vítěz: Vojtěch PLÁT  TŽ Třinec
7. ročník  WISCONSIN CUP 2012 účast celkem 42.šachistů z 18 oddílů.
Vítěz Tomáš Cagašík  Agentura Garde Olomouc

Termín konání: 17. – 24. 8. 2013
Místo konání: Zasedací sál Národního domu
Vojáčkovo nám 218/1, 796 01 Prostějov 1
Ředitel turnaje: Ing. Karel VIRGLER; Waitova 17, 
796 01 Prostějov 1; E-mail: Karel.Virgler@seznam.cz, 
Rozhodčí turnaje: Jan ČAPOUN 
Systém hry: Švýcarský na 9 kol, řízeno progra-
mem – Swissmanager
Tempo hry: 40 tahů za 90 minut + 60 minut do 
konce partie. Čekací doba je 60 minut.
Pořadí: 1. Počet bodů
 2. Střední Buchholz
 3. Sonnebornn
 4. Vyšší průměr ELO soupeřů
 5. Vzájemné utkání – los
Vklad: Jednotný 500,- Kč
Sleva: Hráči ročník 1953 a starší 100,- Kč
 Mládež ročník 1995 a mladší 100,- Kč
 Hráči s F ELO vyšším než 2300 200,- Kč
 Hráči s F ELO vyšším než 2200 100,- Kč
 Hráč, který se zúčastnil nejméně 5x  10 %
Omezení: Slevy se nesčítají. Při souběhu cen ob-
drží hráč tu hodnotnější. Hráči nepřítomní na 
vyhlášení vítězů, ztrácí na cenu nárok. 
Zápočet turnaje: Turnaj bude započten do LOK 
FIDE a LOK ČR
Ceny
1. místo – 5.000,- Kč       2. místo – 4.000,- Kč
3. místo – 3.000,- Kč       4. místo – 2.000,- Kč
5. místo – 1.000,- Kč       6. - 12. místo – věcný dar
Nejlepší hráč do 1850 a 1550 ELO – věcný dar
Nejlepší hráčka – věcný dar
Nejstarší a nejmladší účastník – věcný dar.
Nejlepší účastník do 15 let

Program
Prezence:   17. 8. 13,00 – 15,00
1. kolo    15,30
2. kolo   18. 8. 09,00
3. kolo    15,00
4. – 8. kolo 19. – 23. 8. 15,00
9. kolo   24. 8. 09,00
Závěr:    14,30

Přihlášky: Zasílejte na e-mail ředitele turnaje, 
nejpozději do 16. 8. 2013
Uveďte: jméno, příjmení, datum narození, oddíl, 
ELO. Přihláška při prezentaci = +100,- Kč
Ubytování: 
Je možné v  dívčím internátě (50 m od Ná-
rodního domu) v ceně 180,- Kč na den. Ob-
jednávky noclehů zašlete nejpozději do 13. 8. 
2013.
Noclehárna má omezenou kapacitu.
Občerstvení: 
V průběhu turnaje bude otevřen bufet.
Na Vaší účast se těší pořadatelé.
Z historie prostějovského turnaje
Turnaj WISCONSIN CUP Prostějov 2010 nava-
zuje na každoroční kandidátské turnaje, které po-
řádal šachový oddíl SK Prostějov od poloviny 80. 
let minulého století. Od roku 2000 nesly  turnaje 
jméno dlouholetého hráče, funkcionáře a před-
sedy šachového oddílu MUDr. Oldřicha Jonáše. 
Od skončení 6. ročníku nese turnaj jméno firmy 
WISCONSIN ENGINEERING – generálního 
sponzora turnaje. Na financování turnaje se po-
dílí tradičně také město Prostějov a Olomoucký 
kraj.
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RADNIČNÍ
   LISTY

Kulatou stovku akcí, až na 
výjimky víkendových, dovršil 
koncem dubna po sedmi letech 
své činnosti tábornický kroužek 
pracující při Sportcentru ddM. 

 Činnost kroužku začala 25. 
března 2006 výletem do Brna na 
výstavu obrazů Zdeňka Buria-
na. Ve školním roce 2007/2008 
sloužil jako kroužek při RG a ZŠ 
města Prostějov. Od školního roku 
2009/2010 pracuje při Sportcentru 
DDM Prostějov. 

 Za dobu své činnosti jsme 
zhlédli mnoho pozoruhodných 
míst v okolí. Zajímavá je statistika 
uspořádaných akcí. Brno jsme na-
vštívili celkem třikrát. Kromě vý-
stavy obrazů jsme byli i v Muzeu 
Anthropos a na výstavě věnované 
100. výročí narození spisovatele 
Jaroslava Foglara. Olomouc a  ta-
mější muzeum jsme prošli celkem 
pětkrát. Byli jsme i v muzeu v Pro-
stějově a v Muzeu času ve Štern-
berku. Navštívili jsme jeskyně 
v Javoříčku, zámek v Náměšti na 
Hané, hrady Bouzov a Šternberk. 
Ve Vyškově v aqua centru jsme se 

koupali šestkrát a jednou nás zau-
jal Dinopark. 

 Oblíbené jsou víkendové po-
bytové akce. Každý rok se zúčast-
ňujeme v  Hamrách setkání dětí 
z  Prostějovska s  dětmi se zdra-
votním postižením. Dvakrát jsme 
prožili víkend v Baldovci a třikrát 
v  Plumlově v  rámci oblastního 

kola Indiánské stezky. Jednou se 
naši zástupci zúčastnili celostátní-
ho kola Indiánské stezky v Haluzi-
cích. Novinkou v tomto roce byla 
třídenní návštěva Prahy při akci 
Ledová Praha. Program zpestřuje 
také noc prožitá ve škole (jeden-
krát) nebo na dětském dopravním 
hřišti (pětkrát). 

 Naše kroky při jednodenních 
pěších výletech směřují do příro-
dy na více či méně známá místa, 
například Kosíř, Terezské údolí, 
Záhoří, Sládkova skála, Otaslavice, 
Ochozská Kyselka, Malé Hradis-
ko, Zkamenělý zámek, Průchod-
nice, Horka nad Moravou, Hlu-
bočky, Svatý Kopeček, Tesák, Svatý 

Hostýn a další. Vařit v přírodě se 
děti učí každý rok v Kladkách na 
soutěži „O mistra kuchaře“. Získali 
jsme několikrát medailová místa. 

 Tím však výčet naší činnosti 
nekončí. Pomáháme každý rok 
ČSOP při organizaci akce Den 
Země na náměstí v  Prostějově. 
Sportcentru pomáháme při ak-
cích Prostějovský veletrh zábavy 
a  Čertovský rej. Kroužek uspo-
řádal akci Večer světel, věnovaný 
výročí vzniku kresleného seriálu 
Rychlé šípy. 

 Prázdniny mohly děti prožít 
na táborech ve Vidnavě, Týně nad 
Bečvou, Horním Žlebu  u Štern-
berka nebo v  Oklukách. Základ 
programu na táboře tvoří celotábo-
rová hra, například Záhada hlavo-
lamu, Piráti z Karibiku, Proti všem 
(Husité) nebo Lovci mamutů. 
Činnost je zaměřena většinou na 
výlety, obvykle dvakrát za měsíc. 
Přivítáme i další zájemce o pozná-
vání přírodních či kulturních zají-
mavostí. Vítána je i účast rodičů.

  Mgr. Zdeněk Rajtr
 vedoucí kroužku

INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Kaleidoskop

INZERCE

Stovka akcí tábornického kroužku

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 
předávala slavnostně mezinárodní certifikáty 
dalšímu ročníku svých studentů v prostějovském 
divadle. Hovořilo se anglicky, zpívalo a  tančilo. 
Jak už bývá u Angličtiny pro děti zvykem, ko-
munikaci provozovali studenti napříč věkovým 
spektrem od batolat po teenagery.  

“Během letošní mezinárodní konference 
Helen Doron English ve Vídni nás kolegové 
z celého světa ponoukali k většímu zapojení 
rodičů do výuky a doplňkových aktivit, které 
pravidelně pořádáme pro naše studenty. 
Když se rozhlédnu po sále, je evidentní, že 
English for children HDE má nejvíc “in” + 
“cool” + “into English” rodičovskou základ-
nu!” komentovala závěrečnou přehlídku 
managerka školy Eva Šmídová.  Rodičovská 
aktivita na sebe nenechala dlouho čekat, jak 
dokumentuje v  angličtině vedené interview 
rodiny Kalvodovy. 

Angličtinu pro děti HDE uvidíte během léta na 
Keltské noci, v sobotu 27. 7., kde bude k dispozici 
mladým účastníkům festivalu s hravou angličtinou.  
A  samozřejmě na letním námořnickém táboře 
s angličtinou v Hostýnských vrších……..COOL 
SUMMER AND......I WAS ABOARD!

letní námořnický tábor s  angličtinou  
v Hostýnských vrších se uskuteční v termínu od 
13. – 19. 7., a to pro děti s větší či menší znalostí 
angličtiny ve věku od 6ti do (+-) 12ti let. Letní 
námořnický tábor si vzal za stěžejní téma „živly 
– elements“, kterým se vedle živelné angličtiny, 
budou mladí námořníci věnovat. 

letní příměstská škola angličtiny proběhne 
o měsíc později v LC HDE v Prostějově. 

Aktuální informace o  Angličtině pro děti 
najdete na webu angličtiny na www.anglictina-
prodetiprostejov.cz, a  na www.helendoron.cz.  
Jednoduše napište a/nebo zavolejte na tel. 608 
272 947.

HELEN DORON EARLY ENGLISH 
- ANGLIČTINA PRO DěTI PROSTěJOV 

ANGLIČTINA, JEJÍŽ RODIČE JSOU NEJVÍC 
„IN“ +„COOL“ + „INTO ENGLISH“

Od malička
ve výhodě

www.helendoron.cz

Angličtina pro školáky?

NEJLEPŠÍ JE U NÁS!
Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma

pro Vaše dítě



Nabízí:
volná pracovní 
místa na pozici 

strážný pro pracoviště v Lutíně 
(základy anglického jazyka) 

Dále pak na pozice
uklízečka a strážný  v Prostějově 

Vyhrazeno pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo 
ČID.  Zkrácený pracovní úvazek

 Kontakt:   773 784 562, 588 882 500, 
 E-mail:  prace@iffacility.cz

Více na www.hittrade.cz



27. června 2013 
Městský stadion Ostrava - Vítkovice
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OSTRAVA GOLDEN SPIKE – 52. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ATLETICKÉHO MÍTINKU  SÉRIE IAAF WORLD CHALLENGE, IAAF HAMMER THROW CHALLENGE

Děkujeme 
všem obchodním 

partnerům


