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●  Uvažujete o stavbě RD? Stavte efektivně a chytře – možnost získání státní dotace 

až 550 tis. Kč – ptejte se na pasivní dům
● Novostavby RD  ● Rekonstrukce
Průkazy energetické náročnosti budov – PENB
● Možnost zpracování express do 24 hodin
● Pro novostavby i stávající objekty
● Pro veřejné budovy - možnost individuální domluvy
Dotační programy – Zelená úsporám II
● Zpracování projektu pro dotační řízení ● Vyřízení dotace na klíč

Více na www.jprojekce.cz  Pište: info@jprojekce.cz  Volejte: +420 777 909 705, +420 734 747 435

  Uvažujete o stavbě RD? Stavte efektivně a chytře – možnost získání státní dotace 

PENBPENB

 Pro veřejné budovy - možnost individuální domluvy
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RADNIČNÍ
   LISTY

Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Tento refrén cyrilometodějské poutní písně Bože, cos ráčil se hlásí k  odkazu 

našich věrozvěstů.   Před 1150 lety – v  roce 863 – přišli na Velkou Moravu 
z  byzantské Soluně dva bratři  –  filozof a teolog Konstantin a právník Me-
toděj. Kníže Rastislav totiž požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání 
kněží-učitelů.  Měli nejen šířit křesťanskou víru ve slovanském jazyce, ale 
také připravit domácí duchovenstvo. Přinesli s  sebou staroslověnštinu a pís-
mo hlaholici. Do staroslověnštiny přeložili Bibli a další bohoslužebné knihy. 
Svoje působení obhájili i před římským papežem. Konstantin nakonec zůstal 
v Římě (zde přijal jméno Cyril) a Metoděj se vrátil do své vlasti, kde zemřel jako 
moravský arcibiskup milován vším lidem. Byl pohřben na neznámém místě. 

Význam slovanské misie spočíval nejen v  šíření křesťanství, ale také v  za-
ložení prvního arcibiskupství a v  položení základů vzdělanosti, kultury a práv-
ního státu. „ Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih,“  napsal  v  Proglasu 
(předmluvě k  překladu evangelií)  Konstantin. Stali se uznávanými osobnostmi 
napříč evropskými státy. Papež Jan Pavel II. je prohlásil za spolupatrony Evropy. 

Myšlenka Velké Moravy se stala základem koncepce našeho státu. Najde-
me ji v  Kristiánové legendě, Dalimilově kronice, u Karla IV., Františka Palac-
kého i Josefa Pekaře.  Odkaz cyrilometodějství s  důrazem na státní suvereni-
tu, slovanství a národní jazyk našlo bezpochyby odezvu v  národním  hnutí  
ve druhé polovině 19. století.  Ztělesněním těchto tradic se stal Velehrad pova-
žovaný za centrum Velkomoravské říše i místo působení Cyrila a Metoděje.  

Obnovitelem Velehradu a cyrilometodějství byl vlastenecký kněz, profesor 
biblistiky v  brněnském semináři, předseda vydavatelského spolku Dědictví 
sv. Cyrilla a Methoda  a sběratel moravských lidových písní  František Sušil. 
Sušil také stál u příprav celonárodní poutě konané u příležitosti 1000. výročí 
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu 5. – 12. 7. 1863 na Vele-
hradě a 25. –26. 8. 1863 v  Brně.  Brněnské slavnosti  měly podobu národní 
pěvecké slavnosti a zúčastnily se jich významné osobnosti,  např. František 
Palacký v  typické čamaře a slovanském klobouku, F. L. Rieger. J. E. Purkyně, 
A. V. Šembera  a Ignác  Wurm.  Právě v  roce 1863 se slavil svátek věrozvěstů 
poprvé 5. července místo původního 9. března.  

Do Prostějova zásluhou vlasteneckého učitele Vincence Rozhona zasaho-
vala svými aktivitami Národní jednota sv. Cyrila a Metoděje. Různé aktivity 
rozvíjel i čtenářský spolek, který v  roce 1850 vydal pro své členy Životopis sv. 
Cyrila a Metoděje. Novinář, literát a smržický rodák František Jaroslav Kubí-
ček redigoval slavnostní Album sv. Cyrila a Metoděje, které vyšlo v  roce 1864 
v  Brně a do něhož přispěli  spisovatelé K. J. Erben, Vítězslav Hálek, Karolina 
Světlá, Karel Sabina a další. Na význam Velké Moravy pro všechny Slovany 
poukázal F. J. Kubíček ve své knize  Velehradka – stručný nástin života svatých 
věrozvěstů slovanských Cyrilla a Methoda co upomínka na slavnost vele-
hradskou z roku 1863 (F.Slavík, Olomouc 1863).

V  roce 1880 vydal papež Lev XIII. encykliku Grande munus, ve které 
zdůraznil zásluhy obou věrozvěstů a jejich svátek rozšířil na celý katolický svět.  
V   roce 1881 se konala děkovná slovanská pouť do Říma. Jedním z   je-
jích organizátorů byl polešovický kaplan a  pozdější profesor náboženství  
(1883–1909) na prostějovské reálce a „historiograf“ církevních i politických 
dějin Prostějova P. František Koželuha. Koželuha podal o pouti svědectví 
v  pamětním  spisku  Pouť Slovanů do Říma ke dni našich apoštolů  sv. Cyrila 
a Metoděje r. 1881 (Dědictví cyrilometodějské, Brno 1881).  

K  významným odporovatelům cyrilometodějských tradic patřil přede-
vším kroměřížský probošt a pozdější  olomoucký arcibiskup Antonín Cyril 
Stojan. Byl zakladatelem misijního bratrstva Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 
oblíbeným kazatelem, organizátorem poutí, obnovitelem Velehradu a také 
iniciátorem tamních unionistických sjezdů v  letech 1907, 1909 a 1911.  Unio-
nismus představoval jakýsi návrat k  duchovní jedinečnosti všech Slovanů. 
Kladl důraz na vzdělávání a setkávání  organizací katolických Slovanů v  otáz-
kách křesťanského Východu. Šlo  o vytvoření mostu mezi církvemi římsko-
katolickou, řeckokatolickou a pravoslavnou, mezi západní a východní liturgií. 

Členem Stojanovy družiny se stal také stichovický rodák a  profesor 
dogmatiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v  Olomouci prelát Mons. 
František Cinek. Unionistických sjezdů se účastnil už jako bohoslovec a vel-
mi si oblíbil východní liturgii.  Jeho zásluhou nese také olomoucká TF název 
Cyrilometodějská. F. Cinek se k  myšlenkám cyrilometodějství přihlásil pře-
devším dvěma svými rozsáhlými díly: Velehrad víry: duchovní dějiny Vele-
hradu a Arcibiskup Dr. Antonín C. Stojan: život a dílo. 

Cyrilometodějství podporovaly i další osobnosti našeho regionu. Např. 
literární historik, jazykovědec, teolog a profesor staroslověnského jazyka na 
teologických fakultách v  Olomouci a v  Praze Josef Vašica, autor dvou vý-
znamných publikací – Slovníku staroslověnského jazyka a Literárních pamá-
tek epochy velkomoravské, dále prostějovský hřbitovní a nemocniční kněz, 
duchovní správce kostela sv. Cyrila a Metoděje, znalec církevních památek 
a staroslověnštiny  P. František Starý  a literární historik, filolog a slavista Ota 
Ritz-Radlinský. Připomenout bezesporu musíme i významného byzantologa 
a pořadatele unionistických kongresů v  americkém  Lisle Františka Dvorníka. 

K   sv. Cyrilu a Metoději byl v  roce 1906 zasvěcen kostel na Brněnské ulici, 
vybudovaný v  letech 1902–1905 přestavbou zrušeného kapucínského koste-
la.  Na jeho výzdobě se podílel malíř Jano Köhler, jenž je i autorem hlavního 
oltářního obrazu.  Již přes dvě desetiletí patří k  Prostějovu také Cyrilome-
todějské gymnázium.  Letopočty 1863, 1869, 1885, 1985, 2013 představují 
cyrilometodějská výročí.  Zatímco letošní výročí probíhá v  duchu svobody, 
demokracie a je doprovázeno řadou akcí, výstav a konferencí, předchozí da-
tum (1100. výročí Metodějovy smrti v roce 1985) znamenalo jedno z  prvních 
masových vystoupení proti komunistické totalitě.

Letošní cyrilometodějské slavnosti navázaly na odkaz Sušilův i Stojanův 
a ve smyslu poselství papeže Františka tak rozvinou duchovní a kulturní dě-
dictví svatých Cyrila a Metoděje. Křesťanství podle jeho slov totiž uskutečnilo 
epochální proměnu naší společnosti. Hana Bartková

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společ-
nost Haná Press, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tel: 582 
333 433, e-mail: vecernik@pv.cz. Distribuováno zdarma 

do každé domácnosti.  Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603  555  904. Bezplatná informač-
ní linka magistrátu 800  900  001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 608 723 849. Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., 
Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1805-9228.
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distribuci zajišťuje 
Česká pošta, a.s. 

V případě problémů s doručováním
tiskoviny do domácností

volejte na telefon

582 305 223

Primátor města Miroslav Pišťák a senátorka Božena Sekaninová přivítali na prostějovské 
radnici zasloužilé dobrovolné hasiče.
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Radní Prostějova rozhod-
nutím ze své schůze vydali 
směrnici o stanovení kaucí při 
prodeji majetku statutárního 
města. Záloha ve výši deseti 
procent z kupní ceny bude vy-
žadována v jasně stanovených 
případech. Směrnice nabyla 
platnosti 1. července 2013.

„K tomuto kroku nás vedou 
zkušenosti z posledních měsí-
ců. Ačkoliv se město ke všem 

staví velmi vstřícně, je potře-
ba stanovit pravidla, která od 
svých partnerů bude striktně 
vyžadovat. Tyto podmínky 
jsou ve směrnici jasně de� no-
vány,“ předeslal Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora, 
který má na starosti majetek 
města.

Systém kaucí bude apli-
kován z  důvodu zamezení 
byť i  jen hypotetických spe-

kulací, a  ze tří stanovených 
podmínek nebude úniku. 
Desetiprocentní kauci z  po-
žadované kupní ceny bude 
povinen zaplatit uchazeč 
u  předpokládaného většího 
počtu uchazečů o nabízenou 
nemovitost (tzv. obálková 
metoda), v  případě vyhláše-
ní záměru prodeje pozemků 
v průmyslové zóně, či vyhlá-
šení záměru prodeje nemovi-

tého majetku nad tři miliony 
korun. „Kaucí chceme získat 
jistotu deklarace vážného 
zájmu a  zajištění nabídky 
uchazeče o nabízený prodej,“ 
uvedl Jiří Pospíšil. 

Složená kauce na depozitní 
účet města se použije jako zálo-
ha na kupní cenu.  „V případě, 
že vybraný uchazeč nezaplatí 
zbylou část kupní ceny za pro-
dávanou nemovitost a  neuza-

vře kupní smlouvu v  termínu 
do 30 dnů, zaplacená kauce se 
nevrací a  připadne statutární-
mu městu Prostějovu,“ doplnil 
náměstek Pospíšil.  Uchazeči, 
jehož nabídka nebyla Zastupi-
telstvem města Prostějova vy-
brána, vrátí město kauci nej-
později do 15 dnů. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Radní Prostějova rozhod- staví velmi vstřícně, je potře- kulací, a  ze tří stanovených tého majetku nad tři miliony vře kupní smlouvu v  termínu 

Město stanovuje jasná pravidla zavedením kaucí

Díky rozvoji a  provozu systé-
mu tříděného sběru a  recyklace 
získalo město Prostějov Osvědče-
ní o úspoře emisí. Přispělo tak ke 
zlepšení životního prostředí a sní-
žení takzvané „uhlíkové stopy“.

„V loňském roce vytřídili Pros-
tějované přes pět tisíc tun odpadu, 
za což jim patří dík. Pomohli tak 
nejen uspořit finance, které mohly 
být investovány například do tak 
nutných oprav chodníků v našem 

městě, ale zejména přispěli k ochra-
ně životního prostředí,“ uvedl 1.ná-
městek primátora Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

E-aukce pro
domácnosti

Společnost E-centre 
zamýšlí zorganizovat 
elektronické aukce na 
energie pro domácnosti. 
V  této souvislosti pořá-
dá dne 18. 9. 2013 od 
17.00 hodin v  přednáš-
kovém sále Národního 
domu setkání s  občany, 
na němž budou podá-
ny základní informace 
k e-aukcím.

Následovat budou 
konzultační dny, a  to ve 
dnech 23. 9., 25. 9., 30. 
9., 2. 10., 7. 10. a  9. 10. 
vždy od 13.00 – 17.00 
hodin.

Nová dopravní značka za-
kazující stání byla instalována 
před pár dny nedaleko cukrár-
ny Aida. „Tento prostor vnímá 
většina lidí jako pěší zónu, na-
víc, zejména v  teplém počasí 
si zde chtějí nerušeně posedět 
a vychutnat dobrou kávu nebo 
zmrzlinu. Nechápu proto bez-
ohlednost některých moto-
ristů, kteří zde odstavovali svá 
vozidla. To je již naštěstí minu-
lostí. Začal zde platit zákaz stá-
ní,“ informovala radní Milada 

Sokolová (na snímku vlevo), 
jedna z iniciátorek zákazu stání 
v této lokalitě. 

Změnu uvítala i náměstkyně 
primátora Alena Rašková, která 
má dopravu ve svém referátu. 

„Bylo značně nevhod-
né, když se mezi slunečníky 
u  předzahrádky cukrárny 
pohybovala auta. Možná by 
stačila trocha studu a  značek 
by nebylo potřeba,“ uzavřela 
Rašková (na snímku vpravo).

 -kaa- - gab-

Město obdrželo Osvědčení o úspoře emisí

Období Tuny Částka (Kč)
Rok 2012 celkem 5 148,861 4 608 512,00
1. kvartál 2012 1 217,511 932 660,00
2. kvartál 2012 1 407,482 1 139 008,00
3. kvartál 2012 1 273,449 1 245 985,50
4. kvartál 2012 1 250,419 1 290 858,50

Osvědčení o úspoře emisí 
uděluje společnost EKO-KOM:

V  roce 2010 byla společností 
EKO-KOM,a.s. zpracována studie 
„Posouzení vlivu sběru a  recyk-
lace využitelných komunálních 
odpadů včetně obalové složky na 
životní prostředí“. Výsledky tohoto 
výzkumu prokázaly environmen-
tální přínos celého systému třídění 
a recyklace odpadů v ČR. Studie je 
každoročně aktualizována.

V roce 2012 bylo díky recyklaci 
papíru, plastů, skla, kovů a nápo-
jových kartonů v  rámci systému 
EKO-KOM uspořeno 27 034 318 
GJ energie, tedy zhruba tolik, ko-
lik v  průměru spotřebuje za rok 
300  000 domácností. V  případě 
tolik diskutovaného globálního 
oteplování přispěl systém EKO-
-KOM ke snížení emisí o  1  114 
840 tun CO2 ekvivalentu, což 
představuje více než 1% celkových 
emisí skleníkových plynů ČR.

Posezení už nebudou 
překážet auta 

Od 1.srpna do 30.srpna 2013 bude probíhat rekonstruk-
ce zádlažby Kramářské uličky. V  této souvislosti dojde 
od 5.8.2013 na dobu zhruba 14 dní k  její úplné uzavír-
ce, poté bude Kramářská ulička pro pěší opět průchozí. 
  Děkujeme za pochopení 

Uzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličkyUzavření Kramářské uličky
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RADNIČNÍ
   LISTY

Rada města doporučila rozpočto-
vým opatřením provést instalaci 
exteriérových hodin u hlavního a au-
tobusového nádraží. Záměr vzešel 
z  požadavku občanů o  doplnění 
mobiliáře pro zvýšení informovanosti 
a komfortu při cestování. 

Z  hlediska co nejefektivnějšího 
řešení byla zvolena varianta instalace 
na stávající sloupy veřejného osvět-

lení na pozemcích města, přičemž 
maximální cena investice počítá s část-
kou 180.000 korun. „Hodiny budou 
umístěny na dvou místech v Janáčko-
vě ulici, a  to před budovou hlavního 
vlakového nádraží a na autobusovém 
nádraží. Z  hlediska technického pro-
vedení navrhujeme pro co nejlepší 
přehlednost oboustranné analogové 
hodiny s ciferníkem,“ uvedl Zdeněk Fi-

šer, náměstek primátora pro investice.
Odbor rozvoje a  investic magistrátu 
města zaslal potenciálním dodavate-
lům poptávku a  jednotlivé nabídky 
včetně konkrétního technického ře-
šení nyní vyhodnocuje. Rozpočtové 
opatření podléhá schválení zastupitel-
stvem města.  Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Zprávy z města

Před několika týdny byly do-
končeny stavební práce na revi-
talizaci rybníka v  Drozdovicích. 
„Rybník se dočkal zejména po-
třebné rekonstrukce břehů, vybu-
dování nátokového a výtokového 
objektu a nového poloostrůvku,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Zdeněk Fišer.

Rekonstrukce přišla město na 
částku zhruba 4 miliony korun. 

„V  polovině listopadu 2012 
bylo zahájeno vypouštění rybníka 
s tím, že akce bude dokončena do 
30. června letošního roku. Teď už 
sem rybáři začali vracet ryby, které 
byly před zahájením revitalizace 
vyloveny a  dočasně umístěny do 
náhradních rybníků v Otaslavicích 
a Hamrech,“ doplnila náměstkyně 
primátora Ivana Hemerková s tím, 
že v plánu je také revitalizace mlýn-
ského náhonu, což však závisí na 
dotaci. 

Zanedlouho dojde ještě k úpra-
vě okolí rybníka. „Nelze očekávat, 
že ihned po ukončení stavební 
akce budou hotovy také terénní 
úpravy a  dokonce vzrostlá tráva. 

Chce to trošku trpělivosti. Nyní se 
budou opravovat chodníky, které 
dostanou zámkovou dlažbu a as-
faltový koberec a úpravy se dočká 
přilehlá zeleň, budou upraveny 
břehy a  vysazeny vodní rostliny. 
Celkové předpokládané náklady 
na tyto práce jsou 16.200 Kč bez 
DPH,“ uzavřel náměstek Zdeněk 
Fišer.

Drozdovický rybník byl zalo-
žen již v roce 1460, má rozlohu 1,4 
hektaru a obsah vody 14 tisíc metrů 
kubických.   Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Drozdovický rybník revitalizován

Na nádraží budou instalovány sloupové hodiny

INZERCE

Rekonstrukci prostějovské-
ho rybníka realizovala spo-
lečnost Skanska a.s., závod 
Morava. „Předání se zúčastnil 
pan primátor a  někteří jeho 
náměstci, zástupci zhotovite-
le, novináři a  místní občané 
města Prostějova. Vlnu nevole 
vyvolal jeden občan, který bě-
hem slavnostního aktu pouka-
zoval na neutěšený stav trávní-
ků a zeleně kolem rybníka.  

Skanska prohlašuje, že úpra-
va okolních trávníků nebyla 
předmětem dodávky staveb-
ních prací. Dotčené plochy 
stavbou byly uvedeny do pů-
vodního stavu a po první seči 
budou předány zpět objedna-
teli respektive správci zeleně. 
Jedná se o  obvyklou praxi 
a postup na stavbách, k čemuž 
se i Skanska smluvně zavázala 
při plnění předmětu smlouvy. 

Je mrzuté, že způsob pře-
dání zeleně opakovaně vy-
světloval všem přítomným 
novinářům a  občanům pan 
primátor, pracovníci magis-
trátu i  zástupce zhotovitele. 
I  přes neustálé vysvětlování 
následně vyšel v jednom z re-
gionálních periodik článek, 
který naprosto znehodnotil 
práci stavbařů i zaměstnanců 
magistrátu města Prostějov, 

kteří se na přípravě projektu 
podíleli. 

Skanska považuje výše 
uvedené vysvětlení za ade-
kvátní, děkuje objednateli 
městu Prostějov za dosavad-
ní spolupráci,“ zaznělo v o� -
ciálním vyjádření společnosti 
Skanska a.s.

Ing. Petr Maurer, 
Divize Silničního stavitelství, 

ředitel závodu Morava

Návštěvníkům Prostějova pomůže v lepší orientaci po 
městě nová tabule s mapou umístěná u hlavního vlako-
vého nádraží.

Nová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádražíNová tabule s mapou u nádraží
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Rada města Prostějova 
svým usnesením 

č. 3444 ze dne 28. 5. 
2013 vyhlašuje záměr:

prodeje jiné stavby č.p. 40 
na pozemku st. p.č. 120, po-
zemku st. p.č. 120 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 696 
m2 a  části pozemku p.č. 584 – 
zahrada o  výměře cca 700 m2 
(přesná výměra bude známá 
po zpracování geometrického 
plánu), vše v k.ú. Seč u Lipové, 
formou obálkové metody za 
nabídnutou kupní cenu, mi-
nimálně však za cenu ve výši 
dle znaleckého posudku (cena 
obvyklá), která bude zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy, 

přičemž náklady na zpraco-
vání geometrického plánu, 
znaleckého posudku a správní 
poplatek spojený s  podáním 
návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Informace o  výši ceny dle 
znaleckého posudku (cena ob-
vyklá) předmětných nemovi-
tostí a  průkaz energetické ná-
ročnosti výše uvedené stavby 
dle příslušných ustanovení zá-
kona č. 406/2000 Sb., o hospo-
daření energií, v  platném zně-
ní, jsou k dispozici na Odboru 
správy a údržby majetku města 
Magistrátu města Prostějova.

K tomuto záměru mohou ob-
čané předložit své nabídky, vyjá-

dřit se, event. předložit své připo-
mínky dle § 39 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

Nedílnou přílohou tohoto 
oznámení je situační mapa 
s  vyznačením části pozemku, 
která je předmětem shora uve-
deného záměru. 

Nabídky je možné podat v pí-
semné formě osobně nebo poš-
tou v  uzavřené obálce zřetelně 
označené nápisy „OSÚMM_vý-
běrové řízení_Seč č.p. 40“ 
a  „NEOTVÍRAT“ do 17.00 
hod. dne 30.09.2013 na Od-
bor správy a  údržby majetku 
města Magistrátu města Pro-
stějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov, nebo na 

podatelnu Magistrátu města 
Prostějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov.

Obsah výše uvedeného 
oznámení je zveřejněn po 
dobu jeho vyvěšení na úřed-
ní desce Magistrátu měs-
ta Prostějova i  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 
(www.prostejov.eu).

Kontaktní adresa:
Magistrát města Prostějova, 
Odbor správy a údržby ma-

jetku města
nám. T. G. Masaryka 130/14
Prostějov, PSČ: 796 01
Telefon: 582 329 183

Rada města Prostějova 
vyhlašuje záměr:

prodeje následujících ne-
movitostí:

bytového domu č.p. 2325 
(Rozhonova 2 v  Prostějově) 
umístěného na pozemku p.č. 
4204 a  pozemku p.č. 4204 – 
zastavěná plocha a  nádvoří 
o  výměře 456 m2, vše v  k.ú. 
Prostějov,

bytového domu č.p. 2332 
(Rozhonova 12 v  Prostějově) 
umístěného na pozemku p.č. 
4215 a  pozemku p.č. 4215 – 
zastavěná plocha a  nádvoří 
o  výměře 496 m2, vše v  k.ú. 
Prostějov,

bytového domu č.p. 430 (Ji-
ráskovo nám. 4 v  Prostějově) 
umístěného na pozemku p.č. 
708/1 a  pozemku p.č. 708/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov, 

bytového domu č.p. 988 
(Vodní 11 v Prostějově) umís-
těného na pozemku p.č. 1598 
a pozemku p.č. 1598 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 
636 m2, vše v k.ú. Prostějov,

rodinného domu č.p. 2272 
(Husovo nám. 49 v  Prostějově) 
umístěného na pozemku p.č. 
4117 a pozemku p.č. 4117 – za-
stavěná plocha a  nádvoří o  vý-
měře 385 m2, vše v k.ú. Prostějov,

formou obálkové metody za na-
bídnutou kupní cenu za jednotlivé 
nemovitosti, minimálně však za 
cenu ve výši dle znaleckého posud-
ku (cena obvyklá), která bude zapla-

cena před podpisem kupní smlouvy, 
přičemž prodej předmětných ne-
movitostí bude realizován s  bře-
meny nájemních vztahů na nich 
váznoucích a náklady na zpracování 
znaleckých posudků a správní po-
platky spojené s podáním návrhů na 
povolení vkladů vlastnických práv 
do katastru nemovitostí uhradí jed-
notliví kupující.

Informace o  výši ceny dle 
znaleckého posudku (cena 
obvyklá) jednotlivých nemo-
vitostí uvedených pod písm. 
a) až e) tohoto záměru a prů-
kazy energetické náročnosti 
výše uvedených domů dle pří-
slušných ustanovení zákona č. 
406/2000 Sb., o  hospodaření 
energií, v platném znění, jsou 
k  dispozici na Odboru sprá-
vy a  údržby majetku města 
Magistrátu města Prostějova.

K tomuto záměru mohou ob-
čané předložit své nabídky, vyjá-
dřit se, event. předložit své připo-
mínky dle § 39 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

Nabídky je možné podat 
v  písemné formě osobně nebo 
doporučeně poštou v uzavřené 
obálce zřetelně označené nápi-
sem „OSÚMM_výběrové ří-
zení_prodej nemovitostí“ do 
17.00 hod. dne 30. 9. 2013 na 
Odbor správy a údržby majetku 
města Magistrátu města Pro-
stějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov, nebo 
na podatelnu Magistrátu města 
Prostějova, nám. T. G. Masary-
ka 130/14, 796 01 Prostějov.

Obsah výše uvedeného ozná-
mení je zveřejněn po dobu jeho 
vyvěšení na úřední desce Magis-
trátu města Prostějova i  způso-
bem umožňujícím dálkový pří-
stup (www.prostejov.eu).

Kontaktní adresa:
Magistrát města Prostějova, 
Odbor správy a údržby majet-
ku města
nám. T. G. Masaryka 130/14
Prostějov, PSČ: 796 01
Telefon: 582 329 121
E-mail:
vladimir.hofman@prostejov.eu 
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První miniokružní křižo-
vatka v  Prostějově vznikne 
dříve, než se čekalo. Město 
již v  polovině května ústy 
náměstkyně primátora pro 
dopravu Aleny Raškové avi-
zovalo, že chce co nejdříve 
zvýšit plynulost dopravy od 
Brněnské ulice do průmyslo-
vé zóny a odklonit v poslední 
době stále frekventovaněj-
ší průjezd ulicemi Lidická 
a Šárka.

„Na křižovatce ulic Jezdecká 
a  Šárka vznikne miniokružní 

křižovatka. Počítali jsme s  tím, 
že než dojde ke stavební úpravě, 
zavede se tady změna přednosti 
v jízdě. Po konzultaci s Doprav-
ním inspektorátem Policie ČR 
jsme se rozhodli pro okamžité 
řešení. Abychom nekompliko-
vali řidičům situaci, okružní 
křižovatka tady vznikne hned, 
do doby vybudování regulér-
ního minirondelu změnou 
dopravního značení a  instalací 
přenosných zpomalovacích re-
tardérů,“ vysvětlila Alena Raš-
ková, náměstkyně primátora. 

Termín vybudování mini-
rondelu je otázkou několika 
příštích dnů. Čeká se pou-

ze na dodávku gumových 
příčných pruhů. „Instalace 
těchto prvků proběhne velmi 

rychle, v řádu hodin, vyžádá 
si však úplné uzavření křižo-
vatky včetně vyloučení linky 
městské hromadné dopravy. 
Autobusy pojedou objízdnou 
trasou. O  přesném termínu 
budeme veřejnost informo-
vat všemi dostupnými pro-
středky. Prosíme všechny 
spoluobčany o  shovívavost 
a  pochopení,“ dodala Alena 
Rašková.

 Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova 

Dočasný minirondel v Jezdecké ulici vznikne v nejbližších dnech 

Oválný rondel na Poděbradově náměstí nebude
Rada města na své schůzi 

projednala dopravní řešení 
křižovatky na Poděbrado-
vě náměstí. Varianta ovál-
né okružní křižovatky není 
průchodná vzhledem k  ne-
souhlasným stanoviskům 
majitelů stavbou přímo do-
tčených nemovitostí a někte-
rých orgánů státní správy. 
Rada města proto schválila 
řešení křížení ulic Wolkero-
va, Palackého, Žeranovská 
a Brněnská v podobě úpravy 
řazení pruhů a  signálního 
plánu v  navazujících křižo-
vatkách.

Způsob řešení netypickým 
rondelem navrhla Dopravní 
komise, poradní orgán rady 
města. Již v průběhu přípravy 
projektové dokumentace se 
však ukázal jako zcela neprů-
chozí. S  okružní křižovatkou 
nesouhlasí dvanáct majitelů 
dotčených nemovitostí na 
Poděbradově náměstí. Upo-
zorňují nejen na zhoršenou 
dostupnost ke svým domům 
a  zrušení parkoviště před bu-
dovou E.ONu, ale i na zvýšení 
hluku a hrozbu narušení stati-
ky nemovitostí posunutím ko-
munikace k  obytné zástavbě. 
Dopravní inspektorát Policie 

ČR ve stanovisku zdůrazňuje, 
že vzhledem k  očekávanému 
nárůstu dopravy by oválný 
rondel kapacitně vyhověl pou-
ze do roku 2023, kdy by v nej-
frekventovanějších časech 
mohlo dojít až k  neprůjezd-
nosti směrem ze Žeranovské 
a  Palackého ulice. Okružní 
křižovatka by pak podle vyjá-
dření Hasičského záchranné-
ho sboru Olomouckého kraje 
mohla způsobovat v dopravní 
špičce vážné komplikace při 
pohotovostním výjezdu ze 
základny ve Wolkerově ulici 
směrem na Brněnskou.

„Rada města po projedná-
ní rozhodla o  rekonstrukci 
stávající křižovatky. Dojde 
k  nezbytné stavební úpra-
vě vjezdových poloměrů do 
křižovatky. Změna se dotkne 
také šířkového i  délkového 
uspořádání jízdních pruhů 
a  světelného signalizačního 
zařízení. Celý dopravní uzel 
bude sladěn zelenou vlnou 
na křižovatky návazné. Toto 
řešení minimalizuje stavební 
zásahy do prostoru náměstí, 
z  hlediska příštích let bude 
kapacitně dostatečné. Neo-
hrozí výjezd vozidel integro-
vaného záchranného systému 

a  bude znamenat výraznou 
úsporu � nančních prostřed-
ků,“ uvedla Alena Rašková, 
náměstkyně primátora od-
povědná za oblast dopravy. 
Zatímco oválný rondel po-
čítal s  investici až ve výši 30 
milionů Kč, úprava stávající 
křižovatky vyjde kolem dvou 
milionů korun. 

Termín rekonstrukce bude 
určen po jednání s  Olo-
mouckým krajem, do jehož 
vlastnictví patří komunikace 
II. třídy. „Budeme usilovat 
o  to, aby do rozpočtu kraje 
byla tato investice zařazena co 
nejdříve,“ doplnila Alena Raš-
ková s tím, že není vyloučena 
možnost preference řešení 
křižovatky „U Rodenů“ v Dol-
ní ulici, která se již dnes jeví 
vzhledem k  výjezdu vozidel 
z  průmyslové zóny jako ka-
pacitně nedostatečná. V  této 
souvislosti připomeňme, že na 
podzim začne v  součinnosti 
města s  Olomouckým krajem 
a  Správou železniční a  do-
pravní cesty rozsáhlá oprava 
křižovatky ulic Olomoucká, 
Sladkovského a Barákova.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

OZNÁMENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ SRPEN 2013:
13. 8.

Česká, Šlikova, Krátká, Rosti-
slavova, Mánesova, Máchova, Rie-
grova, Brandlova , Jungmannova 
(Česká – Šmeralova), Mlýnská, 
Mlýnská – parkoviště, Plumlovská 
– parkoviště (Sídl. Svobody)

14. 8.
Krasická (Drozdovice – Mo-

ravská), V  Polích, Dr. Uhra, V. 
Škracha, Javoříčská, J. Kučery, 
Vícovská , J. Kaštila

15. 8.
Moravská – vnitroblok a par-

koviště (Krasická – MŠ), Mo-
ravská – vnitroblok – parkoviště 
(Moravská 83-85), Krasická (nová 
zástavba, Moravská – Západní), 
Krasická (Moravská 1-12), Kra-
sická (Moravská – Západní)

20. 8.
Moravská (Krasická – Morav-

ská po parkoviště vnitroblok č. 
83), Západní, Moravská – plocha 
u Galy, Západní – parkoviště, Zá-
padní – odbočka ke garážím za 
ul. J.V.Myslbeka

21. 8.
J.V.Myslbeka, Norská, Švýcar-

ská, Finská, Francouzská, Belgic-

ká, Italská, Holandská, Ang-
lická, sídl.Západ – parkoviště, 
sídl. Západ – cyklostezka, sídl. 
Západ – vnitroblok

22. 8.
Sídl. Svobody – vnitroblok 

(Blok 2 – 16.), Sídl. Svobody 
– parkoviště (Blok 2 - 15.), 
Sídl. Svobody, Anenská, U sv. 
Anny, Cyklostezka

23. 8.
Sídl. Svobody – vnitroblok 

(Blok 17 - 21.), Sídl. Svobo-
dy – parkoviště (Blok 18 -21), 
Plumlovská ul.(Jungmannova 
– autobazar), Jungmanno-
va parkoviště, Jungmannova 
(Plumlovská – Česká), Cyk-
lostezka

27. 8.
Zahradní, Luční, K  Ryb-

níku, Ovocná, Průchodní, 
Slunečná, Jabloňová, Vřesová, 
Třešňová

29. 8.
nám. J. V. Sládka, Foerstro-

va, Esperanská, Duhová, R. 
Těsnohlídka, G. Preisové, Na 
Brachlavě, E. Krásnohorské, 
Stroupežnického
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Vedení města po jarním 
nákupu silové elektřiny na 
komoditní burze avizovalo, 
že hodlá využít burzovního 
obchodu k  zajištění lepších 
cen také u  plynu. Po pravi-
delném monitorování cen 
došlo k  realizaci nákupu ve 
středu 19. června. Úspora je 
u  maloodběru oproti sou-
časným cenám více než tře-
tinová.

Zemní plyn za výhodnější 
ceny zajistilo město i  pro své 
příspěvkové organizace a  Do-
movní správu. Smlouva s  no-
vým dodavatelem na malood-
běr bude uzavřena k 31. srpnu 
a bude platit do konce příštího 
roku, v  případě malo a  velko-
oběru pak od 1. ledna do 31. 
prosince 2014. „Celková dosa-
žená úspora na zemním plynu 
na rok 2013 a  2014 pro malo-

odběry je 3,43 milionu korun, 
což činí bezmála 31 procent. 
Snížení cen na rok 2014 pro 
středoodběry a  velkoodběry je 
331.600 korun a znamená úspo-
ru takřka 11 procent,“ vypočítal 
Jiří Pospíšil, první náměstek pri-
mátora. 

Město již v  březnu tohoto 
roku na burze výhodně na-
koupilo sdružené dodávky 
silové elektřiny, když v  již 

snížených cenách se podařilo 
stlačit cenu o bezmála 980 tisíc 
korun. Největší úsporou byl 
vysokonapěťový tarif pro Do-
movní správu, který se snížil 
o čtvrtinu. Zatímco letos činil 
1.455 Kč/MWh, v příštím roce 
se díky burze cena stlačila na 
1.093 Kč/MWh.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Město nákupem plynu na komoditní burze ušetřilo přes třicet procent

Rada města na své schůzi dne 
25. června 2013 schválila zahá-
jení zadávacího řízení na rekon-
strukci Milíčovy ulice.

Investiční akce bude vzhledem 
k předpokládané hodnotě veřej-
né zakázky ve výši 5,579.500,- Kč 
bez DPH soutěžena formou zjed-
nodušeného podlimitního říze-
ní. Hodnotícími kritérii ekono-
mické výhodnosti nabídky bude 
celková nabídková cena v Kč bez 
DPH (váha 80%) a délka záruky 
za jakost díla (váha 20%) s  tím, 
že minimální doba záruky činí 
60 měsíců, maximálně pak 120 
měsíců. Termín zahájení prací je 

dle zadávací dokumentace stano-
ven na 1. srpna 2013, dokončení 
celého díla pak nejpozději do 31. 
října 2013. 

„Předmětem zakázky je kom-
pletní rekonstrukce ulice. Zahrnuje 
opravu kanalizačního potrubí, de-
molici a kompletní opravu chod-
níků, silnic a  dalších zpevněných 
ploch. Dále pak krajinné úpravy, 
včetně kácení a vysazování stromů, 
zatravňovacích a  zahradnických 
služeb,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, ná-
městek primátora pro investice.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Milíčova ulice projde 
kompletní rekonstrukcí

Jednání mezi Odborem správy 
a údržby majetku města magistrátu 
a společností Galva jsou uzavřena

„S potěšením mohu kon-
statovat, že jsme našli vzá-
jemnou shodu, rada města 
materiál projednala a před-
loží návrh ke schválení na 
zářijovou schůzi zastupi-
telstva. Dohodli jsme se 
na podmínkách, které jsou 
přijatelné pro obě strany,“ 
uvedl Jiří Pospíšil, první 
náměstek primátora, kte-
rý má na starosti majetek 
města. 

Společnost Galva v  jed-
náních deklarovala, že je 

připravena zavázat se k  re-
alizaci výstavby kanceláří 
společnosti, dílny a  zázemí 
zaměstnanců na předmět-
ném pozemku v  průmys-
lové zóně. Nová koncepce 
budov byla dle vyjádření 
vedení společnosti projed-
nána s  architektem, a  po-
kud   bude možné   navázat 
na již vydané územní roz-
hodnutí, mělo by vydání 
stavebního povolení zabrat 
minimum času. Zároveň 
podnikatelský subjekt po-

žádal město o  prominutí 
smluvní pokuty za prodlení 
smluvního závazku výstav-
by areálu. „Tento požadavek 
jsme ochotni řešit v  oka-
mžiku, kdy firma splní ter-
mín výstavby, který je sta-
noven na 30 měsíců ode dne 
nabytí právní moci staveb-
ního povolení, nejpozději 
však do 30. června 2016,“ 
dodal Jiří Pospíšil.

   Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí 
majitelům studní zvýhodně-
né rozbory základních che-
mických a mikrobiologic-
kých parametrů pitné 
vody za smluvní cenu 
750 Kč (s DPH). Nabíd-
ka zvýhodněných rozborů 
platí do konce září 2013.

Zvláště nyní po vydat-
ných deštích může dojít ke 
zhoršení kvality vody. Voda 
v soukromých studních nepod-
léhá žádné pravidelné povinné 
kontrole. V  letech 2011 a  2012 
provedla MOVO 700 rozborů 
soukromých studní. Výsledky 
ukázaly, že až 80 % analyzova-
ných vzorků vod ze soukromých 
studní neodpovídala alespoň 
v  jednom parametru vyhlášce 
č.252/2004 Sb. v  platném zně-
ní, kterou se stanoví hygienic-
ké požadavky na pitnou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody. Nejčastěji nevyhovova-
ly mikrobiologické ukazatele. 
V některých případech byly pře-
kročeny limity dusičnanů (limit 
50 mg/l) a také limity pro hod-
notu manganu nebo železa. 

V  České republice je nece-
lých 10 % obyvatel trvale zá-
sobováno vodou z  domovních 

nebo veřejných studní, vedle 
toho mnoho lidí používá vodu 
ze studní na chatách a  chalu-
pách o víkendech a dovolených. 
Pouze laboratorním rozborem 
fyzikálně chemických a mikro-
biologických ukazatelů, které 
musí splňovat limity dané vy-
hláškou, se dá zjistit, zda je voda 
ve studni pitná. Na pohled křiš-
ťálově čirá voda může v  sobě 
skrývat nebezpečí v  podobě 
mikrobiálního znečištění. 

Všechny rozbory provádí 
zkušební laboratoř akredito-

vaná ČIA č. 1446 společnosti 
MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s., Oddělení kon-
troly kvality vody, e-mail 

laboratore@smv.cz
Kontakt na pracoviště: La-

boratoř Olomouc, Dolní no-
vosadská, 779 00 Olomouc, 
tel. 585 412 031-32 / Labora-
toř Prostějov, ČOV Prostějov 
– Kralický Háj, 798 12 Krali-

ce na Hané, tel. 582 337 441 / 
Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 
763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, tel: 577 901 654. 

Zde se domluvíte, kdy si 
můžete vyzvednout připravené 
lahve (sterilní vzorkovnice), 
do  kterých provedete odběr 
vody z  Vaší studny. Dozvíte 
se jak správně odběr usku-
tečnit a  kdy je možné vzorky 
donést. Součástí protokolu 
o zkouškách je také interpreta-
ce výsledků a v případě vzorků, 
které překročí hygienický li-
mit, je zákazníkům doporučen 
i  vhodný postup řešení pro 
zlepšení kvality vody.

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

840 668 668
www.smv.cz

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí 

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí 

Společnost MORAVSKÁ 

majitelům studní zvýhodně-
né rozbory základních che-
mických a mikrobiologic-
kých parametrů pitné 
vody za smluvní cenu 
750 Kč (s DPH). Nabíd-
ka zvýhodněných rozborů 
platí do konce září 2013.

Zvláště nyní po vydat-
ných deštích může dojít ke 
zhoršení kvality vody. Voda 
v soukromých studních nepod-
léhá žádné pravidelné povinné 
kontrole. V  letech 2011 a  2012 
provedla MOVO 700 rozborů 
soukromých studní. Výsledky 
ukázaly, že až 80 % analyzova-
ných vzorků vod ze soukromých 
studní neodpovídala alespoň 

Všechny rozbory provádí 
zkušební laboratoř akredito-

vaná ČIA č. 1446 společnosti 

laboratore@smv.czlaboratore@smv.cz
Kontakt na pracoviště:

boratoř Olomouc, 
vosadská, 779 00 Olomouc, 
tel. 585 412 031-32
toř Prostějov, 
– Kralický Háj, 798 12 Krali-

ce na Hané, tel. 582 337 441
Laboratoř Zlín, 
763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, tel: 577 901 654. 

Zde se domluvíte, kdy si 
můžete vyzvednout připravené 
lahve (sterilní vzorkovnice), 
do  kterých provedete odběr 

Zvýhodněné rozbory vody ze studní
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Kolektivní systém 
ELEKTROWIN

se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 sta-

novuje výrobcům elektrických a elektronických zaří-
zení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 

Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebi-
čů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako 
provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednic-
tvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. 

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungo-

vat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů 
z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali pro-
střednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN 
k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců. 

Jen počet lednic překročil v  loňském roce hranici 
dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznam-
nější podíl na celkovém množství elektroodpadu. 

Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné 
sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 
25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení 
z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů 
typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na 
malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo 
varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském 
kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v Karlo-
varském.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala 
svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 
kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím 
roce činnosti kolektivních systémů již toto množství 
dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době pře-
sáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení 
na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká 
republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově 
přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O ta-
kovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko 
nechat jen zdát. 

Nejdůležitější jsou informace

Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, oddě-
leného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elek-
trozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě 
sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpraco-
vatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat 
informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, 
o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za 
jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených ma-
teriálů vyrábí.

Těší nás váš zájem o  tuto problematiku, který zá-
roveň svědčí o  vašem kladném vztahu k  ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem o  bližší informa-
ce kdykoli je najdete na internetových stránkách 
www.elektrowin.cz.  -PR-

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

PODĚKOVÁNÍ STATUTÁRNÍMU 
MĚSTU PROSTĚJOVU

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, okresní organi-
zace Prostějov, děkuje touto ces-
tou statutárnímu městu Prostějo-
vu za veřejnou finanční podporu 
na činnost v  roce 2013. Získané 
finanční prostředky budou pou-
žity na nájem kanceláře, telefony, 
kancelářské potřeby, na údržbu 
a  opravu kancelářské techniky, 

cestovné na akce celostátního cha-
rakteru pro SPCCH, na edukační 
činnost a  na rozšíření stávajícího 
inventáře cvičebních pomůcek. 
V  žádném případě nebudou fi-
nanční prostředky použity na 
mzdy, občerstvení a  schůzovou 
činnost. Mgr. Vladimír Pařízek, 

 předseda OO SPCCH 
  Prostějov

V pátek 31.5.2013 jsme se my 
čtyři bývalí vojáci ČSLA z  let 
1971 – 1973 (jezdecká kasárna) 
dostali díky vlídnému a  ochot-
nému přístupu pracovníků měs-
ta na věž radnice. Nejenom, že 
jsme mohli obdivovat nádher-
ný výhled na město a okolí, ale 
dostalo se nám i  fundovaného 
výkladu od velmi sympatické 
stážistky.

Hlavně nám ale bylo umožně-
no projít si areál našich bývalých 
kasáren. Vůbec nám nevadilo, 
v  jakém stavu se objekty areálu 
momentálně nachází, protože 
jsme je viděli zcela jinýma očima 
než běžní smrtelníci. Procházka 
prostorem ještě umocnila zážitek 
z naší návštěvy ve Vašem městě, 
kde jsme před čtyřiceti lety strávili 
dva roky života.

Náš dík patří hlavně Ing. Zajíč-
kovi, který se k nám choval jako 
k vládní návštěvě. Tento naprosto 
neobvyklý přístup úředníka nám 
v dobrém slova smyslu téměř vy-
razil dech.

Takže ještě jednou děkujeme 
za to, že jste čtyři staříky aspoň na 
chvíli vrátili do doby před čtyřiceti 
léty.  Pavel Štěpán, Josef Trebuňa, 

Štefan Grígel,  Zdeněk Špulák

Poděkování
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Od dubna tohoto roku 
funguje na Odboru so-
ciálních věcí Magistrá-
tu města Prostějova ve 
Školní ulici 4 Poradna při 
finanční tísni pod hlavič-
kou stejnojmenné obecně 
prospěšné společnosti. 
K  dispozici je ve druhém 
patře budovy, v kanceláři 
č. 328, a  to každou čtvr-
tou středu v  měsíci od 
14.00 do 16.00 hodin.

Záměr vedení města 
o  službu zdarma pro kli-
enty, kteří nemohou pla-
tit své dluhy a  hrozí jim 
exekuce, se od prvního 
termínu setkal se stopro-
centním zájmem. K  infor-

movanosti přispělo také 
opakované zveřejnění bez-
platné nabídky poraden-
ství v  Radničních listech. 
„Naše pomoc těm, kteří se 
ne vždy svojí vinou dostali 
do platební neschopnosti 
a  zároveň mají snahu tuto 
svízelnou situaci řešit, se 
ukázala jako velmi po-
třebná. Kapacita poradny 
je naplněna,“ uvádí Ale-
na Rašková, náměstkyně 
primátora pro sociální 
oblast a  připomíná tele-
fonní kontakt pro sjedná-
ní termínu, telefonní číslo 
595 532 740. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

Vedení města vyslovilo 
podporu projektu aktivizace 
a  integrace rodin imigran-
tů. Radní schválili veřejnou 
� nanční podporu občanské-
mu sdružení Žebřík ve výši 
14.700 Kč na spolu� nancová-
ní centra pro rodiče s dětmi.

Projekt získal významnou 
grantovou podporu z  Progra-
mu švýcarsko-české spolu-
práce. „V  souladu s  ostatními 
žadateli o  veřejnou � nanční 
podporu města navrhujeme 
podpořit tyto aktivity dotací 
na pronájem kanceláře. Sdru-
žení provozuje také mateřské 
centrum s  možností hlídání 
dětí cizinců, jež má mimo jiné 
aktivizovat imigranty a pomo-
ci jejich začlenění do naší spo-
lečnosti,“ sdělila Alena Raško-
vá, náměstkyně primátora pro 
sociální věci. 

Další aktivitou je multi-
kulturní centrum pro rodiče 
s dětmi, v němž mají možnost 
se setkávat, vyměňovat si zku-
šenosti a  sdílet radosti i  sta-
rosti. Pedagogické pracovnice 
pro děti vždy připraví program 
s českými říkadly a písničkami.

Občanské sdružení Žebřík, 
jehož hlavní aktivitou je provoz 
informačního a  poradenského 
střediska pro podporu integrace 
cizinců na Prostějovsku, je čle-
nem Diakonie Apoštolské církve. 
Již v lednu tohoto roku podpořila 
rada města činnost prostějov-
ského sboru Apoštolské církve 
výpůjčkou pozemku v sousedství 
klubovny v Raisově ulici, která je 
v jejich majetku. Po rekonstruk-
ci zde plánují rozvíjet veřejně 
prospěšnou činnost, zejména 
práci s dětmi a mládeží. Občan-
ské sdružení Žebřík, které od 

roku 2008 provozuje Centrum 
podpory cizinců v Domě služeb 
ve Vrahovicích, plánuje využí-
vat získané prostory a přilehlou 
zahradu na prorodinné aktivity, 
například na bázi komunitního 
rodinného centra.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 

Poradna při � nanční
tísni - pomoc města 

potřebným občanům 

Město podpořilo integraci 
cizinců na Prostějovsku

Jak je to s ovzduším v Prostějově?
V souvislosti s čistotou či zne-

čištěním ovzduší lze rozlišovat 
různé problematiky a  pojmy. 
Těmi zásadními je dlouhodo-
bé (imisní) znečištění ovzduší 
a dále krátkodobé (např. smogo-
vé) znečištění ovzduší. Bohužel 
s obojími se potýkáme na území 
města Prostějova.

V případě dlouhodobého zne-
čištění (imisního) je město Pros-
tějov cca od roku 1999 zařazeno 
do oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Co je příčinou této sku-
tečnosti?  Překročení stanove-
ných počtů dní, kdy je zvýšená 
prašnost, neboli odborně zvýšená 
koncentrace prachových částic 
PM10 nad limit stanovený práv-
ními předpisy.  Přesněji je kon-
centrace prachových částic větší 
než 50 mikrog/m3.  Jakmile na-
stane skutečnost, že tato hodnota 
je zaznamenána na automatické 
měřící stanici ČHMÚ umístěné 
na Tylově ulici, započítává se tento 
den do součtu dní s překročeným 
imisním limitem. Pokud roční 
součet těchto překročených dní 
dosáhne většího počtu než 35, je 
oblast vyhodnocena jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.  Ten-
to stav není však nijak výjimečný, 
obdobně jsou na tom i  okolní 
města Přerov, Uničov, Litovel, 
Olomouc. Prachové částice mají 
různý původ, mohou být emito-
vány do ovzduší dopravou z vý-
fukových plynů, dále spalování tu-
hých paliv (především v lokálních 
topidlech na tuhá paliva), dále 
vznosem prachu z prašných ploch 
(polí či nezpevněných nebo neza-

travněných ploch), a dále přichází 
do úvahy i tzv. dálkové znečištění, 
tedy prachové částice přenášené 
vzduchem z jiných oblastí. Vznos 
těchto částic přímo ze zdrojů do 
ovzduší jde omezit jen velmi ob-
tížně. Okamžitá opatření v praxi 
by znamenala například zákaz 
topení pevnými palivy, vjezd vo-
zidel do centra města nebo trvalé 
zatravnění orných ploch v  okolí 
Prostějova… jelikož tento scénář 
není možný, musí se hledat dal-
ší možnosti, jak zlepšit stávající 
stav ovzduší. Jednou z  možností 
je omezení sekundární prašnosti, 
tedy prachových částic již spade-
ných na zem a  zabránění jejich 
dalšímu víření do ovzduší. 

Město Prostějov přistoupilo i za 
cenu zvýšených ekonomických 
výdajů k častějšímu úklidu komu-
nikací, dále Odbor životního pro-
středí iniciuje návrhy na výsadby 
a  doplňování  záchytné zeleně, 

jako například zeleně v  okrajové 
části Prostějova v  ulici Okružní, 
která má tvořit záchytný koridor 
pro prachové částice z polí. Dále 
upřednostnění travnatých ploch 
před zpevněnými plochami tak, 
aby se dále nevnášel prach do 
ovzduší. Jako dlouhodobá opat-
ření, která se jeví účinná, je naplá-
nována výstavba obchvatů okolo 
města Prostějova, čímž by mělo 
dojít k odklonění a snížení četnos-
ti provozu a  množství emitova-
ných škodlivin do ovzduší.

Druhým případem je krátko-
dobé znečištění (smogové), které 
není tak časté, avšak může mít 
zásadnější a škodlivější dopad na 
zdraví obyvatel, kteří trpí např. 
chronickými poruchami. 

Kdy nastává smogová situace?  
Je to stav ovzduší, kdy je znečištění 
prachovými částicemi dlouhodobě 
(v  průměru 24 hodin) zazname-
náno na hodnotě 100mikrog/m3. 

Tj. dvojnásobná hodnota imisního 
znečištění. V loňském roce bylo za-
znamenáno 12 dní, při kterých byly 
překročeny tyto limity pro částice 
PM10. K  těmto situacím dochází 
především při zhoršených rozpty-
lových podmínkách a  převážně 
v zimním období. Je to kumulace 
zvýšené produkce prachu (např. 
topení z lokálních topidel) a nehý-
bajícího se vzduchu, kdy se vytvoří 
téměř nehybný prostor, do nějž se 
emitují další prachové částice. Ty 
vlivem stojatých (neproudících) 
vrchních vrstev v  ovzduší zabrání 
rozptylu prachu a  zhoršují kon-
centraci prachu i v nižších vrstvách 
vzduchu. Ke zlepšení stavu ovzduší 
dochází až v případě zlepšení roz-
ptylových podmínek, tedy zvýšení 
rychlosti větru a  jejich propuštění 
do vyšších vrstev atmosféry. Ke 
zlepšení nebo omezení tohoto stavu 
by přispělo např. odklonění auto-
mobilové dopravy z  centra města, 
avšak pro město Prostějov není 
tento scénář reálný, neboť nejsou 
vybudovány adekvátní obchvaty 
kolem města, po kterých by mohla 
být převedena doprava vozidel. Or-
gán ochrany ovzduší, který sleduje 
kvalitu ovzduší, poskytuje občanům 
města informace o vyhlášení tohoto 
stavu na webových stránkách, dále 
v zařízeních jako jsou školy, mateř-
ské školky, zařízení pro nemocné či 
starší lidi včetně doporučení, jak se 
při zhoršeném (smogovém) stavu 
chovat, aby chránili zdraví lidí a sou-
časně nezhoršovaly nastalou situaci.

Je doporučováno omezení 
pobytu venku, zvláště v době ran-
ních a večerních hodin omezení 

větší fyzické aktivity venku (sport, 
těžká fyzická práce), omezení vět-
rání (větrat krátce a  intenzivně), 
posílení imunity organismu – 
přísun vitamínů, omezení vlastní 
produkci emisí – dát přednost 
hromadné veřejné dopravě před 
použitím osobních automobilů, 
nespalovat odpady ani nekvalitní 
paliva.

Město Prostějov činí již dlouho-
době opatření, která se pozitivně 
projevují na kvalitě ovzduší, a  to 
z  hlediska krátkodobého i  dlou-
hodobého znečištění. Veškerá 
opatření, která mají vliv na čistotu 
města - kropení vozovek, čištění 
chodníků, zamezení znečišťování 
vozovek sypkým materiálem, vy-
plavování zemin z nezpevněných 
částí chodníků na vozovky, roz-
šiřování zelených ploch, svádění 
prachových částic do zeleně, vý-
sadba stromů s maximální mož-
nou záchytnou plochou prachu 
na listovou část, výsadba biokori-
dorů, které nejen odhluční oby-
vatelnou oblast ale i zachytí emise 
prachu z polí a okolí města, úpra-
va povrchů vozovek, ekologický 
park vozidel hromadné dopravy, 
likvidace odpadů v  zařízeních 
k tomu určených a nikoli v lokál-
ních topidlech atd., přispívají ke 
zlepšení celkové situace ve městě 
Prostějově.  K těmto drobným ale 
důležitým činnostem, jež vedou 
k čistotě okolí a  tím i k  lepšímu 
stavu ovzduší, mohou přispívat 
i  občané města svým vztahem 
k zeleni či okolí bydlení.

Mgr. Ivana Hemerková, 
náměstkyně primátora
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Ekologická výchova ve ško-
lách je investicí do našich dětí, 
která by se měla projevit v lep-
ší péči o naše životní prostředí 
ze strany budoucích generací. 
Dozví se školáci v  rámci této 
výchovy i to, jak naložit s ne-
funkční zářivkou?

Současné základní školy 
věnují velkou pozornost otáz-
kám ochrany životního pro-

středí a učí naše děti, jak šetřit 
přírodní zdroje, či jak pečovat 
o krajinu. K dětem se tak do-
stane nepřeberné množství 
nových informací a  zajíma-
vých poznatků. Je ale vůbec 
možné se v  tom všem dnes 
jednoduše vyznat? Vezměme 
si například odpady - sbírá se 
vše od papíru, plastů, zátek až 
po lednice a  bioodpad. Které 

z dětí a jejich rodičů například 
ví, jak správně naložit s  ne-
funkční zářivkou? 

Zpětným odběrem a  recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá nezisko-
vý kolektivní systém EKO-
LAMP. Ten také zřídil na 
svých webových stránkách 
www.ekolamp.cz speciální 
sekci pro děti a mládež, která 

se i  prostřednictvím jedno-
duchých textů a her snaží tuto 
nezáživnou, ale společensky 
potřebnou problematiku sro-
zumitelně vyložit.  

Cílem kolektivního systému 
EKOLAMP je začlenit přiroze-
nou formou speciální proble-
matiku zářivek do komplexní 
mozaiky ekologické výchovy. 
Zářivky na jedné straně šetří 

elektrickou energii, ale jelikož 
obsahují rtuť, je jejich zpětný 
odběr organizován odděleně 
skrze sběrné dvory, obchody, 
mobilní svozy apod. Při recyk-
laci je navíc kolem 85 % materi-
álu z nefunkčních zářivek opět 
použito ve výrobě. 

Více se o problematice naklá-
dání s nefunkčními zářivkami 

dočtete na www.ekolamp.cz.

Jak na zářivky nejen ve školách

Dne 21. 6. 2013 proběhl již 
tradiční Den otevřených dveří 
102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka.

Akce se se zúčastni-
li především žáci MŠ, ZŠ, SŠ 
z  Prostějova a  okolí. V  době 
od 09,00 do 12,00 hodin se na 
letišti v  Prostějově vystřídalo 
bezmála 650 žáků, pedagogů, 
veteránů i příznivců AČR.

V  areálu letiště proběhly sta-
tické i  dynamické ukázky 102. 

průzkumného praporu, Vojenské 
policie a ASO Dukla Prostějov.

Na letišti Prostějov byla při-
pravena ukázka vybrané vo-
jenské techniky, materiálu 
a  zbraní jednotek jediného prů-
zkumného praporu AČR. Ná-
vštěvníci si mohli také vyzkoušet 
maskovací převlek a prohlédnout 
zbraně a ostatní materiál příslušní-
ků roty hloubkového průzkumu. 
Neméně zajímavá byla ukázka 
bezpilotního průzkumného pro-

středek RAVEN, bojového vozidla 
LOV IVECO a vozidla KAJMAN, 
které používají k  plnění bojové-
ho úkolu příslušníci ostatních 
průzkumných rot. Děvčata měla 
především zájem o sanitní vozidlo 
a  techniku zdravotníků praporu. 
Chlapce naopak nadchla dyna-
mická ukázka přepadu objektu. 
Všeobecný zájem návštěvníků 
vzbudily ukázka bojového umění 
MUSADO a  seskoky parašutistů 
ASO Dukla Prostějov, kteří patří 

ke světové špičce. K příjemnému 
prožití dopoledne napomáhala 
polní kuchyně roty zabezpečení 
s drobným občerstvením.

Plánovaná ukázka hromad-
ného seskoku z  vrtulníku ne-
mohla být realizována, neboť 60 
příslušníků 102. průzkumného 
praporu bylo nasazeno na za-
jišťování pomoci po povodních 
v severních Čechách.

Závěrem lze konstatovat, že 
den otevřených dveří se zdařil, 

napomohl k vytvoření příjem-
né atmosféry všech, kteří se 
21. června sešli na prostějov-
ském letišti a rozšířil povědo-
mí široké veřejnosti o činnosti 
příslušníků 102. průzkumné-
ho praporu generála Karla 
Palečka. 

Děkujeme. Přízeň našich ob-
čanů je pro nás zavazující.

rtm. Bc. Karel KLVÁČEK
Foto: rtm. Bc. Miroslav 

KAŠTYL

Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu v Prostějově

V  úterý 11. června se pří-
mo před radnicí bojovalo 
proti drogám. Zastavila se 
zde totiž karavana Cyklo-bě-
hu „Za Českou republiku bez 
drog 2013“.

   Každoročně, celkem již 
11 let, projíždí republikou 
členové sdružení Řekni ne 
drogám – řekni ano životu, je-
hož cílem je předávat mladým 
i  dospělým pravdu o  drogách 
a to pomocí vzdělávacích ma-
teriálů, výstav, informačních 
kampaní, přednášek ve ško-
lách a  spoluprací s  represív-
ními složkami (městská nebo 
obecní policie a PČR) v oblasti 
drogové prevence.

Prostějov byl celkem devá-
tým městem na trase letoš-
ního cyklo-běhu, který měl 
start v Orlové a cíl v Praze. Jak 
uvedl ředitel sdružení Vlasti-
mil Špalek, velkým soupeřem 
na letošní trase bylo zatím 
počasí, například cestou do 
našeho města účastníci řádně 
promokli, ale boj s počasím je 
oproti boji s drogami o hodně 
snadnější.

Na prostějovském náměs-
tí se k  cyklo-běhu přidali 
studenti zdravotnické školy 
a  reálného gymnázia a  VIP 
účastnicí byla senátorka Bo-
žena Sekaninová, která také 
společně s  koordinátorkou 

projektu Prostějov - Zdravé 
město Alenou Dvořákovou 
a  zástupcem ředitelky Střední 
zdravotnické školy Prostějov 
Martinem Mokrošem pode-
psali „protidrogovou char-
tu“, jejíž jednotlivé body byly 
předtím přečteny.

Následně se karavana cyk-
lo-běhu vydala směrem k dal-
šímu městu na letošní trase, 
kterým byla Kroměříž.

Dle názoru všech zúčast-
něných je růst počtu drogově 
závislých alarmující a boj proti 
drogám musí být daleko tvrdší 
a měl by být podpořen pevnou 
legislativou, která tu ovšem, 
koneckonců jako i  v  jiných 

oblastech chybí a  je nahraze-
na vágními zákony s desítkou 
možných výkladů, které v této 

konkrétní oblasti nahrávají 
dealerům a  drogovým ma� á-
nům. -mm-

V červnu se v Prostějově bojovalo
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Střední zdravotnická škola Prostějov 
otevírá ve školním roce 2013/2014 již 
šestý běh kurzu pro seniory, který má ná-
zev Odpovědným přístupem ke svému 
zdraví, k vitalitě a spokojenosti ve stáří, 
který je pořádán dík � nanční podpoře 
statutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kteří nechtě-
jí sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět 
například o  těchto tématech: Náročné 
životní situace, Techniky pomáhající 
zvládat náročné životní situace,  Psycho-
somatika a  somatopsychika, Jak zůstat 
� t ve stáří, Asertivita v  běžném životě,  

Prevence inkontinence, Arteterapie atd.
Veškerou problematiku přednášejí 

zkušené lektorky, kterými jsou odborné 
vyučující na škole.

Kurz bude zahájen v  posledním záři-
jovém týdnu 2013, termín bude upřes-
něn všem přihlášeným, je v  rozsahu 
třiceti hodin, vždy v  odpoledních ho-
dinách a  zájemci se mohou přihlásit 
buď na email: skola@szdravpv.cz, kde 
uvedou heslo KURZ SENIOR 6, telefo-
nicky na čísle 582 343 861 a nebo osob-
ně na  sekretariátu školy na Vápenici 3. 
Předchozích pět běhů kurzu se setkalo 

s mimořádným ohlasem a jak uvedli sami 
účastníci, byl pro ně podnětem k většímu 
zájmu o  sebe sama. Účastníci na závěr 

obdrží i certi� kát o absolvování a to vždy 
z rukou vedení školy a představitelů sta-
tutárního města Prostějova. -mm-

Zprávy z města 

Lidská krev je vzácná tekutina, kterou 
nelze vyrobit uměle a nevíte, kdy ji sami 
budete potřebovat. Zaměstnanci klient-
ského centra České spořitelny v Prostě-
jově se proto rozhodli zorganizovat akci, 
která by i ty váhavé přesvědčila nejlépe 
k opakovanému dárcovství krve. 

„Již delší dobu jsme uvažovali o  tom, 
že je nás v  Klientském centru mnoho 
těch, kteří již v  minulosti krev darovali 
nebo mají o darování krve zájem. Květen 
byl pak ve spolupráci s transfúzními sta-
nicemi a  koordinátorem směn bankéřů 
zvolen pro dárcovství jako nejvhodnější 
měsíc,“ říká Lucie Drobilová, jedna z or-
ganizátorek této akce za ČS.

„Shromáždili jsme tedy informační 
materiály a  lobovali na všech stranách. 
Akce společného darování krve se nako-
nec zúčastnilo celkem 25 zaměstnanců 
a dárcovství proběhlo ve třech městech: 

Prostějov, Olomouc a Ostrava. Odebralo 
se cca 11.750 mililitrů krve a bezesporu 
největším přínosem bylo především přilá-
kání 15 prvodárců, jimž je nejlepší odmě-
nou dle jejich slov dobrý pocit,“ dodává. 

Podle primáře prostějovské transfúzní 
stanice Mudr. Jiřího Šlézara je právě oslo-
vení prvodárců jednou z priorit světového 
Dne dárcovství, který připadá každým 
rokem na 14. června. 

Tato akce navíc významně přispěla 
k seznámení všech zaměstnanců s téma-
tikou dárcovství a všichni zúčastnění také 
obdrželi jako malé poděkování elektronic-
ký odznak kapky krve. 

„Akci společného darování krve vzhle-
dem k velkému zájmu plánujeme opako-
vat i v dalších ročnících, což vítá i primář 
transfúzní stanice nemocnice Prostějov 
MUDr. Jiří Šlézar,“ zhodnotila s úsměvem 
vydařenou akci Drobilová. -red-

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová
navštívila Prostějov a Kostelec na Hané

Na pozvání Klubu sociál-
nědemokratických žen při-
jela v  pátek 12. července do 
Prostějova poslankyně Ev-
ropského parlamentu Olga 
Sehnalová. V  Prostějově ji 
přivítal poslanec Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
a  člen zastupitelstva města 
Pavel Holík a provedl ji pro-
stějovskou radnicí. 

Následoval přejezd do Kos-
telce na Hané, kde už na hosty 
čekali sociálně demokratické 
ženy i  ostatní příznivci: ženy 
z  Onkoklubu Diana, prostě-

jovští vozíčkáři, zástupci Klubu 
seniorů a  Vlasteneckého sdru-
žení antifašistů. Celá akce nesla 
název “Letní setkání“ a  záštitu 
nad ní přijal starosta Kostelce 
na Hané Ladislav Hynek. 

Setkání se konalo na zahrád-
ce Penzionu Sport, kde se u gri-
lování probírala témata týkající 
se například zdravotnictví, ne-
zaměstnanosti a života seniorů. 
Diskutovat s  europoslankyní 
přijeli kromě poslance Pavla 
Holíka také radní města Pros-
tějova Milada Galářová, Pavel 
Smetana i  senátorka Božena 

Sekaninová. Po skončení ně-
kolikahodinové debaty si Olga 
Sehnalová za doprovodu sta-
rosty města Ladislava Hynka 
prohlédla Kostelec na Hané. 
Podívat se tak mohla na starou 
i novou školu, na náměstí i na 
novou čističku odpadních vod. 

Závěrem europoslankyně 
Olga Sehnalová slíbila Klubu 
sociálně demokratických žen 
pomoc i  účast na dalších pro-
jektech, které se uskuteční ještě 
v letošním roce. 

Jana Halvadžievová 
Foto: Eva Kletenská 

V Klientském centru České spořitelny V Klientském centru České spořitelny V Klientském centru České spořitelny 
v Prostějově se květen stal v Prostějově se květen stal v Prostějově se květen stal 
měsícem dárcovství krveměsícem dárcovství krveměsícem dárcovství krve

Zdravotnická škola zve opět seniory ke studiu

Dne 24. srpna, 31. srpna, 7. září a 14. září 
(soboty) pořádá Oblastní spolek ČČK Pro-
stějov akci pro děti, rodiče, prarodiče – Pre-
vence dětských úrazů a nemocí. Akce bude 
vždy od 9 do 12 hodin na Dopravním hřišti 
(za místním nádražím). Bude zde spousta 
stanovišť s  praktickým vyzkoušením prv-
ní pomoci (realistické maskování zranění, 
transport zraněného, obvazové techniky, po-
lohování zraněného, resuscitace na figuríně 
dospělého a miminka). Dále zde bude stá-
nek s ochutnávkou zdravé stravy a prodejní 
stánek s  výrobky ČČK – originální oděvy 
30 Kč/ 1 ks, originální bižuterie 10 a 20 Kč 
a další. Akce se zúčastní také Městská poli-

cie Prostějov se stanovišti dopravní 
prevence a střelby z makety laserové zbraně 
a  SONS (vyzkoušení chůze naslepo s  holí, 
podpis naslepo, zjišťování hodnoty mincí, ...). 
Tato akce je zároveň školící akcí pro zdravotní 
sestry akreditovaná u České asociace sester (6 
aktivních kreditů, přihlášky sester na e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu – jméno a  da-
tum narození, poplatek pro zdravotní sestry
250 Kč). Srdečně vás zveme a těšíme se na 
setkání s vámi.  Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního spolku 
ČČK Prostějov

e-mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

Akce ČČK
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Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
IDSOK

Integrovaný dopravní systém Vám umožňuje využít pro vaše 
cestování několik dopravních prostředků na jednu jízdenku.

IDSOK na území Olomouckého kraje spojuje do jednoho 
dopravního systému dopravce provozující železniční, 
autobusovou a  tramvajovou dopravu. Cestující tak může 
zaintegrovanými vlaky a  autobusy na vybraných tratích 
cestovat na jízdenky IDSOK, které si dopravci vzájemně 
uznávají.
Veřejná doprava se tak stává konkurenceschopnou 
individuální automobilové dopravě.

IDSOK je charakterizován:
• jednotnými tarifními a  smluvními přepravními podmínkami  

na celém území IDSOK
• jednotným jízdním dokladem
• vzájemným uznáváním jízdních dokladů mezi dopravci

Zónové uspořádání IDSOK

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón. 
Do každé zóny je zařazeno území jedné větší obce (města) nebo 
více obcí a jejich místních částí. Barevné zobrazení zón je pouze 
názorné. Cena jízdenky není s barvou zóny nijak spojena.

Schématické mapy zónového uspořádání IDSOK jsou k dispozici 
na www.kidsok.cz v odkaze MAPY IDSOK.

Kde hledat odjezd, v kolik mi to jede?

Na webových stránkách www.kidsok.cz v odkaze JÍZDNÍ ŘÁDY 
je ucelený zdroj informací o  regionální autobusové i  železniční 
dopravě. Jsou zde také jízdní řády všech MHD. 
Informace o začlenění linky v IDSOK je uvedena v záhlaví jízdního 
řádu a v poznámkách jízdního řádu. 

Jak poznám dopravní prostředek IDSOK?

Dopravní prostředky jsou označeny logem IDSOK umístěným 
v blízkosti předních dveří.

Pro cestu autobusem
• V zónách, v nichž není provoz MHD, se všechny jízdenky kupují 

v autobuse při nástupu u řidiče.
• V  zónách s  provozem MHD kromě Olomouce (1-Zábřeh, 

11-Šumperk, 41-Prostějov, 51-Přerov, 61-Hranice) se jízdenky  
pro jednotlivou jízdu kupují u řidiče.

• V zóně 71 Olomouc se jednotlivé jízdenky zakupují v automatech 
na zastávkách, u  smluvních prodejců a  v  prodejnách DPMO. 
Pokud si zde nastoupíte do vozu bez jízdenky, můžete si jízdenku 
s přirážkou zakoupit přímo u řidiče. Všechny předplatní jízdenky 
na zónu 71 se zakupují v prodejnách DPMO. 

Pro cestu vlakem
• Ve stanici s prodejem jízdenek je cestující odbaven na svou vlastní 

žádost jízdenkou IDSOK ve výdejně (označena logem IDSOK). 
• Ve stanici, kde není zajištěn prodej jízdenek, odbaví cestujícího  

po nástupu do vlaku průvodčí. Pokud cestující pro cestu 
u  Českých drah neřekne, že požaduje jízdenku IDSOK, je 
automaticky odbaven dle tarifu ČD.

Kde si koupím jízdenku IDSOK?

Cena jízdenky

Cena jízdenky je stanovena pro cestující platným ceníkem dle 
počtu projetých zón bez ohledu na délku cesty nebo počet 
přestupů. Podmínkou je však dodržení časové platnosti 
jízdenky. Cena jízdenky se zvyšuje s každým přejetím hranice 
zóny, nebo pokud již skončila časová platnost jízdenky.
Jízdenky obsahují zkrácenou podobu loga IDSOK. 

IDSOK nabízí všem cestujícím využití předplatných jízdních 
dokladů, které v  porovnání s  jednotlivými jízdenkami mohou 
znamenat značnou finanční úsporu při pravidelném dojíždění  
do zaměstnání, škol apod. Nákupem měsíčních jízdenek lze 
ušetřit přibližně 30 % ceny odpovídajícího počtu jednotlivých 
jízdenek za dané období. Úspora při pořízení čtvrtletní jízdenky 
pro zóny s MHD je cca 45 %.

V 1 zóně
Pokud si cestující koupí jízdenku pro zónu 51 – Přerov, může 
v dané zóně libovolně přestupovat po celou dobu její 40minutové 
platnosti v pracovní dny, v ostatní dny dokonce 60 minut.

Při vícezónové cestě
Cestující jede mezi zónou 1 – Šumperk přes zónu 12 – Postřelmov 
do zóny 11 – Zábřeh. Běžná doba jízdy trvá průměrně 30 minut. 
Cestující si zakoupí 3 zónovou jízdenku s  časovou platností  
60 minut, která mu umožňuje další přestup, např. na linku MHD 
v Zábřehu.

Příklady maximálního využití časové platnosti 

Jízdenka PLATÍ pro cestování 
v těchto zónách

Můžu cestovat od zakoupení do 9:33 
hodin a to včetně přestupu v Olomouci 

na MHD.

Občanské a zlevněné jízdné v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá 7 denní Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

zavazadlo
jízdní
kolo

časová platnost (min)
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdné
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdnéprac. dny
ostatní

dny
1 9 4 4 20 40 60 70 35 230 115
2 16 8 8 20 45 60 140 70 440 220
3 22 11 8 20 60 60 202 101 630 315
4 28 14 8 20 75 75 256 128 810 405
5 35 17 8 20 90 90 312 156 990 495

Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá Týdenní Měsíční 7 denní Měsíční

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

časová platnost (min) žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

senior 65+ senior 65+
prac. dny ostatní dny

1 3* 6* 40 60 26* 52* 86* 172* 52** 172**
2 6 12 45 60 52 105 165 330 105 330
3 8 16 60 60 75 151 236 472 151 472
4 10 21 75 75 96 192 303 607 192 607
5 13 26 90 90 117 234 371 742 234 742

Zóna
číslo

Jednotlivá Časová platnost Dovozné Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

minuty
zavazadlo

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

senior 65+ organizace
prac. dny ostatní dny

1 9 4 40 60 4 230 115 172 x
11 9 4 40 60 4 230 115 172 x
41 9 4 40 60 4 230 115 x x
51 10 5 40 60 5 250 125 187 x
61 8 4 40 60 4 200 100 150 x

71
14 7 40 60 7

350 175 x 870
18* x 50* 70* x

Ceník občanského a  zlevněného jízdného IDSOK, neplatí  
pro jízdy v kombinaci se zónou 71 Olomouc

Ceník žákovského jízdného a  jízdného pro seniory 65+  
IDSOK, neplatí pro jízdy v kombinaci se zónou 71

* Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61 a 71
** Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71
*** Jízdenka není přestupná na MHD

* SMS jízdenka

Ceník jízdného v MHD

Cestujte levněji

Jak správně využívat výhody systému

Při dodržení časové a zónové platnosti jízdenky přináší začlenění 
linek do IDSOK cestujícím následující výhody:
1. možnost přestupu mezi dopravci a  jejich dopravními 

prostředky v rámci jedné zóny
2. možnost přestupů mezi dopravci včetně přestupu na MHD 
3. například měsíční jízdenku na zóny 41-44 je možné zakoupit 

i u ČD, a.s. a  v  těchto zónách pak cestovat v  rámci časové 
platnosti také s  dopravci AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ s. r. o., FTL – First Transport Lines, a. s. nebo Veolia 
Transport Morava a. s.

4. nabídku cenově výhodných předplatných dokladů 

Můžete se těšit, jedeme dál…

Od 1. 3. 2013 byly zaintegrovány další 3 regionální tratě ČD.

K  1. 7. 2013 bude dokončena integrace autobusových linek 
začleněním dopravce AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o.
• Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky
• Olomouc – Doloplazy – Tršice 

Nově cestující z obou linek získají možnost využít celou širokou 
nabídku jízdních výhod zóny 71 Olomouc.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje (KIDSOK) zodpovídá za organizaci veřejné dopravy 
v našem kraji.

Obsluha veřejné dopravy je pro kraj velmi významná. 
Olomoucký kraj vydává na dopravní obslužnost téměř  
790 miliónů Kč ročně.

Veškeré informace o IDSOK naleznete na internetových stránkách 
KIDSOK.

www.kidsok.cz
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Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
IDSOK

Integrovaný dopravní systém Vám umožňuje využít pro vaše 
cestování několik dopravních prostředků na jednu jízdenku.

IDSOK na území Olomouckého kraje spojuje do jednoho 
dopravního systému dopravce provozující železniční, 
autobusovou a  tramvajovou dopravu. Cestující tak může 
zaintegrovanými vlaky a  autobusy na vybraných tratích 
cestovat na jízdenky IDSOK, které si dopravci vzájemně 
uznávají.
Veřejná doprava se tak stává konkurenceschopnou 
individuální automobilové dopravě.

IDSOK je charakterizován:
• jednotnými tarifními a  smluvními přepravními podmínkami  

na celém území IDSOK
• jednotným jízdním dokladem
• vzájemným uznáváním jízdních dokladů mezi dopravci

Zónové uspořádání IDSOK

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón. 
Do každé zóny je zařazeno území jedné větší obce (města) nebo 
více obcí a jejich místních částí. Barevné zobrazení zón je pouze 
názorné. Cena jízdenky není s barvou zóny nijak spojena.

Schématické mapy zónového uspořádání IDSOK jsou k dispozici 
na www.kidsok.cz v odkaze MAPY IDSOK.

Kde hledat odjezd, v kolik mi to jede?

Na webových stránkách www.kidsok.cz v odkaze JÍZDNÍ ŘÁDY 
je ucelený zdroj informací o  regionální autobusové i  železniční 
dopravě. Jsou zde také jízdní řády všech MHD. 
Informace o začlenění linky v IDSOK je uvedena v záhlaví jízdního 
řádu a v poznámkách jízdního řádu. 

Jak poznám dopravní prostředek IDSOK?

Dopravní prostředky jsou označeny logem IDSOK umístěným 
v blízkosti předních dveří.

Pro cestu autobusem
• V zónách, v nichž není provoz MHD, se všechny jízdenky kupují 

v autobuse při nástupu u řidiče.
• V  zónách s  provozem MHD kromě Olomouce (1-Zábřeh, 

11-Šumperk, 41-Prostějov, 51-Přerov, 61-Hranice) se jízdenky  
pro jednotlivou jízdu kupují u řidiče.

• V zóně 71 Olomouc se jednotlivé jízdenky zakupují v automatech 
na zastávkách, u  smluvních prodejců a  v  prodejnách DPMO. 
Pokud si zde nastoupíte do vozu bez jízdenky, můžete si jízdenku 
s přirážkou zakoupit přímo u řidiče. Všechny předplatní jízdenky 
na zónu 71 se zakupují v prodejnách DPMO. 

Pro cestu vlakem
• Ve stanici s prodejem jízdenek je cestující odbaven na svou vlastní 

žádost jízdenkou IDSOK ve výdejně (označena logem IDSOK). 
• Ve stanici, kde není zajištěn prodej jízdenek, odbaví cestujícího  

po nástupu do vlaku průvodčí. Pokud cestující pro cestu 
u  Českých drah neřekne, že požaduje jízdenku IDSOK, je 
automaticky odbaven dle tarifu ČD.

Kde si koupím jízdenku IDSOK?

Cena jízdenky

Cena jízdenky je stanovena pro cestující platným ceníkem dle 
počtu projetých zón bez ohledu na délku cesty nebo počet 
přestupů. Podmínkou je však dodržení časové platnosti 
jízdenky. Cena jízdenky se zvyšuje s každým přejetím hranice 
zóny, nebo pokud již skončila časová platnost jízdenky.
Jízdenky obsahují zkrácenou podobu loga IDSOK. 

IDSOK nabízí všem cestujícím využití předplatných jízdních 
dokladů, které v  porovnání s  jednotlivými jízdenkami mohou 
znamenat značnou finanční úsporu při pravidelném dojíždění  
do zaměstnání, škol apod. Nákupem měsíčních jízdenek lze 
ušetřit přibližně 30 % ceny odpovídajícího počtu jednotlivých 
jízdenek za dané období. Úspora při pořízení čtvrtletní jízdenky 
pro zóny s MHD je cca 45 %.

V 1 zóně
Pokud si cestující koupí jízdenku pro zónu 51 – Přerov, může 
v dané zóně libovolně přestupovat po celou dobu její 40minutové 
platnosti v pracovní dny, v ostatní dny dokonce 60 minut.

Při vícezónové cestě
Cestující jede mezi zónou 1 – Šumperk přes zónu 12 – Postřelmov 
do zóny 11 – Zábřeh. Běžná doba jízdy trvá průměrně 30 minut. 
Cestující si zakoupí 3 zónovou jízdenku s  časovou platností  
60 minut, která mu umožňuje další přestup, např. na linku MHD 
v Zábřehu.

Příklady maximálního využití časové platnosti 

Jízdenka PLATÍ pro cestování 
v těchto zónách

Můžu cestovat od zakoupení do 9:33 
hodin a to včetně přestupu v Olomouci 

na MHD.

Občanské a zlevněné jízdné v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá 7 denní Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

zavazadlo
jízdní
kolo

časová platnost (min)
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdné
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdnéprac. dny
ostatní

dny
1 9 4 4 20 40 60 70 35 230 115
2 16 8 8 20 45 60 140 70 440 220
3 22 11 8 20 60 60 202 101 630 315
4 28 14 8 20 75 75 256 128 810 405
5 35 17 8 20 90 90 312 156 990 495

Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá Týdenní Měsíční 7 denní Měsíční

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

časová platnost (min) žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

senior 65+ senior 65+
prac. dny ostatní dny

1 3* 6* 40 60 26* 52* 86* 172* 52** 172**
2 6 12 45 60 52 105 165 330 105 330
3 8 16 60 60 75 151 236 472 151 472
4 10 21 75 75 96 192 303 607 192 607
5 13 26 90 90 117 234 371 742 234 742

Zóna
číslo

Jednotlivá Časová platnost Dovozné Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

minuty
zavazadlo

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

senior 65+ organizace
prac. dny ostatní dny

1 9 4 40 60 4 230 115 172 x
11 9 4 40 60 4 230 115 172 x
41 9 4 40 60 4 230 115 x x
51 10 5 40 60 5 250 125 187 x
61 8 4 40 60 4 200 100 150 x

71
14 7 40 60 7

350 175 x 870
18* x 50* 70* x

Ceník občanského a  zlevněného jízdného IDSOK, neplatí  
pro jízdy v kombinaci se zónou 71 Olomouc

Ceník žákovského jízdného a  jízdného pro seniory 65+  
IDSOK, neplatí pro jízdy v kombinaci se zónou 71

* Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61 a 71
** Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71
*** Jízdenka není přestupná na MHD

* SMS jízdenka

Ceník jízdného v MHD

Cestujte levněji

Jak správně využívat výhody systému

Při dodržení časové a zónové platnosti jízdenky přináší začlenění 
linek do IDSOK cestujícím následující výhody:
1. možnost přestupu mezi dopravci a  jejich dopravními 

prostředky v rámci jedné zóny
2. možnost přestupů mezi dopravci včetně přestupu na MHD 
3. například měsíční jízdenku na zóny 41-44 je možné zakoupit 

i u ČD, a.s. a  v  těchto zónách pak cestovat v  rámci časové 
platnosti také s  dopravci AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ s. r. o., FTL – First Transport Lines, a. s. nebo Veolia 
Transport Morava a. s.

4. nabídku cenově výhodných předplatných dokladů 

Můžete se těšit, jedeme dál…

Od 1. 3. 2013 byly zaintegrovány další 3 regionální tratě ČD.

K  1. 7. 2013 bude dokončena integrace autobusových linek 
začleněním dopravce AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o.
• Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky
• Olomouc – Doloplazy – Tršice 

Nově cestující z obou linek získají možnost využít celou širokou 
nabídku jízdních výhod zóny 71 Olomouc.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje (KIDSOK) zodpovídá za organizaci veřejné dopravy 
v našem kraji.

Obsluha veřejné dopravy je pro kraj velmi významná. 
Olomoucký kraj vydává na dopravní obslužnost téměř  
790 miliónů Kč ročně.

Veškeré informace o IDSOK naleznete na internetových stránkách 
KIDSOK.

www.kidsok.cz
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V  souladu s  „Projektem 
regenerace panelového síd-
liště Svobody v  Prostějově“ 
zpracovaným v  roce 2005 
� rmou CAD Projekt Plus je 
k realizaci připravována další 
etapa. Hlavním cílem tohoto 
projektu je vybudování 108 
nových parkovacích míst, 
jejichž provedení bude v sou-

ladu s  platnými stavebními 
a  hygienickými normami. 
Potřeba nových parkovacích 
míst je také v  souladu s  Ge-
nerelem statické dopravy 
zpracovaným v roce 2000.

Realizací stavby v  celém 
rozsahu, jejíž zahájení se před-
pokládá v  závěru roku 2013 
a dokončení v roce 2014, bude 

vybudováno 350 m živičných 
komunikací a 120 m cyklistic-
kých stezek, plocha parkovišť 
dosáhne cca 1000 m2 a rekon-
struováno bude více jak 850 m 
chodníků.

Dojde také k obnovení tráv-
níků, vysazení 20 vzrostlých 
stromů a  více než 500 keřů. 
Následně bude dotčený prostor 

vybaven novým mobiliářem 
a  budou provedeny nezbytné 
úpravy na veřejném osvětlení.

Komunikačně je řešeno 
napojení na projekčně při-
pravenou zbývající část vněj-
šího městského okruhu, jeho 
jihozápadní část, tzv. druhý 
kvadrant. Napojení na ulici 
Šmeralovu bude řešeno již na-

vrženou okružní křižovatkou. 
Dojde i k vybudování dalšího 
úseku cyklistické stezky tak 
aby došlo propojení dílčích 
úseků CS od rondelu Plum-
lovská, rondelu Anglická 
k následně budovaným ronde-
lům Šmeralova a  Krasická až 
k rondelu Určická.

Ing. Antonín Zajíček

Regenerace Sídliště Svobody
 bloky 7, 8, 9, 10 a 11

LEGENDA-INVENTARIZACE DŘEVIN, KÁCENÍ:

LEGENDA-VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ

ASFALTOVÁ VOZOVKA

ZELEŇ 

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

CYKLOSTEZKA STÁVAJÍCÍ

CHODNÍK STÁVAJÍCÍ

CHODNÍK NOVÝ - BETONOVÁ DLAŽBA

MÍSTO PRO KONTEJNERY

CHODNÍK NOVÝ - RELIÉFNÍ DLAŽBA

CYKLOSTEZKA NOVÁ

NÁZEV ZAKÁZKY  

Regenerace sídliště Svobody PD bloky 7, 8, 9, 10, 11

OBJEKT 

Komunikace a zpevněné plochy

ČÁST

C - Situační výkresy

DOKUMENT  ( VÝKRES ) 

Celkový situační výkres

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

.....

MĚŘÍTKO 

1:500

PARÉ 

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE

C.2

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dokumentace pro územní rozhodnutí
FORMÁT

6xA4

DATUM

05/2013
ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE

13_05_144_PROS

INVESTOR

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Výškový systém: B.p.v.

Jaromír Vláčil  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Jaromír Vláčil  

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. Kateřina Polesná
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Petr Soldán
VYPRACOVAL

PROJEKTANT ČÁSTI PD

Ing. Jaromír Hájek

VEDOUCÍ PROJEKTANT
Jaromír Vláčil  

VEDOUCÍ PROJEKTANT

Souřadnicový systém: JTSK

Žižkova 5

atelier@atelier-dpk.cz
tel.: 541240616
602 00 Brno

Atelier DPK, s.r.o.

Tylova 3

stavtespv@volny.cz
tel. 582 340 913
796 01 Prostějov

Stavtes spol. s .r.o.
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Klezmerová kapela Létající 
rabín vydala dva nové singly. 
Prvním z  nich je píseň s  ná-
zvem Černobýl. Původní jidiš 
text napsal na motivy ukra-
jinské lidové písně americký 
folklorista Michael Alpert, 
a zpívá se v něm o výbuchu ja-
derné elektrárny v Černobylu. 
V  naší české verzi jsme téma 
nukleární katastrofy zpraco-
vali po svém. S osobitým smys-
lem pro humor jsme jej pojali 
jako generační událost, proto-
že členové kapely se narodili 
v 80. letech. Na běhu okolních 
událostí pak rozvíjíme naše 
dospívání až do současnosti, 
vše lemované nenápadným ja-
derným zářením.

Druhým singlem je jidiš 
verze písně Jarka Nohavicy 
Danse macabre, která poprvé 

vyšla na jeho albu Divné sto-
letí. Překlad obstaral Jochanan 
Prager a naše kapela pak hud-
bu přepracovala na čistokrev-
ný klezmer. Esence zůstala 
zachována, ale i s ohledem na 
text a  originální způsob jidiš 
zpěvu hudební úpravu jsme 
ji rozvinuli do zcela nových 
podob.

Obě dvě skladby jsou k po-
slechu a stažení dostupné zde:

http://www.youtube.com/
watch?v=48Ndp_MGEh4

http://www.youtube.com/
watch?v=cvhhxkXN81Q

https://soundcloud.com/leta-
jici-rabin/ernob-l

https://soundcloud.com/leta-
jici-rabin/danse-macabre

Nahrávání proběhlo první 
červnový víkend v  pražském 
studiu Faust Records. Zvuko-

vou režii obstaral Karel Štulo 
a  nahrávání probíhalo sou-
časně ve speciálně ozvučeném 
studiu, bez použití sluchátek 
a  následných dotáček. Výsled-
ný zvuk obsahuje minimální 
úpravy a  je tak čistou esencí 
studiové atmosféry.

Současně s  těmito dvěma 
singly jsme natočili další ma-
teriál, který by měl být přes 
letošní léto zpracován do po-
doby krátké desky s  pracov-
ním názvem „Módy“. Ta by 
koncem léta měla přinést staré 
klezmerové melodie i  součas-
né kompozice a další originál-
ní překlady a transpozice jidiš 
lidových písní do češtiny.

 Vojtěch Peštuka
Létající rabín - klezmer ensemble 

www.letajicirabin.cz 
letajici.rabin@seznam.cz 

Kultura

Létající rabíni mají nové singly

V  pondělí 10. června se před 
prostějovskou radnicí a částečně 
také v  jejím vestibulu rozezně-
ly tóny písní izraelské skupiny 
Hava Nagillah. Tanečně celé vy-
stoupení oživili členové taneční 
skupiny RUT, kteří postupně 
zapojili téměř celé publikum. 
„Přestože celý den pršelo a  už 
jsme měli o  osud akce strach, 
nakonec se alespoň na tento 
koncert vyčasilo, přišli diváci 
a  vše se opět podařilo,“ uvedl 
pořadatel Jindřich Miklas.

Akce byla pořádána za � -
nanční podpory města Pros-
tějova.

IZRAELSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA HAVA NAGILLA OPĚT V PROSTĚJOVĚ 

Filmový kemp s mezinárodní 
účastí podruhé aneb 

Mládež v akci
Letos podruhé se sjeli mladí � lmoví nadšenci ve věku 18 – 26 

let z Estonska, Finska, Slovinska, Slovenska a České republiky 
do malé obce Sobotín na Šumpersku na MOVIE FACTORY 
2013 – Film Camp. Mnozí z účastníků jsou zkušení � lmaři, ale 
jiní se teprve učili zacházet s � lmovou technikou. Učili se kla-
sickým � lmovým trikům, � lmové historii a teorii, práci se stři-
hovými programy a kamerou. Vedle toho byla připravena také 
řada workshopů, které ve správné „movie factory“ (továrně na 
� lmy) nemohou chybět. Filmové masky, kostýmy a výtvarné 
řešení zajistil Art Workshop. Ve � lmu nesmí chybět ani tanec 
a pohyb, kterému se věnoval Dance Workshop. A nesmíme za-
pomínat ani na náměty z literární oblasti – to byla starost Měst-
ské knihovny Prostějov. 

Záštitu převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. 
Alois Mačák, MBA. Projekt Film Camp z  programu „Mládež 
v akci“, který proběhl od 15. do 22. července, pořádalo Gymnázi-
um Jiřího Wolkera ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostě-
jov a Divadlem Point. Tento projekt byl realizován za � nanční 
podpory Evropské unie. Dále nás podpořili statutární město 
Prostějov, Gaudeamus o.p.s a Tomi – Remont s.r.o.  -js-

Proměny - novinka na prostějovské hudební scéně
Na prostějovské scéně ne-

dávno vzniklo nové hudební 
těleso - Proměny. Skupinka 
kamarádek, které mají rády 
hudbu různých žánrů, se po-
prvé sešla loni na podzim, aby 
v  předvánočním čase potěši-
la obyvatele prostějovského 
domu s pečovatelskou službou 
Sanco. Tehdy ještě bezejmen-
ný „spolek holek“ nacvičil re-
pertoár složený z koled, spiri-
tuálů i netradičních vánočních 
písniček. A právě různorodost 
skladeb, neomezené možnos-
ti, jak pojmout sborový zpěv 
a  nekonečná proměnlivost 
hudby je to, co si toto seskupe-
ní dalo do svého názvu. 

V  červnu sbor Proměny 
uchystal své první vystoupení. 
Představil se tentokrát v  širším 
počtu, v  domě s  pečovatelskou 
službou Sanco. „Poprvé jsme se 
tu představily pouze jako spolek 

děvčat bez názvu, nyní se zapo-
číná nová éra našeho sboru pod 
názvem Proměny. Repertoár 
písní je velmi pestrý, jsme schop-
ny vystoupit na jakýchkoli růz-
norodých akcích a uspokojit co 
nejširší hudební publikum“, říká 
jedna ze zakládajících členek, 
Lenka Copková. „Naše první 

vystoupení se nám velice vyda-
řilo. Myslím si, že naši radost ze 
zpívání jsme předali i našim po-
sluchačům. Atmosféra byla vel-
mi příjemná. Těšíme se na další 
vystoupení“, navnadila možné 
budoucí posluchače Anička 
Králová, sbormistryně spolku.

Máme se jistě na co těšit!
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Připomínáme změny časů projekcí
v prázdninových měsících!!!

ČTVRTEK 1. SRPNA
18.30 Drsňačky  americká komedie
Jedna by druhou nejraději zabila. Ale šéf jim to 
zakázal…..
V hl. rolích: S.Bullocková, M. MdcCarthyová 
aj. režie: Paul Feig, 117 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
120 Kč
21.00 V zajetí démonů  americký horor 
Na základě skutečného případu Warrenových – 
vyšetřovatelů paranormálních jevů…..
112 min, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný přístupný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 2. SRPNA
18.30 Drsňačky
21.00 V zajetí démonů 

SOBOTA 3. SRPNA
18.30 Drsňačky
21.00 V zajetí démonů 

NEDĚLE 4. SRPNA
18.30 Drsňačky
21.00 V zajetí démonů 

PONDĚLÍ 5. SRPNA
18.30 Italský klíč   koprodukční � lm
Romantická pohádka o hledání vlastní identity, 
minulosti, ale i lásky a smyslu života. 
V hl. rolích: G. Aslowová, J. Cartocciová, aj. Režie: 
Rosa Karo, 95 min, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč, 
21.00   Jasmíniny slzy  am. roman. drama 
Komediální drama – nejnovější � lm Woodyho Allena! 
V hl. rolích: C. Blanchettová, A. Baldwin, S. Ha-
wkkins, M. Stuhlbarg, aj. Režie: Woody Allen, 
98 min, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 6. SRPNA
18.30  Italský klíč
21.00 Jasmíniny slzy

STŘEDA 7. SRPNA
18.30  Hašišbába  francouzská komedie
Pařížská babka neví jak dál – a pak si najde nové 
povolání – stane se „dealerem“ !!! 
Režie: Jérome Enrico, 87 min, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Tango libre  koprodukční drama
Tango není jen tanec. Tango je emoce, která vás pohltí. 
V hl. rolích: F. Damiens, S. López, J. Hamenec-
ker, A. Paulicevichová aj. Režie: Fredéric Fon-
teyne, 98 min, české titulky, premiéra, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč

ČTVRTEK 8. SRPNA
18.30  Hašišbába
21.00 Tango libre

PÁTEK 9. SRPNA
18.00 Šmoulové 2  3D  am. anim. rodinná kom.
Velký návrat Šmoulů i Gargamela !
Režie. Raja Gosnell, 105 min, český dabing, 
premiéra, mládeži přástupný, vstupné 175 Kč, 
pro děti do 15 let 145 Kč
21.00 Red 2  americká akční krimikomedie
Ti nejlepší nikdy nespí! Stále v penzi a ještě ne-
bezpečnější a ještě zábavnější! 
V hl. rolích: B. Willis, C. Zeta – Jonesová aj.
Režie: Dean Parisot, 116 min., české titulky, 
premiéra,  pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

SOBOTA 10. SRPNA
18.00 Šmoulové 2  3D
21.00 Red 2 

NEDĚLE 11. SRPNA
18.00 Šmoulové 2  3D 
21.00 Red 2

PONDĚLÍ 12. SRPNA
18.30 Šmoulové 2 2D 
vstupné: 140 Kč; pro děti do 15 let 110 Kč 
 21.00 Pot a krev  am. akční krimikomedie
 Když to nemůžeš mít, můžeš si to vzít  
V  hl. rolích: M. Wahlberg, D. Johnson, 
E. Harris, aj. 
Režie: Michael Bay, 129 min, čeké titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
110 Kč

ÚTERÝ 13. SRPNA
18.30 Šmoulové 2 2D
vstupné: 140 Kč; pro děti do 15 let 110 Kč 
21.00 Pot a krev 

STŘEDA 14. SRPNA
18.30  Pot a krev
21.00  Lovelace: Pravdivá zpověď královny 

porna  americké filmové drama
V hl. rolích: A. Seyfriendová, P. Sarsgaard, režie: 
R. Epstein aj. Friedman, 92 min, čeké titulky, 
premiéra,  mládeži do 15 let nepřístupný, vstup-
né 100 Kč

ČTVRTEK 15. SRPNA
18.30 Percy Jackson: Moře nestvůr 3D
 americký fantasy film
 Percy Jackson znovu v boji proti všem….!
V hl. rolích: L. Lerman, S. Bean, S. Tucci, N. 
Fillion. 
Režie: � or Freudenthal,  české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
120 Kč
21.00  Lovelace: Pravdivá zpověď královny 

porna

PÁTEK 16. SRPNA
18.30 Percy Jackson: Moře nestvůr 3D 
21.00  Lovelace: Pravdivá zpověď královny 

porna 

SOBOTA 17. SRPNA
18.30 Machři 2  americká komedie
Je úplně jedno, kde bydlíte, šílenství si vás vždycky 
najde 
V hl. rolích: A. Sandler, K.James, S. Buscemi, S. 
Hayeková. 
Režie: Dennis Dugan, 101 min,  české titul-
ky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140 Kč
21.00 Percy Jackson: Moře nestvůr 2 D 

NEDĚLE 18. SRPNA
18.30 Machři 2  
21.00  Percy Jackson: Moře nestvůr 2 D

PONDĚLÍ 19. SRPNA
18.30  Machři 2
21.00 Percy Jackson: Moře nestvůr 2D

ÚTERÝ 20. SRPNA
18.30  jOBS  americký životopisný film
Životopisný � lm o  Stevovi Jobsovi- zakladateli 
� rmy Apple.
V hl. roli: A. Kutcher 
Režie: J. M. Stern, 122 min, české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
100 Kč

21.00 Tenkrát na západě
  italsko-americký western 
Obnovená premiéra kultovního westernu s nád-
hernou hudbou a hvězdným obsazením
V hl. rolích: H. Fonda, Ch. Bronson, C. Car-
dinaleová, J. Roberts. Režie: Sergio Leone, 166 
min, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
85 Kč

STŘEDA 21. SRPNA
18.30 jOBS
21.00  Tenkrát na západě 

ČTVRTEK 22. SRPNA
18.00  jOBS
21.00 Líbánky české intimní drama
Nejnovější � lm Jana Hřebejka a Petra Jarchov-
ského !!!! 
V hl. rolích: A. Geislerová, S. Majer, J.Černý, K. 
Fuitová aj. Režie: Jan Hřebejk, 98 min, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
140 Kč

PÁTEK 23. SRPNA
18.00  Letadla 3D  am. anim. rodinná kom.
Po oblíbených Autech jsou tu….Letadla ! 
Režie: Klay Hall, 85 min, český dabing,premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné: 165 Kč, pro děti do 
15 let: 140 Kč
21.00 Líbánky

SOBOTA 24. SRPNA
18.00  Letadla3D 
21.00 Líbánky

NEDĚLE 25. SRPNA
18.30 Letadla3D     
21.00 Líbánky

PONDĚLÍ 26. SRPNA
18.30  Letadla 2D
vstupné: 130 Kč, pro děti do 15 let: 105 Kč
21.00 Líbánky

ÚTERÝ 27. SRPNA
18.30  Letadla 2D
vstupné: 130 Kč, pro děti do 15 let, 105 Kč
21.00 Líbánky

STŘEDA 28. SRPNA
18.30 Líbánky
21.00 Kick Ass 2: Na plný koule  am. akční kom.
Vlastní osud neporazíš.
V hl. rolích: Ch. Grace –Moretzová, A. Taylor-
-Johnson, J. Carrey, J. Leguizamo aj. režie: Je�  
Wadlow, 113 min, české titulky

ČTVRTEK 29. SRPNA
18.30  Elysium  am. akční sci-fi
Vítejte v roce 2159 !
V hl. rolích: M. Damon, J. Fosterová, D. Luna. 
Režie: Neill Blomkamp, 109 mimn, české titul-
ky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140- Kč
 21.00 Kick Ass 2 : Na plný koule

Pozor – návrat k původním časům projekcí !!!
PÁTEK 30. SRPNA
17.30 Elysium
20.00 Kick Ass 2: Na plný koule 

SOBOTA 31. SRPNA
17.30 Kick Ass 2: Na plný koule 
 20.00 Elysium 

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

PÁTEK 2.8. Okresní přebor
21.00 Poslední zápas Pepíka Hnátka… 
Česká komedie s M. Krobotem,O.Vetchým,L.Sobo-
tou a dalšími. 105 min., vstupné: Kč 80 Pro mládež 
do 12 let nevhodné
SOBOTA 3.8. Královský víkend
21.00 Každý občas potřebuje rozptýlení- 
prezident,první dáma, král, královna i …milenka. 
Komedie s českými titulky. 94 min., vstupné: 80 Kč 
Pro mládež do 12 let nevhodné 
NEDĚLE 4.8. Méďa
21.00 Plyšový medvěd může být skvělý společník 
když je Vám pět. Když je vám pětatřicet je to spíš 
diagnoza. Parádní komedie" s  českými titulky. 
106 min., vstupné: 80 Kč  od 15 let
STŘEDA 7.8. Nespoutaný Django
21.00 "Oscarový" western Quentina Tarantina, 
příběh z amerického Jihu s Leonardem di Capri-
em a Jamiem Foxxem v hl.rolích. České titulky, 
vstupné: 80 Kč .
PÁTEK 9.8. Tenkrát na západě
21.00 Obnovená premiéra kultovního westernu se 
slavnou melodiií smrti a s H. Fondou, Ch. Bron-
sonem a C. Cardinalovou v hlavních rolích. České 
titulky 166 min., vstupné: 60 Kč, pro mládež do 12 
let nevhodné
SOBOTA 10.8. Nadějné vyhlídky
21.00 Filmová adaptace slavného románu Charlese 
Dickense, s  řadou předních herců Hollywoodu. 
České titulky, 128 min., vstupné: 80 Kč Pro mládež 
do 12 let nevhodné 
NEDĚLE 11.8. Hostitel
21.00 Věřit.Bojovat.Milovat.Je to na tobě. Nový pří-
běh od autorky ságy Twilight,odehrávající se v ne-
daleké budoucnosti.Sci-�  thriller s českými titulky. 
125 min., vstupné: 80 Kč Pro mládež do 12 let ne-
vhodné.
STŘEDA 14.8. Croodsovi
21.00 Dobrudružná animovaná komedie,tentokrát 
až z  dalekého pravěku. Český dabing. 90 min., 
vstupné: 80 Kč 

POZOR změna začátku představení
PÁTEK 16.8. Láska je Láska
20.30 Česká komedie v hlavních rolích se Simonou 
Stašovou, Petrem Nárožným, Eliškou Balzerovou 
a Ondřejem vetchým. Pravá láska nikdy neodkvete, 
vstupné: 80 Kč 
SOBOTA 17.8. Nespoutaný Django
20.30 České titulky, vstupné: 80 Kč.
NEDĚLE 18.8. Konečná 
20.30 "Já se vrátím!", řekl Arnold Schwarzenegger 
a činí tak v dlouho očekávaném akčním thrilleru, 
v roli nesmlouvavého šerifa České titulky, 105 min., 
vstupné: 80 Kč  od 15 let
STŘEDA 21.8. Croodsovi
20.30 Český dabing. 90 min., vstupné: 80 Kč 
PÁTEK 23.8. Sedm psychopatů
20.30 Tentokrát unesli špatného psa… Colin 
Farrell,Sam Rockwell,Olga Kurylenko a další v kri-
minální komedii s českými tituky.109 min., vstupné: 
80 Kč, pro mládež do 12 let nevhodné
SOBOTA 24.8. Království lesních strážců
20.30 Tvůrci Doby ledové odhalí neobyčejný skry-
tý svět v  nové, dobrodružné,animované komedii, 
s českým dabingem. 90min., vstupné: 80 Kč .
NEDĚLE 25.8. Čtyřlístek ve službách krále
20.30 Rodinný,animovaný � lm. Velké dobrodruž-
ství Fi� nky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Český da-
bing. 90 min., vstupné: 80 Kč .
STŘEDA 28.8. Dávám tomu roku
20.30 Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako 
z pohádky - a už se objevili první problémy. České 
titulky, délka 100 min., vstupné: 80 Kč 
PÁTEK 30.8. Tenkrát na západě
20.30 České titulky 166 min. Vstupné: 60 Kč 
Pro mládež do 12 let nevhodné
SOBOTA 31.8. Holky na tahu 
20.30 Rozlučka se svobodou se třem kamarádkám 
poněkud vymkne z  rukou…. Americká komedie 
s českými titulky, vstupné: 80 Kč 

Změna programu vyhrazena 

Kultura - program kina
Letní kino 
   Mostkovice
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Drsňačky  Režie: Paul Feig

Kick Ass 2: Na plný koule  Režie: Je�  Wadlow

Kultura - recenze � lmů

Zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (San-
dra Bullock) a  bostonská policajtka Shannon 
Mullins (Melissa McCarthy) už nemůžou být 
odlišnější. Upjatá Sarah pracuje v New Yorku 
a doufá v další povýšení. Je ambiciózní, talen-
tovaná,  inteligentní a má detektivní schopnosti 
jako Sherlock Holmes. Je vždy a za všech okol-
ností tou nejchytřejší ze všech a nebojí se to dát 
najevo. Kvůli tomu taky nemá ani rodinu ani 
přátele. Jen kolegy, kteří ji nesnáší. Oproti tomu 
svérázná Shannon vyrostla na ulicích Bostonu 
a umí střílet rovnou od boku. Pistolí i svou ne-

vymáchanou pusou. A protože před nedávnem 
mimo jiné zatkla i svého bratra, tak ji pro změnu 
nesnáší její rodina. Tyto dvě představitelky zá-
kona se prostě musí nevyhnutelně potkat – Sa-
rah je totiž převelena do Bostonu, aby pomohla  
tamní policii vyřešit sérii brutálních vražd. A tak 
nastane nevyhnutelný střet nejen s bostonským 
podsvětím, ale i mezi představitelkami zákona, 
protože dostaly rozkaz, že spolu musí na přípa-
du spolupracovat. Potíž je v tom, že ani jedna 
z nich o takovou spolupráci nestojí. Sarah chce 
všem dokázat, že sama vyřeší velký případ, 
a Shannon zase nechce, aby pracoval někdo cizí 
a ještě takto nesnesitelný na „jejím území". Ale 
protože rozkaz je rozkaz, nakonec musí vytvořit 
detektivní dvojici a stát se parťačkami. Zatímco 
Sarah zjišťuje, že se jí hodí Shanonina pouliční 
chytrost, Shanon se naopak učí sebeovládá-
ní, aby se, dříve než někoho seřve nebo praští, 
aspoň nadechla. Když nakonecspojí své síly 
a postaví se brutálnímudrogovému magnátovi, 
postihne je překvapivá věc: přátelství.

Na konci prvního dílu filmu Dave alias 
Kick-Ass (Aaron Johnson) a Mindy alias Hit-
-Girl (Chloë Moretz) pověsili svou  superhrdin-
skou identitu na hřebík a snaží se žít normální 
životy jako typičtí teenageři. Dave ovšem nepo-
čítal s tím, že svým bizarním nápadem inspiro-
val další řadu lidí, kteří na sebe rovněž navlékli 
superhrdinský ohoz a vydali se do ulic prosa-
zovat dobro. Proti boji s nespravedlností a zlem 
založí plukovník Stars and Stripes (Jim Carrey) 

amatérský tým hrdinů Justice Forever, do něhož 
bude Kick-Ass později okolnostmi přinucen 
také vstoupit. Na druhé straně barikády stojí 
Red Mist - The Mother Fucker (Christopher 
Mintz-Plasse) a skupinka jeho poskoků. Ten se 
touží pomstít Kick-Assovi za smrt svého otce, 
a v městských ulicích tak započne opravdový 
zmatek. Jeho plán má však jeden háček. Pokud 
si někdo začne s jedním z členů Justice Forever, 
začne si automaticky i se všemi ostatními.

V  pokračování rodinné komedie Šmou-
lové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár ne-
zbedných stvoření podobných Šmoulům 
tzv. Neplechy a  doufá, že s  jejich pomocí 
získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. 
Jenže brzy zjistí, že jen skutečný  Šmoula mu 
může dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka 
zná tajné kouzlo, kterým se Neplechové pro-
mění ve skutečné  Šmouly. A tak se Gargamel 
rozhodne unést Šmoulinku do Paříže, kde si 

získal obdiv široké veřejnosti jako nejmocnější  
čaroděj světa. Nejvyšší čas, aby se do našeho 
světa vrátili Taťka Šmoula, Nešika, Mrzout 
a Fešák, aby se sešli se svými člověčími přáteli 
Patrikem a Grace Winslowými, a hlavně aby 
zachránili Šmoulinku! Ona si vždy ve světě 
Šmoulů  uvědomovala svou odlišnost - najde 
v Neplechách Vexy a Hakusovi nové přátele? 
Nebo zjistí, kam doopravdy patří a že modrá 
je přeci jen ta nejlepší barva na světě?

Hrůzostrašný případ z domu v Amityville 
nebyl první – ještě dříve došlo k záhadným 
děsivým událostem v Harrisville.  Film „V za-
jetí démonů", natočený podle skutečných 
událostí, vypráví hrůzný příběh světově 
proslulých vyšetřovatelů paranormálních 

jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli 
pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli 
rodině terorizované temnými silami. V nej-
hrůzostrašnějším případu svého života jsou 
Warrenovi nuceni utkat se s mocnou démo-
nickou bytostí.

V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi 
bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické 
stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na 
přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Dela-
court (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, 
aby pro obyvatele Elysia zůstal zachován jejich 

luxusní životní styl. A  naopak lidé na Zemi 
jsou ochotni udělat cokoli, aby se  jim povedlo 
získat své místo na Elysiu. Max (Matt Damon) 
se zapojí do nebezpečné operace, která by 
mohla přinést rovnost dvou polarizovaných 
světů.

Nabitá akční komedie RED 2 je pokračová-
ním celosvětově úspěšného filmu o  bývalém 
agentovi CIA, který stále leží někomu  v žalud-
ku. Frank Moses dává znovu dohromady svůj 
svérázný tým elitních tajných agentů. Jejich 
prvním úkolem je přežít a hned tím druhým 
je vypátrat ztracenou smrtící zbraň příští gene-
race, která může změnit rozložení sil ve světě. 
Budou muset odolat hordám nemilosrdných 
zabijáků, teroristů a  mocichtivých vládních 

úředníků, toužících vyzkoušet si technologic-
ky vyspělou superzbraň. Mise zavede Franka 
a ostatní RED do Londýna, Paříže a Moskvy. 
Jejich nepřátelé mají palební i početní převa-
hu, navíc mají Frank a ostatní problémy i tak 
trochu sami se sebou. Chtějí-li agenti zachránit 
svět a zůstat přitom na živu, nezbývá jim nic ji-
ného, než se spolehnout na svou vynalézavost 
a důvtip, na dovednosti ze staré školy. A na tro-
chu toho dynamitu.

Šmoulové 2  Režie: Raja Gosnell 

V zajetí démonů Režie: James Wan

Elysium Režie: Neill Blomkamp 

Red 2  Režie: Dean Parisot
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V  pondělí 12. srpna obnoví 
předprodejní středisko Měst-
ského divadla v Prostějově pro-
dej abonentních vstupenek na 
sezónu 2013-2014. Drtivá vět-
šina stálých diváků prostějovské 
stagiony si však svá sedadla za-
jistila před prázdninami, neboť 
v  srpnu již budou všechna ne-
vyzvednutá místa poskytnuta 
novým zájemcům. 

Vzhledem k tomu, že Prostě-
jov nemá vlastní soubor, nabíd-
ka čtyř činoherních abonmá je 
tradičně sestavena z hostujících 
souborů. Z  pražských scén se 
v  příští sezóně mohou diváci 
těšit například na Dejvické di-
vadlo, Divadlo pod Palmovkou, 
Divadlo na Jezerce, Kalich, Un-
gelt a další scény.  „Každoročně 
do předplatného zařazujeme 
také úspěšná moravská diva-
dla. V  následující sezóně divá-
ci opět uvidí Slovácké divadlo 
Uherské Hradiště, ale také 

Městské divadlo Brno či Slezské 
divadlo Opava. V  tomto výčtu 
samozřejmě nemůže chybět 
ani nejbližší Moravské divadlo 
Olomouc,“ uvedla ředitelka 
Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná, kterou v  srpnu 
nahradí nově jmenovaná Jana 
Maršálková.

Ve  výčtu hvězd, které se 
v  průběhu sezóny na prknech 
prostějovského divadla pro-
střídají, se objevují jména Iva 
Janžurová, Martin Huba, Ra-
dek Holub, Bára Hrzánová, Jan 
Hrušínský, Miroslav Vladyka, 
Ivan Trojan, Marek Taclík, Pavel 
Zedníček, Jana Paulová, Jitka 
Čvančarová, Hana Maciuchová, 
Zuzana Bydžovská, Veronika 
Kubařová a další.

Sedm titulů nabízí koncertní 
abonmá. „Koncertem vlastně 
novou sezónu zahájíme. V úte-
rý 17. září v Prostějově vystoupí 
francouzská houslistka Debiak 

s klavíristkou Jitkou Čechovou,“ 
informovala Spurná s  tím, že 
nabídka dále zahrnuje Morav-
skou � lharmonii Olomouc, Trio 
Martinů, Kvarteto Apollon, vio-
loncellistu Jiřího Bártu či skvělé 
vokální kvarteto A� etto.

Předplatné Čtyřlístek  je při-
praveno pro nejmenší diváky  
a jejich doprovod. „Boj o místa 
očekáváme v  říjnu při vystou-
pení Michala Nesvadby, ale také 
při velkolepém hudebně pohy-
bovém představení Tarzan, se 
kterým přijede olomoucké di-
vadlo,“ prohlásila ředitelka.

Současně s předplatným bu-
dou v srpnu v předprodeji také 
chystané koncerty: ve čtvrtek 
31. října bubnová show sku-
piny Jumping Drums, v  pátek 
8. listopadu se do Prostějova 
po velkém úspěchu vrátí Petra 
Janů. která tentokrát vystoupím 
s  královnou českého swingu  
Evou Pilarovou.  -eze-

Kultura

VÝSTAVY

6.6.  – 8.9.  (výstava o týden prodloužena)
 KOUZLO VĚJÍŘŮ
Výstava představí návštěvníkům 80 exponátů ze sbírek Západo-
českého muzea v  Plzni od období baroka až po 50. léta 20. století. 
Připomene historický vývoj tohoto uměleckého artefaktu z  různých 
materiálů a zajímavých konstrukcí, s  rozličnými zdobnými technika-
mi i náměty na listech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vějíře 
francouzské, 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 pomo-
cí skenovaných originálů  a fotogra� í s klíčovými návrhy a realizacemi 
knižní tvorby a užité gra� ky, volné tvorby a samozřejmě loutkářské, 
divadelní a � lmové tvorby.
Výstavní projekt, který putuje téměř po celém světě, je také doplněn 
o � lmovou projekci dokumentu o umělci.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 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.

15.8. – 6.10. 2013 VOJENSKÝ PROSTOR – VSTUP ZAKÁZÁN!
Výstava si klade za úkol přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenské-
ho újezdu Březina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek 
let pod správou obranných složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost této 
oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost její historie a vedla ke vzniku 
mnoha nepodložených legend. Naopak některé dějinné události spo-
jené s  prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř 
zapomenuty. Snahou autorů, členů Vojenského historického sdružení 
Stříbrná o.s., je tuto neznalost alespoň částečně napravit a  seznámit 
veřejnost prostřednictvím fotografií, reprodukcí archívních materiálů, 
mapek a samozřejmě autentických trojrozměrných exponátů s  někte-
rými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi.

 ČERVENEC
www.muzeumpv.cz, hlavní budova muzea, 

nám. T.G. Masaryka 2

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Pro divadelní předplatné znovu od 12. srpna

Muzeum Prostějovska v Prostějově 
si vás dovoluje pozvat na
Rozloučení s prázdninami 
aneb putování pravěkem

pro děti od 7 do 11 let

Kdy:  v úterý 27. srpna 2013 od 9.30-12.00 hod. 
 nebo od 13.00-16.00 hod.

Kde: výstavní sál na nám. T. G. Masaryka 2 – expozice pravěku

Dozvíte se spousty zajímavých informací o našich nejstarších 
dějinách, o významných nalezištích na Prostějovsku, zkusíte si 
drtit obilí na zrnotěrce, vyrobíte si jednoduchou ozdobu, kera-
mickou misku nebo si vyzkoušíte vyrobit ruční papír.
Vstupné: 20 Kč
Přihlášky na tel. číslo 605 477 147
nebo email jslezackova@seznam.cz
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Svátek Cyrila a Metoděje 
se slavil také v  Prostějově 

Ve farnosti Povýšení svaté-
ho Kříže v  Prostějově se stalo 
již tradicí pořádání městské 
poutě 5. července ve � liálním 
kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v   Brněnské ulici. Ta letošní 
byla v  pořadí již pátá a byla 
samozřejmě nesena v  duchu 
1150. výročí příchodu slo-
vanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje na Moravu.  

Mši svatou celebroval farář 
farnosti a  místoděkan pros-
tějovského děkanátu P. Dan 
Žůrek. V   homilii navázal na 
slova z   evangelia sv. Lukáše: 
„ ‚Žeň  je sice hojná, ale děl-

níků málo, proto proste pána 
žně, aby poslal dělníky.“ Tě-
mito slovy Ježíš nabádal své 
učedníky k   získávání nových 
stoupenců a  mezi jejich ná-
sledovníky patřili také Cyril 
a Metoděj. P. Žůrek se rovněž 
zamyslel nad oněmi jedenácti 
stoletími evangelizace u  nás. 
Slavnostní ráz bohoslužby 
zvýraznilo přijetí svátosti křtu 
tří dospělých katechumenů.

Na závěr oslav patrocinia kos-
tela proběhlo agapé – setkání vě-
řících spojené s  malým pohoště-
ním na zahrádce před budovou 
Paxu. Hana Bartková 

Ve dnech 25. – 27. 6. 2013 
hostilo Gymnázium Jiřího 
Wolkera putovní výstavu 
s názvem Stopy totality, kte-
rá byla zaměřena na téma 
tzv. “malých dějin“ padesá-
tých let. Výstava byla spo-
jená s  přednáškou lektora 
z  Centra pro orální historii 
Ústavu pro soudobé dějiny. 
Téma bylo aktuální i  vzhle-
dem k tomu, že 27. 6. si kaž-
doročně připomínáme jako 
Den památky obětí komu-
nistického režimu. Výstava 
Stopy totality je projektem 
občanského sdružení 

Zapomenutí. Putuje ve 
formě patnácti roll up pane-
lů, kdy každý panel vypoví-
dá o  příbězích z  padesátých 
let ilustrovaných rodinný-
mi fotogra� e a  doložený-
mi dobovými dokumenty 

a  tiskem. Účastníci projektu 
(studentské skupiny z  celé 
ČR) pátrali po pamětnících, 
zaznamenávali jejich osudy, 
zachraňovali fotogra� e a do-
kumenty a  porovnávali je 
s dobovým tiskem a archivy. 
Spolu s  dalšími materiály je 
pak zpracovávali do přísluš-
ných výstupů. 

Jednalo se o  veřejnosti do-
sud neznámé lidi, kteří se na 
vlastní kůži setkali se zlovůlí 
komunistického režimu. Cí-
lem uspořádání výstavy Stopy 
totality na našem gymnáziu 
byla snaha oživit zájem mla-
dých lidí o  nejnovější české 
dějiny. Byla to jedinečná mož-
nost setkat se s opravdu živou 
historií. Navíc dějiny vyprá-
věné živými pamětníky jsou 
účinnější než čtení učebnic. 

 Mgr. Helena Chaloupková

Výstava Stopy 
totality na GJW

Kultura - akce
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STARTfest 2013 - Byli jsme tam všichni!
Nedaleko Prostějova, ve 

vesnici zvané Želeč, se 6. 7. 
2013 uskutečnil již druhý roč-
ník multižánrového festivalu 
STARTfest. Festival pořádaný 
pod taktovkou party mladých 
lidí navštívilo letos na 900 ná-
vštěvníků, kteří vytvořili ne-
skutečnou atmosféru.

STARTfest 2013 nabídl 2 stage 
s  rozmanitou hudbou. Živou 
stage ovládly kapely jako Redy 
Krýgl, Panická ataka, SAURIA, 
� e Sculptures, Jednou týdně, P.K. 
nebo O�  Axis. Druhá stage patři-

la soundsystemu Disqotek corp. 
z Brna, kde se vystřídalo několik 
DJ’s  s  různými hudebními styly. 
Návštěvníci mohli, kromě hudeb-
ních vystoupení, vidět i show Tea-
mu Arboria, Tanečnice Jahanary, 
Dance Flow či výcvik a tanec psů.

Odpolední program si oblí-
bily především děti. STARTfest 
2013 byl zahájen pohádkou 
Lotrando a  Zubejda, kterou 
zahrálo seskupení Větřák. Po-
kračovalo se na pomyslnou třetí 
stage- zahradu, kde si našli mís-
to 4 neziskové organizace: Eko 

centrum IRIS, ICM Prostějov, 
Domov u rybníčka z Víceměřic 
a  Recyklo-výrobna až z  Prahy. 
Workshopy a aktivity zábavným 
způsobem děti vzdělávaly a ba-
vily. Také trampolína, projížďka 
na lodičce, slack-line, airso�  
a lukostřelba měli i díky sluneč-
nému počasí u  svých stanovišť 
neustále narváno. Návštěvníci 
festivalu se mohli zvěčnit ve 
speciálním fotokoutku a nechat 
si tak udělat instantní fotogra� i.

,, Bylo super vidět, kolik lidí 
k nám dorazilo a přišlo nás pod-

pořit. 900 lidí je téměř dvojná-
sobek loňské návštěvnosti a ten 
počet nám udělal obrovskou 
radost. Na tomto festivalu se 
mi hrozně líbí, že je všechno na 
vzájemné domluvě. S organiza-
cí pomáhá pomalu celá vesnice 
a každý do něj vždycky dá kou-
sek sebe. Všem moc děkuju,“ 
řekla jedna z hlavních organizá-
torek Eva Gartnerová.

STARTfest 2013 pořádá ne-
formální skupina kamarádů, 
kteří chtějí pobavit sami sebe 
a  zároveň široké okolí. Eva 

Gartnerová, Veronika Lanka-
šová, Libor Tichý a Libor Hans-
lík jsou jen nejužším výběrem 
organizačního týmu, který má 
celkově na 25 členů.

STARTfest 2013 byl rozprou-
děný až do ranních hodin. Dou-
fáme, že pokud se uskuteční 
další ročník, ponese se v  tom 
samém, radostném duchu.

 Eva Gartnerová
Manažerka projektu

STARTfest Želeč
� gartnerova@gmail.com

722 507 877
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JUNÁK - STŘEDISKO 02 „DĚTI PŘÍRODY“ VÁS ZVE NA

DETEKTIVNÍ 
ODPOLEDNE

31. 8. 2013 od 14 hod 

v parku u hvězdárny
Přijďte si vyzkoušet snímání otisků prstů, 

rozbor písma, střelbu na cíl, základy 
anatomie, psaní tajným inkoustem, 
odhalování zločinců a mnohé další…



24

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

I  letos jsme koncem červ-
na vyrazili na oblíbený výlet 
s   knihovnou. Pozvali jsme 
na něj  všechny příznivce 
Tvořivé knihovny a  Senior 
klubu. Tentokrát jsme si na-
plánovali návštěvu Čech pod 
Kosířem – chtěli jsme si pro-
hlédnout Muzeum kočárů, 
Hasičské muzeum, zámecký 
park a  hlavně nově postave-
nou rozhlednu na nejvyšší 
hanácké hoře Kosíř. Bohužel 
letošní počasí je nevyzpyta-
telné a na naše plány se moc 
neohlíží. Ráno 25. června už 
druhý den vydatně pršelo 
a  ani předpověď na následu-
jící hodiny nebyla nijak rů-
žová – déšť měl pokračovat. 
Přesto se na zastávce autobusu 
sešlo několik nadšenců, které 
ani počasí neodradilo, a  tak 
jsme vyrazili do Čech pod 
Kosířem. Návštěvu zámecké-
ho parku i kosířské rozhledny 
jsme sice museli oželet, na to 
bylo opravdu moc blátivo, ale 
vstřícné přijetí pana Václava 
Obra v   Muzeu kočárů nám 
vše bohatě vynahradilo. Téměř 
dvouhodinová prohlídka mu-
zea s   jeho podrobným a  str-
hujícím výkladem se stala vý-
borným zpestřením deštivého 
dopoledne. Neméně zajímavý 
byl i výklad průvodce v   Mu-
zeu hasičské techniky, který 
zazněl pro změnu v   nefalšo-
vané hanáčtině. Před odjez-

dem do Prostějova jsme se ješ-
tě stihli zahřát u  teplého čaje 
v  místní hospůdce a odjížděli 
jsme s   dobrým pocitem, za 
který zejména panu Obrovi 

ještě jednou děkujeme. Už teď 
přemýšlíme, kam se vydáme 
příště a těšíme se na další vý-
lety Senior klubu a  Tvořivé 
knihovny. -red-

Kultura - knihovna

Vydařený výlet s  knihovnou
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SRPEN 2013
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí 

a čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin.23. 8. v 1.01 hodin 
přechází Slunce ze znamení Lva do znamení Panny.

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ 
OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pracovní 
pondělí a čtvrtek od 21.30 do 22.30 hodin.

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají po-
slední návštěvníci vstup 30 minut před koncem oteví-
rací doby. 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 ZAMĚŘE-
NÁ NA SLUNCE

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

1. – 2. 8. OD 14.00 DO 15.00 HODIN 
„DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“ 

Povídání o  Slunci, za jasného počasí 
pozorování Slunce upravenými daleko-
hledy 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.

12. – 17. 8. VŽDY V ČASE 20.30 – 22.30 
HODIN XXIV. ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA 
ASTRONOMIE „KRÁSY LETNÍ OBLOHY. “

Týdenní, ryze prázdninové setkávání 
zájemců a nadšenců o so� stikovanější pozorování letní 
hvězdné oblohy. Škola nepředpokládá žádné předchozí 
znalosti astronomie ani pozorovatelské zkušenosti. Je 
určena každému od 10 do 100 let.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- EXPOZICE OPTIKA
Výstavy/expozice jsou přístupné na začátku astrono-

mických 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, seni-
oři a invalidé 10 Kč. První tři jmenované výstavy také 
zdarma zapůjčujeme!

PROGRAM XXIV. LETNÍ ŠKOLY (2013)
ZAMĚŘENÍ: KRÁSY LETNÍ OBLOHY
Školné 100 Kč splatné nejpozději při prvním vstupu.
PONDĚLÍ 12. 8. 
20.30 – 21.20 hodin
zahájení, vzájemné seznámení, organizační informace, 

krátké bezpečnostní školení, pozorovatelna a její vybavení
21.30 – 22.30 hodin
(noc s  maximem meteorického roje Perseid) - za 

bezoblačné oblohy pozorování společně s veřejností

ÚTERÝ 13. 8. 
20.30 – 21.20 hodin
souhvězdí obecně, souhvězdí obtočníková, sou-

hvězdí letní oblohy, otočná mapa hvězdné oblohy, 
počítačové simulace hvězdné oblohy, glóbusy hvězdné 
oblohy a jejich typy, aktuální hvězdná obloha

21.30 – 22.30 hodin
za bezoblačné oblohy noční pozorovatelské praktikum

STŘEDA 14. 8. 
20.30 – 21.20 hodin
nám nejbližší hvězda Slunce
21.30 – 22.30 hodin
za bezoblačné oblohy noční pozorovatelské praktikum

ČTVRTEK 15. 8. 
15.00 - 16.00 hodin
za bezoblačné oblohy pozorování Slunce

20.30 – 21.20 hodin
náš nejbližší vesmírný soused Měsíc

21.30 – 22.30 hodin
za bezoblačné oblohy pozorování společně s veřejností

PÁTEK 16. 8. 
20.00 – 21.20 hodin
Saturn – jedna z planet typu Jupitera

21.30 – 22.30 hodin
za bezoblačné oblohy noční pozorovatelské praktikum

SOBOTA 17. 8.20.30 – 21.20 hod
princip a typy dalekohledů, 
předání výstupních certi� kátů

20.30 – 21.20 hod
za bezoblačné oblohy noční pozorovatelské praktikum

Nezapomeňte na: červeně svítící baterku (postačí ja-
kákoli baterka potažená červeným celofánem), červená 
LED apod., sešit A4 s tvrdými deskami, tužku, co nejpřes-
něji nastavené hodinky, teplé oblečení, jídlo a  termosku 
s horkým čajem (s blížící se půlnocí bývají projevy hladu 
nejhlasitější) apod. Máte-li, pak také jakékoliv svoje dale-
kohledy, mapky hvězdného nebe a další astronomické po-
můcky značky „MADE IN DOMA DĚLÁNO“.

Před příchodem se do růžova vyspěte, zívání je neoby-
čejně infekční!

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 G. 
Galaxie – občas bývám svěd-
kem záměny pojmů „galaxie“ 

a „mlhovina“, nejčastěji v  pří-
padě nesprávného pojmeno-
vání Mlhoviny Andromedy, 
správně Galaxie v  Andromedě 
(M 31) – viz obrázek.
Za pojmem „systém hvězd“ 
se skrývají miliony (trpasličí 
eliptické galaxie) až biliony 
(velmi jasné, v   centrální části 

velmi přehuštěné supergala-
xie) hvězd. 
Mezihvězdný prach tvoří 
pevné částice o  rozměrech 
setin až desetin mikro-
nu. Jejich původ hledejme 
v   nitrech masivních hvězd, 
odkud jsou vymršťovány 
do mezihvězdného prosto-

ru.  Jsou tvořeny především 
atomy uhlíku, křemíku, síry 
i železa.
Mezihvězdný plyn je neutrální 
plyn koncentrovaný do galak-
tického disku, především pak 
do spirálních ramen galaxie. 
Jeho rozložení není rovnoměr-
né, vyskytuje se v  obřích mo-
lekulárních oblacích.
Nezářivá hmota (často nazý-
vaná také tmavá hmota) je, jak 
název praví, hmota neemitující 
viditelné záření, ale z   nepří-
mých pozorování je její existen-
ce zřejmá díky tomu, že svojí 
gravitační přitažlivostí proka-
zatelně působí na zářivou hmo-
tu vesmíru i světelné záření.
Tvar galaxií bývá různý. Tzv. 
Hubbleova klasi� kace je podle 

tvaru dělí na eliptické, spirální, 
spirální s   příčkou (viz druhý 
obrázek NGC 1300), nepra-
videlné.  V   poslední době se 
zavádí ještě jedna klasi� kace 
galaxií, která je přechodem 
mezi eliptickými a  spirálními 
galaxiemi a  jedná se o galaxie 
ve tvaru čočky.
Do současné doby bylo obje-
veno více než šest miliard ga-
laxií. S   nadsázkou lze říci, že 
každý obyvatel planety Země 
má tedy někde „svoji“ galaxii. 
A  to s  naší současnou pozo-
rovací technikou teprve na-
hlížíme do okolí místa svého 
výskytu. A  tak až budete vy-
slovovat slovo „vesmír“ zvažte, 
zda skutečně víte, o čem chcete 
mluvit.  -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - G
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Medailonky nových držitelů Ceny města Prostějova
Tentokrát: Pěvecký sbor Orlice, cenu převzal PhDr. Stanislav Urban (na snímku) 

Zakladatelem Orlice a  jejím 
prvním sbormistrem byl Jan 
Tauber, učitel na škole v  Drozdo-
vicích. Zde se 1. listopadu 1861 
sešlo devět nadšených mladých 
řemeslníků ke své první zkoušce. 
Členů přibývalo, přibývalo rov-
něž úspěchů. Již v  roce 1863 se 
Orlice na národních pěveckých 
slavnostech v   Brně umístila na 
třetím místě. K   významným 
okamžikům sboru také patřilo 
jeho vystoupení v  roce 1868 při 

položení základního kamene 
Národního divadla v  Praze. 

Rozvoj české kultury, tedy i hu-
dební, dostal nový impuls zvole-
ním ryze českého zastupitelstva 
v  čele se starostou Karlem Vojáč-
kem, který sám se svojí manželkou 
byl mecenášem kultury v  Prostě-
jově a v  novém koncertním a di-
vadelním sále Národního domu 
mohl tak nejen mužský pěvecký 
sbor Orlice pokračovat ve svém 
hudebním životě.

Mužský pěvecký sbor Orlice se zú-
častňoval pěveckých krajských sou-
těží, festivalů pěveckých sborů a po-
řádal koncerty a výchovné koncerty 
pro žáky základních a středních škol. 

V   čele sboru Orlice působi-
la řada vynikajících osobností. 
Vzpomeňme např. na Ezechiela 
Ambrose, Viléma Steinman-
na, Aloise Grumlíka, Antonína 
Zdražila, Jaroslava Gambu, Karla 
Hejduška či Otakara Hanzelku.
Prostějovská Orlice měla vždy štěstí 

v   zázemí svého města i ve výbě-
ru uměleckých vedoucí. To platí 
i v  současné době, i když v  posled-
ních letech stály netradičně v  čele 
mužů ženy – Anna Králová, Dra-
homíra Ondrová a v   současnosti 
Pavla Šamánková. 

Jejich velkou zásluhou je sku-
tečnost, že Orlice ve svém poslání 
pokračuje a  nadále šíří radost ze 
sborového zpěvu. 

 Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

70 let  Bohumil Měchura, Jiří Konečný, Jaroslav Mejzlík, Libuše Pořízková, Zdeňka 
Dobiášová, Růžena Rozehnalová, Josef Růžička, Petr Bouška, Eva Coufalová, 
Marta Nesvorná, Milan Večerka, Ludmila Kundrátová, Jaroslav Večeřa , Jitka 
Slavíková, Zdeněk Bohuslav, Jiří Horák, Vladimír Lacina, Jana Múllerová, 
Jaromír Přikryl, Petr Tandler, Jitka Chytilová, Marta Nadymáčková.

 75 let  Zdeňka Pupíková, Jindřiška Vysloužilová, František Svoboda, Jarmila 
Fréharová, Milan Pospíšil, Markéta Pospíšilová, Vítězslav Copek, Jan Hanzlík, 
Marta Múllerová, Milan Sysel, Vladimír Galandák, Ivana Kalabisová, Jiří 
Leitner, Jiří Frömmel, Jana Hromadová, Miloslav Zák, Ladislava  Luckerová, 
Marie Šugárková, František Vojáček, Rudolf Burget.

 80 let  Alena Grulichová, Anna Márová, Blanka Přikrylová, Jitřenka Myšáková, 
Ludmila Kašparová, Anna Opletalová, Ladislav Opluštil, Anna Spáčilová, Jiřina 
Pěčková, Anna Blažejová, Jan Zikmund, Stanislav Piňos, Věra Daněčková, 
Božena Hájková.

 85 let  Josef Drobniček, Františka Nováková, Tomáš Coufalík, Ivo Drápal, Jana Dopitová, 
Josef Toman, Ludmila Meluzínová, František Mezihorák, Ladislav Dvořáček, Věra 
Kalandrová, Zdenka Látalová, Radoslav Šedý, Oldřich Lužný, Marie Fichtnerová, 
Jarmila Tylšarová, Věra Ševčíková.

 90 let  Anna Koudelková, Anna Gronychová, Zdenka Martilíková, 
Ladislav Vylíčil, Vlasta Nováková, Miroslav Macalík.

 91 let Jarmila Matějková, Jaroslava Jurníčková, Květoslava Veselá, Jarmila 
Sekaninová.

 92 let Marie Kouřilová, Jan Piňos, Marie Čížková. 

 93 let Vlasta Kakrdová, Jarmila Čamková, Františka Třasoňová.

 95 let Žo� e Přikrylová

  101 let  Jaromír Dvořák.

Blahopřejeme
V měsíci červnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

Vážení senioři,
Zveme vás tímto na poslední letní výlety, které pořádáme v rámci 

Akademie seniorů v měsíci srpnu.
20.8.2013 – Zámek Lešná – nový komplex stájových budou, ko-

čárovna, 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, ex-

pozice 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. Odjezd 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 můžete 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

Občanské sdružení na pomoc 
zdravotně postiženým

100. výročí narození 
plk. in memoriam Jana KUBIŠE

 Dne 22. června 2013 se členové 
a členky Klubu výsadkových veterá-
nů Prostějov zúčastnili pietního aktu 
u příležitosti stých nedožitých naro-
zenin plk. in memoriam Jana Kubiše 
v obci Dolní Vilémovice. Při této pří-
ležitosti byl slavnostně představen ve-
řejnosti nově zrekonstruovaný rodný 
dům Jana Kubiše se zcela výjimečnou 
výstavou osobních věcí Jana Kubiše, 
kterou připravil Vojenský historický 
ústav Praha. Rodný domek získala 
obec před čtyřmi lety do svého vlast-
nictví a  založila veřejnou sbírku na 
jeho rekonstrukci. Za tři roky dob-
rovolní dárci přispěli a tak mohl být 
projekt v letošním roce realizován.

Tato akce se konala pod záštitou 
ministra obrany České republiky. 
Ministerstvo obrany bylo zastoupeno 
zástupcem Náčelníka generálního 
štábu brig.generálem Ing. Alešem 
Opatou, ředitelem Krajského vo-
jenského velitelství v  Jihlavě plk.Ing. 
Nechajem. Dále byli přítomni bý-
valý hejtman Vysočiny, nyní senátor 
Vystrčil, stávající hejtman Vysočiny 
MUDr. Běhounek, poslední  z para-
šutistů, kteří byli ze Západu vysazeni 
do tehdejšího protektorátu,  dnes jed-
nadevadesátiletý brig.generál Karel 
Klemeš, který jako radiotelegrafista 
skupiny Platinum – Pewter byl vysa-

zen do protektorátu 16. února 1945. 
Rovněž byli přítomni i vzdálení pří-
buzní, Kluby výsadkových veteránů 
Praha, Brno, Chrudim, Jindřichův 
Hradec. Slovenskou republiku za 
Předsednictvo KVV SR zastupoval 
kol. MUDr. Ján Hanák.

Krásné počasí a bohatý program 
tohoto pietního aktu přilákal stovky 
návštěvníků. V rámci programu byly 
předvedeny ukázky z výcviku „para-
military course“ ve Skotsku, prezen-
tace vojenských historických vozidel. 
Ukázka dobového vojenského tábora 
čsl. armády ve Velké Britanii. Slav-
nostní otevření rodného domu Jana 
Kubiše, unikátní expozice osobních 
předmětů Jana Kubiše. Uctění pa-
mátky hrdiny u rodného domu. Pře-
let vrtulníků z Letecké základny Ná-
měšť nad Oslavou. Vše za doprovodu 
The Rebel Pipers – skotský dudácký 
band. Dále následovalo uctění pa-
mátky obětí světových válek s čestnou 
salvou u památníku. Nástup pěší roty 
Aktivních záloh plk. Jana Kubiše. Vy-
stoupení žáků ZŠ Dolní Vilémovice, 
vystoupení mažoretek Cheerladies 
Třebíč a hudební představení vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš.

Naše účast na této akci byla mož-
ná za přispění statutárního měs-
ta  Prostějova. Ing. Jindřich Čtverák
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S  blížícím se novým školním 
rokem přichází i  nová nabídka 
kurzů pro dospělé v   Centru ce-
loživotního učení při Cyrilome-
todějském gymnáziu v  Prostějo-
vě. Vyberte si některý z  
kurzů, třeba objevíte své 
nové nadání.

Úplnou novinkou je 
akreditovaný rekvali� -
kační kurz Tvorba www 
stránek. Vzdělávací 
kurz je určen pro zájem-
ce, kteří mají ukončené 
středoškolské vzdělání 
a  chtějí si rozšířit svou 
kvali� kaci. V   kurzu se 
naučíte vytvářet interne-
tové stránky, programovat v jazy-
ce PHP, efektivně pracovat s kas-
kádovými styly (CSS), formátovat 
texty, odstavce, tabulky a  další 
součásti www stránek v  jednot-
ném stylu. 

Zkrátka nepřijdou ani senioři. 
Na podzim zahájí další ročník 
oblíbených počítačových kurzů. 

V  nabídce budou kurzy ve dvou 
osvědčených úrovních – Kurz pro 
úplné začátečníky a  Rozšiřující 
kurz pro začátečníky. Všechny 
kurzy jsou zaměřeny prakticky. 

Naučíte se pracovat se základními 
programy, používat emailovou 
adresu, vyhledávat na internetu 
nebo vytvořit jednoduchý dopis 
nebo pozvánku. Učební materiály 
jsou v ceně kurzu a navíc si může-
te procvičit své dovednosti každé 
odpoledne zdarma pod vedením 
pracovníků ICM.

Třetí oblastí naší činnosti, kterou 
nabízíme široké veřejnosti, je zá-
jmové vzdělávání. Výtvarný kruh 
pro dospělé probíhá pod zkuše-
ným vedením PaedDr. Květoslavy 

Snášelové, která pracuje 
s účastníky na zdokonalo-
vání v  různých technikách 
v  příjemném prostředí za 
poslechu inspirující hud-
by. Druhým zájmovým 
kurzem, který si našel své 
příznivce, je Paličkování. 
Lektorka Milena Malino-
vá vás zasvětí do techniky 
výroby ručně paličkované 
krajky a nabídne inspiraci 
k  výrobě vlastních skvostů.

V  případě vašeho zájmu o ně-
který z   kurzů se můžete přihlásit 
u: Ing. Markéta Novotná, tel: 582  
302   555, emailem na adresu: 
novotna@cmgpv.cz nebo se stavit 
osobně ve škole. 

Více informací naleznete také 
v   závěru srpna na webových 
stránkách: http://ccu.cmgpv.cz.

Podzimní nabídka kurzů pro dospělé

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 srpen
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 dobrovolnicí Linou. Během prázd-
nin proběhne 8 fotogra� ckých 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. Podmínkou účasti je alespoň základní znalost angličtiny a vlastní 
fotoaparát. Sledujte naše internetové stránky www.icmprostejov.cz, kde najdete plánované 
termíny setkání.

Psaní všemi deseti

Lovíte na klávesnici písmenka a chcete se naučit psát všemi deseti? Chce to hlavně trpě-
livost a pravidelný trénink. Využijte prázdniny a přijďte za námi do ICM. Doporučíme vám 
výukový program, poradíme vám v začátcích a můžete 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 prázdni-
nových 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 Infocachingové 
soutěže s  ICM. Najděte co nejvíc ukrytých kartiček s  otázkami, pošlete správné odpově-
di na adresu info@nicm.cz a můžete vyhrát jízdenku se Student Agency. Pravidla soutěže 
i seznam ukrytých 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 fotogra� e z  projektu Lanterna Futuri.

Setkání všech generací

Ve čtvrtek 15. srpna se ICM Prostějov zúčastní Setkání všech generací, které pořádá 
Prostějovská koalice neziskových organizací PRKNO. Akce se koná v  náhradním termínu 
v  rámci Prostějovského léta. Těšíme se na vás na našem stánku na nám. T. G. Masaryka 
v Prostějově od 17.00 do 21.00 hod. 

OHLÉDNUTÍ ZA VĚDOU V ULICÍCH 2013
Studenti prostějovských gymná-

zií a strojnické průmyslovky, spolu 
s  pracovníky hvězdárny, dostáli 
svému slovu realizovat 25. června 
na náměstí TGM devátý ročník 
projektu „Věda v ulicích 2013“ za ja-
kéhokoli počasí. Jen díky stánkům 
zdarma poskytnutým statutárním 
městem Prostějovem byli schopni 
překonávat krajní nepřízeň počasí 
(převážně déšť, vítr, nízká teplota) 
panujícího toho dne a přitom nik-
terak neredukovat rozsah připra-
vené nabídky fyzikálních a chemic-
kých experimentů, ukázek strojních 
zařízení, moderního globusu Mě-

síce (pořízeného z  grantu města) 
apod. Počasí nepříznivě ovlivnilo 
počet návštěvníků, kterých se sešlo 
méně než v předchozích ročnících. 

O  to více je potřeba poděkovat 
studentům, jejich pedagogům, 
školníkům, kteří v těchto podmín-
kách setrvali v  dobré náladě celé 
dopoledne. Nemenší dík je třeba 
adresovat velice vstřícnému postoji 
řady pracovníků magistrátu, bez 
jejichž podpory si už ani nelze tuto 
akci představit. Však se také Prostě-
jov může pyšnit tím, že je jediným 
městem v  ČR, které připravilo 
všech devět ročníků tohoto evrop-
ského projektu.

I  tento ročník byl podpořen 
grantem Zdravého města Prostě-
jova. -jp-

Přednášky ve faře 
v Mostkovicích skončily  
Moravsko - Slezská křesťanská 

akademie v  Prostějově zakončila 
cyklus svých přednášek exkurzí do 
kostela a fary v Mostkovicích. Koste-
lem i farou návštěvníky provázel pan 
Benýšek.

Téma exkurze bylo "po stopách 
prof. ThDr. Františka Cinka rodáka 
z Mostkovic a žáka arcibiskupa A. C. 
Stojana. Prof. ThDr. František Cinek 
se narodil 20. července 1888 v Most-
kovicích. Ve 12 letech začal studo-
vat na gymnáziu v  Prostějově. Po 
maturitě v roce 1908 se přihlásil do 
arcibiskupského kněžského seminá-
ře v  Olomouci, který ukončil a byl 
vysvěcen na kněze 5.července 1912.

Po vysvěcení začal působit na arci-
biskupském gymnáziu v Kroměříži.

V  době okupace byl 4. června 
1942 odsouzen ke čtyřem letům 
vězení. Poslední jeho pracovní tábor 
byl v solných dolech ve Wallbecku, 
kde ho před jistou smrtí zachránila 
americká armáda. V  roce 1950 se 
vrátil do svých rodných Mostkovic, 
kde působil jako kněz ještě šestnáct 
roků. Zemřel v sobotu 3. září 1966 
v Brně a je pochován na Velehradě.

Křesťanská akademie děkuje za 
finanční   podporu svých přednášek 
a akcí statutárnímu městu Prostějo-
vu a obci Mostkovice.

 Pospíšilová Věra

DENNÍ STACIONÁŘ BYL NA MEZINÁRODNÍM 
FILMOVÉM FESTIVALU V PRAZE OPĚT ÚSPĚŠNÝ

Ve dnech 7. – 9. 6. 2013 se 
v  Praze v  divadle Palace konal již 
sedmý ročník filmového festiva-
lu s  názvem „MENTAL POWER 
PRAGUE FILM FESTIVAL“. Jedná 
se o  mezinárodní filmový festival 
(ne)herců s  mentálním a  kombi-
novaným postižením, jehož pořa-
datelem a organizátorem je HEN-
DAVER, o. s. Hlavní myšlenkou 
festivalu je vytvořit podmínky pro 
uměleckou seberealizaci lidí s  po-
stižením a otevřít tak zcela novou 
možnost společenské integrace. 
Festival vznikl proto, aby přesvědčil 
jak lidi s handicapem, tak širokou 
veřejnost, že lidé s handicapem mají 
ve společnosti rovnocenné a pevné 
místo. Jde o projekt ojedinělý, který 
skrze umělecké polohy maže spo-
lečenské hranice a rozšiřuje veřejný 
prostor. 

Návštěvníci letošního ročníku 
festivalu mohli shlédnout celkem 22 
filmů různých žánrů od komedie až 

po detektivku z České i Slovenské 
republiky, ale také ze Slovinska. Jako 
již tradičně, i na letošním ročníku 
byla k  vidění cela řada známých 
osobností. Slavnostní gala-večer 
moderoval oblíbený a  vtipný Voj-
ta Kotek, v  porotě zasedli Tatiana 
Wilhelmová, Michal Horáček, Te-
reza Voříšková, Tereza Kostková, 
Václav Krása, Igor Bareš, Michal 
Suchánek, Alena Mullerová, Jitka 
Obzinová a Milan Tesař.

Ocenění se předávala v  těchto 
kategoriích: nejlepší film, zvláštní 
cena poroty, hlavní ženská role, 
hlavní mužská role, vedlejší ženská 
role, vedlejší mužská role, mluvené 
slovo, cena FTV Prima, nejlepší scé-
nář, nejlepší kamera.

Klienti denního stacioná-
ře, jehož provozovatelem jsou 
Sociální služby Prostějov, p.o., 
se festivalu účastnili již popáté 
a letos zde prezentovali svůj � lm 
s  názvem „Já a  on“. Tento � lm 

pojednává o  nelehké životní 
cestě hlavního hrdiny Františka 
a o jeho hledání místa ve společ-
nosti. Natáčení � lmu probíhalo 
v měsíci únoru a zúčastnilo se ho 
11 klientů denního stacionáře. 
Film v  silné konkurenci soutěž-
ních snímků obstál a klienti den-
ního stacionáře si domů přivezli 
ocenění za nejlepší scénář. Vel-
kým úspěchem byla i nominace 
v kategorii nejlepší � lm. 

Chtěli bychom především po-
děkovat členům prostějovského 
divadla Point, jmenovitě Alešovi 
Procházkovi, Štěpánovi Gajdošovi, 
Martinovi Štěpánkovi a jejich týmu, 
který se natáčení filmu ujal a věno-
val mu nejen svůj čas, ale i kousek 
srdce. Bez jejich nezištného úsilí 
a  poctivé práce by tento film ne-
vznikl. Moc děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci. 

Mgr. Jana Nenálová a kolektiv 
denního stacionáře
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Mamografické vyšetření 
bez žádanky a zdarma. Pro-
stějovská nemocnice při-
chází po roce s  u nabídkou, 
díky které mohou podstou-
pit mamografické vyšetření 
zdarma už ženy od 40 let. 
Zdravotní pojišťovny dnes 
hradí mamografický scree-
ning ženám až od 45 let 
věku, mladší ženy si dnes 
jako samoplátkyně musí 
hradit vyšetření samy. Běž-
ně za něj zaplatí 500 korun, 
díky jedinečné akci nyní 
mohou až do konce srpna 
podstoupit mamografický 
screening zdarma a  bez žá-
danky. 

Prostějovská nemocnice 
nabídla bezplatné mamogra-
fické vyšetření už v   minu-
lém roce, akce tehdy využilo 
víc než dvě stovky žen. Díky 

vysokému zájmu se pro na-
bídku bezplatného vyšetření 
rozhodla i  v   letošním roce. 
„Rakovinu prsu je možné 
odhalit včas jen díky mamo-
grafickému screeningovému 
vyšetření. To mohou podstou-
pit zdarma jednou za dva 
roky v  rámci prevence všech-
ny ženy starší 45 let. Jako sa-
moplátkyně mohou podstou-
pit mamografické vyšetření 
ženy od 40 let. A  právě pro 
ně jsme připravili tuto akci. 
Běžně zaplatí za vyšetření 
500 korun. Až do konce srpna 
však mohou podstoupit vy-
šetření zdarma,“ vysvětluje 
vedoucí lékařka prostějov-
ského screeningového ma-
mografického centra Lucie 
Krpcová s   tím, že hlavním 
cílem akce je zvýšit počet 
preventivních prohlídek prsu 

i u žen mladších pětačtyřiceti 
let a celkově zlepšit informo-
vanost žen o  rakovině prsu. 
Podle dostupných statistik 
totiž využívá v   Česku mož-
nosti prevence v   podobě 
mamografického vyšetření 
jen 54 procent žen. Druhá 
polovina žen na toto vyšetře-
ní vůbec nechodí. V  prostě-
jovském regionu je jediným 
akreditovaným pracovištěm 
Screeningové mamografic-
ké centrum prostějovské 
nemocnice. „Doufáme, že 
ojedinělá nabídka přiláká 
k  podstoupení preventivní 
prohlídky co nejvíce žen,“ do-
plňuje vedoucí lékařka.

Karcinom prsu je nejčas-
tějším zhoubným nádorem 
diagnostikovaným u  žen. 
Ročně jich touto chorobou 
na světě onemocní více než 

půl milionu, v  Česku pak 
podle nejnovějších statistik 
kolem sedmi tisíc. Největ-
ší naději na uzdravení mají 
především pacientky, u  kte-
rých je včas stanovena dia-
gnóza a  následně zahájena 
léčba. Postupem času s  cíle-
ným vyhledáváním rakoviny 
prsu v  bezpříznakové popu-
laci žen se počet onemocně-
ní neustále zvyšuje.  „Léčba 
je však v  dnešní době velmi 
úspěšná, takže zatímco v  de-
vadesátých letech minulého 
století tomuto onemocnění 
podlehla každá druhá žena, 
dnes se úmrtnost na rakovinu 
prsu pohybuje okolo 30 pro-
cent,“ říká vedoucí lékařka 
a  dodává, že počet nových 
onemocnění stoupá právě od 
40. roku věku. „Zachytíme-li 
rakovinu prsu ještě před ob-

jevením klinických příznaků, 
šance na úplné uzdravení je 
veliká. Pokud je vám víc než 
40 let a  ještě jste mamogra-
fické vyšetření nepodstoupi-
la, neváhejte a  objednejte se 
pokud možno co nejdříve,“ 
vzkazuje ženám Lucie Krp-
cová s   tím, že objednací 
doba se pohybuje okolo jed-
noho až dvou týdnů. 

Ženy se mohou k vyšetření 
v centru nemocnice objednat 
osobně, telefonicky na čísle 
582 315 302 nebo přes inter-
net - na webových stránkách 
nemocnice je odkaz na elek-
tronický formulář na adrese: 
http://mamograficky-screening.nempv.cz/

Kontakt na skupinu AGEL: 
 Ing. Hana Szotkowská

tisková mluvčí 
skupiny AGEL

vedoucí PR oddělení 

Pro velký zájem nabízí prostějovská nemocnice 
i v  letošním roce bezplatné mamogra� cké vyšetření

Cestování do pohádky i kolem světa, 
takové jsou prázdniny s Cipískem

Jak se sází řepa, co všechno 
musí umět trpaslík, jak tan-
čí princezny nebo kde bydlí 
v Prostějově vodník? To všech-
no a mnohem víc se dozvěděli 
rodiče s  dětmi při putování 
pohádkovými týdny, které Ci-
písek připravuje už sedmým 
rokem. Rodiče a  prarodiče 
s  dětmi od dvou do šesti let, 
kteří se účastní příměstských 
prázdnin s  Cipískem, mají 
možnost seznámit se s  ostat-
ními rodinami, prožít společ-
ně s dětmi netradiční situace, 
vyzkoušet si řadu výtvarných 
i  pohybových činností a  od-
nést si spoustu pohádkových 

zážitků. Ti, kteří se pohád-
kových týdnů účastní, se pak 
často rok poté vrací znovu na 
příměstské tábory pro „po-
kročilé“, kde je čeká Cipískovo 
cestování kolem světa. Ani 
letošní rok proto nechyběla 
indiánská stezka, africký den 
nebo světové tržiště, kde se 
sešly národy všech světadílů. 
Radost ze hry i poznání si užili 
malí i velcí účastníci.

V  srpnu MC Cipísek už 
začíná připravovat tradiční 
i  nové programy pro rodiny 
s dětmi od narození do pěti let. 
Pravidelný provoz bude zahá-
jen zase v září.  -red-

Anelli, Klaudie Kim nebo 
Santino. Takto netradičně po-
jmenovali rodiče své ratolesti, 
které se narodily v   prvním 
půlroce v  prostějovské nemoc-
nici. Zdravotníci pomohli na 
svět od začátku roku do konce 
června celkem 438 dětem. Co 
do počtu novorozeňat vedou 
zatím chlapci, těch přišlo na 
svět celkem 223, jen o  osm 
méně se narodilo děvčátek, 
tedy 215. Mezi novorozeňaty 
byla také dvě dvojčátka. 

V  porovnání s  loňským půlro-
kem se letos narodilo o  42 dětí 
méně. Znovu se tak potvrzuje, že 
časy babyboomu jsou pryč. Už 
čtvrtým rokem po sobě naroze-
ných dětí ubývá. A to nejen v  pro-
stějovské nemocnici, ale ve všech 
českých porodnicích. Nejsilnějším 
rokem se stal pro prostějovskou 

porodnici rok 2009, kdy se zde 
narodilo celkem 1133 dětí, od té 
doby počet narozených dětí po-
stupně klesá. V  loňském roce se 
narodilo v  prostějovské nemocni-
ci celkem 951 dětí.

V   České republice ubývá na-
rozených dětí už od roku 2008. 
Tehdy se v  České republice naro-
dilo 119  570 dětí, loni už to bylo 
o necelých 11 tisíc dětí méně. Přes-
ně 108  576 dětí. Podle odborníků 
hrají hlavní roli v  poklesu porod-
nosti demograficko-sociologické 
důvody a  také rodinná politika 
České republiky.

I v  letošním půlroce volily ma-
minky pro své ratolesti tradiční 
česká jména. Na svět letos přichá-
zejí nejčastěji Elišky, Anny, Adélky 
nebo Karolíny. Mezi nejoblíbenější 
chlapecká jména patří Jan, Jakub, 
David, Matyáš, Tomáš a Filip. I le-

tos však volí rodiče pro svá dítka 
také netradiční jména. Za pár let 
tak budou učitelky prostějovských 
škol zvát k  tabuli například Anelli, 
Klaudii Kim, Enyu, Sarah, Tony-
ho, Santina nebo Marca. 

Prostějovská nemocnice je 
držitelem celosvětového ocenění 
Baby friendly hospital - nemocni-
ce přátelská k  dětem. Porodnice 
disponuje třemi samostatnými, 
klimatizovanými porodními boxy 
s  úplným sociálním zázemím. 
Nedílnou součástí porodnice je 
také porodní vana a polohovatel-
ná porodní lůžka. Pacientka má 
možnost volby způsobu porodu, 
standardní už je dnes aplikace 
epidurální analgezie. Přítomnost 
otce u  porodu je samozřejmostí, 
včetně u císařského řezu.

 Ing. Hana Szotkowská
 tisková mluvčí skupiny AGEL

Lékaři prostějovské nemocnice letos pomáhali 
přivést na svět malou Anelli i Santina 

V době letních prázdnin 
neprobíhá 

v MC běžný provoz.
Letní programy příměstské pro-
gramy pro rodiče s  dětmi jsou 
obsazeny.

 Od kočárku k podnikání - 
vzdělávací kurz pro ženy

Přijímáme přihlášky do kur-
zu, jehož cílem je umožnit 
ženám založit vlastní podni-
kání.
Kurz je zcela zdarma (hrazen 
z dotací ESF). Zahájení 1. běhu 
kurzu bude 4. 9. 2013.
Bližší informace a  přihlášky: 
jitka.zapletalova@centrum.cz.

 Zápisy do programů v cyklu 
září-prosinec 2013

Zápisy na volná místa do pro-
gramů pro rodiče a děti od na-
rození do 5 let proběhnou:
pondělí 2.9. 8.30-12.00 a 15.00-17.00
úterý 3.9. 8.30-12.00
pondělí 9.9. 8.30-12.00 a 15.00-17.00
úterý 10.9. 8.30-12.00

 Připravujeme od září:
- pravidelné dopolední i  od-
polední programy pro rodiče 
s dětmi dle věku dětí
(Mimiklub, Broučci, Zajíčci, 
Méďové, Cipískova školička, 
Hrátky s pohádkou)

- volné herny pro rodiče s dětmi 
do 5 let
- besedy, kurzy, semináře o vý-
chově a komunikaci v rodině
- kurzy efektivního rodičovství
- relaxační kreativní večery pro 
ženy
- individuální psychologické, 
právní i výživové poradenství
- jednorázové akce pro celé ro-
diny a další aktivity pro rodiny 
s dětmi.
Termíny, přihlášky a bližší in-
formace o všech akcích:
www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní centrum pro rodinu
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RADNIČNÍ
   LISTY

Důležitým  momentem 
konce 19. století, předjíma-
jícím další vývoj, je (kromě 
posilování ekonomického 
potenciálu města) přelom na 
místní politické scéně. Roku 
1892 se totiž podařilo české 
straně zvítězit ve volbách, 
získat většinu v radě a obsa-
dit místo starosty, kterým se 
stal Karel Vojáček. Prostějov 
se tímto aktem stává největ-
ším česky řízeným městem 
na Moravě a  dělá si ambice 
stát se také předním centrem 
kulturním. Nově získané se-
bevědomí českého měštan-
stva se promítlo i  do snahy 
o  jeho vnější vyjádření. Ar-
chitektura se k tomuto účelu 
jeví jako ideální prostředek.

Architektura je odrazem 
ekonomických a sociálních 
poměrů místa, ve kterém vzni-
ká. Městská radnice je pak 
jeho hlavní reprezentací. Po-
dobně je tomu i v  Prostějově. 

První monumentální a pro 
město i  vývoj české archi-
tektury důležitou stavbou je  
Národní dům z   let 1906–
1907. Druhou se pak má stát 
novostavba radnice. Její stav-
ba se připravovala poměrně 
dlouhou dobu. V   první fázi 

se uvažovalo o  adaptaci sta-
ré radnice renesanční a  také 
o  rekonstrukci starých kasá-
ren (stávaly na území dnešní 
nové radnice). O  rok poz-
ději bylo však rozhodnuto 
o  stavbě zcela nové, opět v   
místech bývalých kasáren. 
Kontaktováni byli pražští 
architekti Václav Roštlapil 
a Jan Vejrych, nicméně z  ad-
ministrativních důvodů sešlo 
i z  této akce. Dalším krokem 
bylo vypsání architektonické 
soutěže. Ta byla vyhlášena v   
letech 1900–1901, bylo do ní 
přihlášeno celkem 22 projek-

tů; bez ohledu na její výsled-
ky však byli vyzváni k   práci 
Jan Vejrych a Osvald Polívka 
(druhou cenu tehdy získal 
Karel.Hugo Kepka). Po roce 
1904 byly přípravné práce na 
čas přerušeny, přednost do-
stala lépe připravená stavba 
Národního domu. Koncem 
roku 1904 však odbor pro 
výstavbu radnice Polívkův 
přepracovaný projekt zrušil 
a  navázal spolupráci přímo 
s   Kepkou, kterého 6. dubna 
1909 pověřil zpracováním 
zcela nových plánů. 

 Miroslav Chytil

Kaleidoskop

I  v  našem městě jsou zazna-
menány případy podvodného 
jednání. Podvodníci se pod nej-
různější záminkou snaží dostat 
do bytu a svými nekalými prak-
tikami zneužít důvěřivosti lidí. 
Obratnou manipulací posléze 
dokáží zinkasovat � nanční část-
ky, např. jako doplatek spotřeby 
energií minulého distributora při 
převodu k  druhému, zaručeně 
levnějšímu. Několik takovýchto 
případů řeší Policie ČR na zákla-
dě oznámení poškozených. Ti 
takto napáleni, zaplatili podvod-
níkům 6000 Kč. Další případy se 
stávají při vpuštění cizího člověka 
do bytu. Ten šikovně odláká byd-
lícího a v nestřeženém okamžiku 
odcizí � nanční částku.  I z tohoto 
důvodu platí od 19. dubna letoš-
ního roku Nařízení statutárního 
města Prostějova, kde Tržní řád 
zakazuje podomní a pochůzkový 
prodej, který se vztahuje i na na-
bídku služeb. 

Ovšem dávat pozor, je zapo-
třebí i  při telefonování s  cizími 
lidmi. Zde uveden konkrétní 
příklad, kdy se obětí stal muž, 
kterému v nočních hodinách ne-
známá osoba, poslala SMS s tím, 
že omylem poslala jeho telefonní 
číslo jedné z  telefonních společ-
ností a má na něj přijít kód. Pří-

jemce tedy zprávu přeposlal. Tato 
SMS se několikrát opakovala. Po-
sléze napálený zjistil své obelhání. 
Kódy totiž sloužily k dobití kredi-
tu. Tímto přišel o 5000 Kč.

Dalším fenoménem se stávají 
předváděcí akce. Pod lákavou 
nabídkou se nechají senioři vtáh-
nout do nekalých praktik aktérů. 
Poté pod nátlakem zakoupí věci, 
které vůbec nepotřebují. Jelikož 
se jedná o vyšší částky, snaží se je 
prodejci přesvědčit i o splátkách, 
kde po té hrozí dluhová past. 
Nově se objevili i prodejní akce 
v  zahraničí, zejména do států, 
které nejsou členy EU, a kde stá-
vající zákony neplatí. 

Proto varujeme občany, aby 
při těchto nabídkách byli velmi 
opatrní a nepodléhali euforii VÝ-
HODNOSTI! 

Důležitá pravidla:

Při zazvonění, než otevřeme, 
použijeme bezpečnostní řetízek.

Cizí osoby do bytu nepouští-
me.

U  pracovníků společností 
poskytující, plyn, elektřinu atd. 
nechat si předložit průkaz. Ten 
musí být označen názvem � rmy, 
jménem dotyčného zástupce 
a  dalšími údaji. Při pochybnos-

tech je nejbezpečnější zkontakto-
vat přímo danou společnost.

Podomní prodej je zakázán 
a to i nabídka služeb. V těchto pří-
padech lze pohyb nezvaných ná-
vštěvníků po domě oznámit na 
linku 156. Výjimkou je předem 
domluvená schůzka. I  v  těchto 
případech však není vhodné vzít 
si prodejce domů. Pokud máte 
zájem o kontakt, setkání nasmě-
řujte např. do restaurace.

Beseda s bydlícími 
v domě s pečovatelskou 

službou.

Téměř tradicí se stává jednou 
za rok setkání se seniory, kdy na 
základě žádosti paní Svobodo-
vé, která je „dobrou duší“ a stará 
se o náplň volného času žijících 
v pečovatelském domě, proběh-
la beseda se strážníky městské 
policie. Přítomní byli seznámeni 
s kriminalitou ve městě i s kon-
krétními  případy, které se zde 
v  poslední době odehrály. Vy-
slechli si rady, na co si mají dávat 
pozor a  jak se v  nebezpečných 
situacích zachovat. Nechyběla 
ani diskuse k problémům, které 
je tíží. Na závěr setkání, každý 
ze zúčastněných obdržel re� exní 
doplněk na oděv.

Senioři – častý terč podvodníků

Dne 20. května proběhl na ZŠ 
a MŠ Jana Železného projektový 
den „Štafeta přátelství a zdraví“- 
4. ročník.

Projekt je realizován za vý-
znamné � nanční podpory 
Zdravého města Prostějov a ve 
spolupráci se Skupinou pre-
vence Městské policie Prostějov 
a studenty  SZŠ v Prostějově.

Cílem projektu bylo připravit 
takovou aktivitu, která by po-
máhala vytvářet zdravé vazby 
mezi dětmi. Akce byla zaměře-
na na efektivní plnění Minimál-
ního preventivního programu 

a Charty školy. Štafetový závod 
se konal ve třech sportovních 
disciplínách – koloběžka, běh 
a  in-line brusle. Do závodu se 
přihlásilo 25 žákovských druž-
stev z   šesti prostějovských zá-
kladních škol. 

 Vítězství si vybojovali žáci ze 
ZŠ J. Železného, 2. místo získa-
li žáci ZŠ Dr. Horáka, 3.  místo 
obsadili rovněž žáci ze ZŠ Jana 
Železného. Všichni byli odmě-
něni drobnými věcnými cena-
mi. Akce se zúčastnilo asi 450 
dětí. Mgr. Eva Matoušková, 
 koordinátorka projektu

Projektový den
„Štafeta přátelství a zdraví“ - 4. ročník

Projekt se skládá ze tří částí: 
Identity management – je 

to řídící modul pro evidenci 
okamžitého stavu stromové 
organizační struktury úřadu, 
vytvoření stromové struktury 
odborů, oddělení, rolí a  pra-
covní náplně organizačních 
celků.        

Portál úředníka  - sjed-
nocuje uživatelské pracovní 
prostředí úředníka na jeho 

stanici, integruje ovládání 
jím používaných aplikací 
a  agend z  různých systémů 
na různém stupni, podle 
systému uživatelských 
oprávnění.

Poslední částí je rozhra-
ní registru živnostenského 
podnikání na systém spisové 
služby. Kompletní dodáv-
ku provedla � rma MARBES 
CONSULTING s.r.o.  -red-

31.6.2013 byl na MMPv ukončen projekt  fi nancovaný z EU

„Vnitřní integrace městského 
úřadu Prostějov“

Tady bude stát Nová radnice - počátek 20. století.

Historie prostějovské radnice 



30

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY Kaleidoskop

V pondělí 27. 5. 2013 zorga-
nizovali žáci druhého stupně 
Základní školy Prostějov, ul. E. 
Valenty soutěžní den s  ekolo-
gickou tématikou pro mladší 
kamarády ze 4. a  5. ročníků. 
Soutěžní ekoden pořádáme 
každý rok na jaře, letos nám 
počasí moc nepřálo – bylo 
chladno a deštivo. Žáci se s ne-
příznivými podmínkami skvěle 
poprali, s radostí se zapojili do 
„ochutnávání“ přírody  a  pro-
věřování svých znalostí o svém 
životním prostředí.

Soutěžní stanoviště byla letos 
zaměřena na prověřování smyslů 
dětí. O tom svědčí i názvy jednot-
livých úkolů . „Slepý přechod po-
citovou stezkou“ naší ekozahrady 
prověřil prostorovou orientaci 
a citlivost hmatu. „Nos babky ko-
řenářky“ vyzkoušel čichovou 
zdatnost a schopnost poznávání 
bylin a koření. „Ošahej si příro-
du“ pomocí různých přírodnin 
v  krabici ověřil citlivost hmatu. 
„Ochutnávka“ ukázala, že pouze 
chutí poznávat své okolí nestačí – 
například takový obyčejný chléb 
nerozpoznal skoro nikdo, ale čo-
koládu všichni.

Druhou důležitou součástí 
ekodne bylo otestování znalosti 
živočichů a  rostlin při praktic-
kých poznávačkách. Na závěr 
došlo i na praktické třídění od-
padů podle druhů kontejnerů na 
tříděný odpad ve městě Prostějo-
vě, žáci rozdělovali odpadky do 
kontejnerů správné barvy. V této 
části byli velmi úspěšní, ve škole 
třídíme naše odpadky už dlouho.

Celé soutěživé dopoledne bylo 
úspěšně zakončeno bez promoknutí, 
zvítězil tým žáků 5.A „Avengers“ s 99 
body (ze 100 možných).

Napsal: Radomír Palát, 
koordinátor EVVO

Ledový květnový ekoden na Valentce

Jsem studentka a  chtěla 
bych jít o prázdninách na bri-
gádu. Musí se z výdělku platit 
zdravotní pojištění?

ODPOVĚĎ:

Zákon o  veřejném zdra-
votním pojištění ani zákoník 
práce pojem brigáda neznají 
– tzv. brigáda je většinou vy-
konávána na základě dohody 
o pracovní činnosti, případně 
dohody o  provedení práce, 
které jsou (vedle pracovního 
poměru) základními pracov-
něprávními vztahy. Člověk 
pracující „na dohodu“ je ale 
považován za zaměstnance 
s povinností odvodu pojistné-
ho na zdravotní pojištění jen 
v některých případech.

Situace, kdy pojištěnec pro 
účely zdravotního pojištění za 
zaměstnance považován není, 
stanoví zákon o  veřejném 
zdravotním pojištění. Zaměst-
nancem není osoba činná na 
základě dohody o  provedení 
práce, pokud v  kalendářním 
měsíci nedosáhla příjmu vyš-
šího než 10 000  Kč. U  osob 
činných na základě dohody 
o  pracovní činnosti je roz-
hodnou výší „započitatelné-
ho příjmu“ částka 2  500  Kč. 
Pokud byste v  kalendářním 
měsíci příjmu 10 001 Kč, resp. 
2 500 Kč dosáhla, jedná se již 
o zaměstnání, a zaměstnavatel 

vás musí přihlásit (a následně 
odhlásit) u příslušné zdravotní 
pojišťovny a stanoveným způ-
sobem za vás odvádět pojistné. 
Jestliže stanovených částek 
příjmu nedosáhnete, nepod-
léhá taková činnost odvodu 
pojistného na zdravotní po-
jištění a  zaměstnavateli ani 
vám z výkonu takové činnosti 
neplynou vůči zdravotní po-
jišťovně žádné povinnosti. Je 
však třeba zdůraznit, že po-
jistné na zdravotní pojištění za 
každého pojištěnce vždy pla-
ceno být musí – za vás jako za 
studenta ho ale platí stát.

Rozdíl mezi dohodami spo-
čívá hlavně v  rozsahu práce 
– u dohod o provedení práce 
nesmí být větší než 300 hodin 
v  kalendářním roce. Proto 
v  dohodě o  provedení práce 
musí být uvedena doba, na 
kterou se uzavírá. Na základě 
dohody o  pracovní činnosti 
zas není možné vykonávat 
práci v rozsahu překračujícím 
v  průměru polovinu stanove-
né týdenní pracovní doby; lze 
ji uzavřít, i  když rozsah prací 
nebude celkově přesahovat 
300  hodin. V  dohodě o  pra-
covní činnosti musí být uve-
deny sjednané práce, sjednaný 
rozsah pracovní doby a doba, 
na kterou se dohoda uzavírá.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení 

a tiskový mluvčí

Studentky Střední školy designu 
a módy si prohlédly Senát

Studentky Střední školy 
designu a  módy Barbora Po-
spíšilová a Radka Klouparová 
získaly v  esejistické soutěži 
V  Olomouckém kraji jsem 
doma a vždy budu“ vyhlášené 
Olomouckým krajem a  Mo-
ravskou vysokou školou cenu   
senátora Martina Tesaříka.  
Autorky jím vybrané práce 
obdržely pozvání do Senátu 
Parlamentu České republiky. 
A  jak si svoji výhru studenty 
užily?

Pro návštěvu parlamentu 
byl  zvolen  11. červen. Tento 
termín byl kvůli povodním 
trochu ohrožen, nicméně 
k  návštěvě nakonec došlo 
podle původního plánu.  „Se-
nátem nás provázel pan sená-
tor Tesařík osobně a  ukázal 
nám vše od sklepů, až po za-
hrady,“ popisuje svou návště-
vu Radka Klouparová a  dále 
dodává: „Navštívili jsme jed-
nací síň, kde  právě probíha-
lo slyšení na téma státních 
maturit, a  tak jsme zrovna 
byli přítomni diskuznímu 

příspěvku ředitele Cermatu. 
Bylo to pro nás obzvlášť zají-
mavé, protože maturity se nás 
příští rok týkají.  Dále jsme 
navštívili sklepení s protoko-
lárními dary, což jsou  dary 
od světových návštěv. Kaž-
dá země přiveze něco, co je 
pro ni typické. Zajímavé pro 
nás bylo i  to, že jsme se při 
prohlídce míjeli s  nigerijsou 

delegací. Jako studentky oděv-
ního designu jsme byly přímo 
unešeny jejich pestrými oděvy. 
Na závěr naší návštěvy nás pan 
senátor pozval na oběd do tzv. 
táckárny, což je senátní jídelna. 
Celá návštěva v  nás zanechala 
krásný zážitek a budeme na ni 
dlouho  vzpomínat.“

 Klouparová Radomíra, 
 Pospíšilová Barbora

Červené barety pochodovaly na Plumlovsku OTÁZKA TÝDNE:Nově vzniklé občanské sdru-
žení „Červené barety“ uspořádalo 
akci, jejíž návštěvnost naprosto 
předčila veškerá očekávání po-
řadatelů a  organizátorů. Teprve 
před 5 měsíci vzniklo toto sdru-
žení a  za tak krátkou dobu se 
jim podařilo uspořádat 1. ročník 
pochodu „Po stopách 22. výsad-
kové brigády“, který nesl název 
po prvním veliteli plk. Františku 
Mansfeldovi. Sjelo se na 700 mla-
dých lidí, ale i  lidí seniorského 
věku, kteří absolvovali trasy 12,5 
km a 30 km. Pochod se uskuteč-
nil v prostoru výcvikové základny 
Hamry, v okolí Plumlovské pře-
hrady a dále v místech, která úzce 
souvisela s  výcvikem a  přesuny 
výsadkářů z  posádky Prostějov 
na jejich učebně výcvikovou zá-
kladnu Hamry. Záštitu nad touto 
akcí dala 601. skupina speciálních 
sil. Hlavními partnery pochodu 
byl primátor statutárního města 
Prostějov Miroslav Pišťák, Klub 
výsadkových veteránů Prostějov 
a „Mechanika Prostějov 97“, která 
vyráběla pro účely pochodu oje-
dinělé pamětní medaile.

„Důvodem pořádání akce 
bylo uctění všech vojáků a  také 
jejich velitelů, kteří prošli ná-
ročnou službou u 22. výsadkové 
brigády, která doznala během let, 
kdy byla přemístěna z  posádky 
Prešov do posádky Prostějov 
mnoha změn,“ řekl předseda 
sdružení Jindřich Starý (jun.). 
Zároveň dodal: „Snahou nás, 
organizátorů bude pokračovat 
v  organizování i  dalších roční-

ků těchto pochodů, které by se 
jmenovaly vždy po velitelích tak, 
jak této elitní jednotce v chrono-
logické posloupnosti v  posádce 
Prostějov veleli. Už teď je těchto 
velitelů, kteří významným způ-
sobem zasáhli do života svých 
vojáků, úctyhodných třináct.“ 
Účastníci pochodu tak měli 
možnost vidět své velitele po 
mnoha letech. Na roky strávené 
na vojně se prostě nezapomíná. 

Tento pochod oslovil přede-
vším ale mladou generaci z řad 
armády ČR, policie ČR, městské 
policie ale i široké veřejnosti. „Za 
naše sdružení mohu říci, že jsme 
spokojeni“, poznamenal další 
člen sdružení, místopředseda 
Michal Mucha. „Spokojenost, 
dobrá nálada, výborné zázemí, 
skvělé počasí, ale i názory a ná-
lady účastníků v průběhu konání 
akce nás přesvědčily o dobré věci 

a  rozhodně nás to neskuteč-
ně nakoplo k  pořádání dalších 
ročníků,“ dodal Mucha. „Zájem 
o  pochod byl mnohem větší, 
ale zabezpečit tak vysoký počet 
účastníků při pořádání 1. roční-
ku byl na hraně našich možností. 
V příštím roce se pokusíme vy-
hovět více lidem tím, že uspořá-
dáme pochod ve dvou dnech,“ 
doplnil jeho slova Jindřich Starý. 
„Těm, kteří se letos na pochod 
nedostali, se touto cestou omlou-
váme,“ dodal Starý.

Poděkování patří i  pivovaru 
Černá Hora, který se podílel 
na logistickém zázemí a  všem 
partnerům tohoto projektu. Pří-
padný zisk z  akce se rozhodlo 
občanské sdružení „Červené 
barety“ věnovat Nadačnímu 
fondu 601. skupiny speciálních 
sil. Více se o celé akci dozvíte na 
www.pochod22vb.cz.  -mm-
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Již počtvrté uspořádala Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých Prostějov (SONS) akci 
s názvem Dny umění nevidomých na Moravě, ten-
tokráte jako celodenní akci v  prostorách Městské 
knihovny. Již od rána probíhala prodejní výstava 
výrobků zrakově postižených klientů SONS, vy-
tvořených v rámci Tvořivé dílny pro nevidomé. Od 
13.30 pan ředitel knihovny zahájil výstavu obrazů, 
které tvoří nevidomí tzv. Čečovou metodou v nada-
ci Artevide, a od 14.30 začalo kulturně dramatické 
pásmo, sestavené z vystoupení amatérských umělců 
se zrakovým postižením. Zazněly zde melodie a pí-
seň pana Macourka z  Kojetína a  básně Andrejky 
Slepánkové z  Prostějova. Jakub Vevera z  Brodku 
u Prostějova zazpíval, spolu s celým publikem, pís-
ně - Na tu svatů Kateřinu, Pod tým naším okéneč-
kem a Co sa to šupoce, Jana Brožková z Morkovic 
píseň Potůček bělavý a přidala několik veselých pří-
běhů a anekdot, Liduška Veselá z Konice zazpívala 
v doprovodu kytary folkové písně, s občasným při-
zvukováním své čtyřleté dcerky Aničky. Mezi písně-
mi četla Alena Hejčová povídky Dr. Vlastimila Vru-
bela. Na závěr vystoupil pěvecký soubor „Pastelky“ 
z Kyjova se svými slováckými písněmi, doprováze-
nými na akordeon. Celý program moderoval ředitel 
Městské knihovny Prostějov Mgr. Aleš Procházka. 
Srdečnou atmosféru celého pořadu podtrhlo závě-
rečné poděkování za snahu a odvahu všem zúčast-
něným umělcům, dobrovolníkům, zaměstnancům 
městské knihovny, kteří obdrželi odměny v podobě 
keramického hrnečku. Naše velké poděkování patří 
též statutárnímu městu Prostějovu, za jehož � nanč-
ní podpory se tato akce konala.

Již počtvrté uspořádala Sjednocená organizace 

Dny umění
nevidomých 
na Moravě

Evid. č. 528/13 (Riana) – fenka, kříženecEvid. č. 524/13 (Fidorka) – fenka, kříženecEvid. č. 523/13 (Kaštánek) – pes, kříženec

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/
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Luděk Helis z  týmu SKC 
TUFO Prostějov zvítězil v  sil-
ničním závodě jednotlivců na 
společném mistrovství České 
a  Slovenské republiky a  stal 
se tak juniorským mistrem 
republiky v  kategorii junio-
rů! O  nic lepší zpráva ani ne-
mohla směrem na Hanou ze 
slovenského Pováží dorazit. Je 
to poprvé v  celé dlouhé histo-
rii prostějovské cyklistiky, co se 
závodník prostějovského klubu 
stal mistrem republiky na silnici 
v této kategorii, potvrzuje jedi-
nečnost Helisova vítězství Petr 
Šrámek, předseda klubu. 

Stejně jako v  loňském roce, 
tak i letos byl republikový šam-
pionát v silniční cyklistice pořá-
dán na Slovensku.  Vloni to bylo 
v Púchově, letos opět v Pováží, 
tentokrát se však pořadatelem 
stal Športový klub cyklistiky 
v  Dubnici. Trať mistrovského 
závodu juniorů byla postavena 
na okruhu mezi obcemi Hra-
bovka, Skalka nad Váhom, Za-
marovce o délce 14,8 km, který 
závodníci absolvovali celkem 
osmkrát, což ve výsledku dalo 
přibližně 118 km. Start a cíl byl 
v Hrabovce, na vrcholu stoupá-
ní. Ve společném česko-sloven-

ském startovním poli k  největ-
ším favoritům jistě patřili Pavel 
Camrda (NöRad Union) nebo 
Michal Schlegel (TJ Favorit 
Brno) a někteří další závodníci. 
Loňský vítěz Michael Kukrle 
(tehdy TJ Uničov) je letos již 
o  kategorii výše, mezi muži. 
Nechyběla však čtveřice pros-
tějovských juniorů, Petr Fiala, 
Matouš Hynek, Luděk Helis 
a Pavel Vik, kteří do závodu také 
vstupovali s ambicemi umístit se 
na předních místech.

Závodilo se velmi aktivně, 
úniky velmi brzy roztrhaly 
hlavní pole. Závodníci ve žlu-

tomodrých barvách byli vidět 
a po většinu závodu se pohybo-
vali na jeho čele. Zvláště Luděk 
Helis a  Petr Fiala se prezento-
vali velmi aktivním pojetím. 
V  posledním kole, kdy hlavní 
pole sjíždělo vedoucí skupinku, 
kde byli oba prostějovští závod-
níci, a zdálo se nevyhnutelné, že 
brzy budou pelotonem pohlce-
ni, závodníci svěsili nohy a če-
kali na peloton. V ten moment 
na horizontu stoupání zaútočil 
Luděk Helis a  v  technické pa-
sáži ve sjezdu si udělal rozho-
dující náskok. Luděk dokázal 
přibližně na pěti kilometrech 

udělat minutový náskok na pe-
loton! V  závěrečném stoupání 
si již náskok pohlídal a pomy-
slnou cílovou pásku protnul 
s  luxusním náskokem více než 
půl minuty na druhého Mar-
tina Kubíka z TJ Plamen Cho-
dov a  třetího Martina Dejmka 
z ČEZ CT Tábor. 

Životní úspěch sympatické-
ho prostějovského závodníka 
je umocněn faktem, že dres 
mistra republiky oblékl jako 
junior „prvoročák“ a bude mít 
tedy i právo jej vozit na všech 
silničních závodech v  příštím 
roce. -red-

Luděk Helis mistrem ČR v silničním závodě jednotlivců pro rok 2013!

Ve dnech 11. – 12. 6. 2013 
se škola RG a ZŠ města Pros-
tějova zúčastnila celorepub-
likového � nále v  Kinderiádě 
(atletická soutěž), které se ko-
nalo v Praze za účasti 42 škol, 
které postoupili z  krajských 
kol. Samotný závod se konal 
12. 6.2013 na stadionu SK 
Slavia. Za každý ročník mohl 
závodit jeden chlapec a  jedna 
dívka, kteří závodili v běhu na 

60m a  v  technické disciplíně 
určené pro daný ročník + 2 
žolíci, kteří se zúčastnili tech-
nické disciplíny. Za 2. ročník 
to byla Anna Vlachová a  Da-
vid Jankovič, 3. ročník Adam 
Kubát, Adéla Daňková, On-
dřej Mikeš, 4. ročník Marie 
Krajíčková, Tereza Pořízková, 
Rostislav Stružka, 5. ročník 
Kateřina Vaková, a  Jakub Ne-
zval. Každý se snažil o co nej-

lepší výkon a tím si zajistit co 
nejlepší umístění ve své kate-
gorii. Všechna umístění se se-
četla. Vyhrála škola s nejméně 
body. RG a ZŠ města PV s 313 
body obsadila skvělé 12. místo. 
V  této obrovské konkurenci 
je to vynikající výsledek. Měli 
jsme i dílčí úspěchy. A to v ka-
tegorii dívek 4. ročníků v běhu 
na 60m Marie Krajíčková zís-
kala 2. místo, stejně tak Jakub 

Nezval v  kategorii chlapců 5. 
ročníků. Jakub byl ve skoku 
dalekém na 5. místě, 1cm za 
bronzovou příčkou. 6. místo 
ve skoku do dálky obsadil Da-
vid Jankovič z 2. třídy, 8. místo 
v  hodu plným míčem vybo-
joval Ondřej Mikeš a 8. místo 
v  hodu kriketovým míčkem 
Rostislav Stružka ze 4. třídy. 

S  dětmi jsme se však vyda-
li do Prahy o den dříve, aby si 

užili i výletu do velkoměsta. Jeli 
jsme vlakem, metrem, tramvají, 
autobusem i  lanovkou. Navští-
vili jsme Karlův most, zrcadlo-
vé bludiště na Petříně, zábavní 
centrum v  Černém mostě. 
Všichni si výlet užili, pro někte-
ré to bylo první setkání s hlav-
ním městem. Byl to úžasný zá-
žitek pro všechny. 

Mgr.Lucie Schönfeldová,
Mgr. Miluše Mikešová

Studenti RG a ZŠ města Prostějova na Kinderiádě

Po krátké zasloužené dovo-
lené začala 10. července letní 
příprava. Na tu naplánoval 
trenér František Jura čtyři 
přípravná utkání, herní sou-
středění v Ústí nad Orlicí a ná-
vdavkem čekalo naše fotbalisty 
1. kolo domácího Poháru Čes-
ké pošty.

Do přípravy na novou sezónu 
nastoupilo mužstvo Prostějova 
v  mírně pozměněné sestavě. 
Nejvýraznějšími změnami byl 
odchod vytáhlého stopera Ivo 
Zbožínka, který bude nadále 

pokračovat v práci s nejmenší-
mi fotbalovými nadějemi, skon-
čil také bývalý kapitán Martin 
Svozil. Naopak jsme přivítali 
dvě posily – do obrany Martina 
Souška, hráče rezervy Sigmy 
Olomouc, který byl v  minulé 
sezóně na hostování v divizním 
Šumperku, a ofenzivního zálož-
níka Aleše Krče, který přestou-
pil z Uničova.

Obě nové akvizice vyzkou-
šel trenér Jura hned v prvním 
přípravném duelu z exdruho-
ligovou Opavou, s  níž se bu-

deme potkávat v  nadcházející 
sezóně MSFL. Přestože se obě 
mužstva nacházela v  rozdíl-
ných fázích herní přípravy, 
eskáčko vybojovalo velmi 
lichotivou výhru 3:0, čímž 
potěšilo trenéra, který ovšem 
toto vítězství příliš nepřece-
ňoval. Mnohem důležitějším 
soubojem, ke kterému směřo-
vala úvodní fáze přípravy, bylo 
první kolo Poháru ČP, v němž 
se Prostějovští představili na 
hřišti divizních Tasovic, obce 
v  těsném sousedství Znojma, 

a které se hrálo až po uzávěrce 
tohoto vydání. Po očekávaném 
postupu bychom měli ve dru-
hém kole hraném ve středu 
21. srpna přivítat na domácím 
hřišti Za Místním nádražím 
druholigový Zlín. Motivace 
v tomto zápase bude enormní, 
jelikož na vítěze čeká ve třetím 
kole pražská Sparta!

Nový ročník MSFL začíná 
o víkendu 11. srpna. Los si po-
hrál s dvojicí Prostějova a Uni-
čova, pro niž bude vzájemný 
souboj rámovat podzimní 

část – naši začínají v  Uničově, 
v posledním kole 17. listopadu 
se oba celky střetnou na pros-
tějovském trávníku. Všechny 
příznivce prostějovské kopané 
zveme na první domácí zápas 
proti nováčkovi z Třebíče, který 
postoupil z  divize, plánovaný 
na neděli 18. srpna od 17 hod., 
přesný termín se dozvíte na na-
šem webu www.1skprostejov.
cz. Doufejme, že i  s  podporou 
našich fanoušků bude vstup do 
sezóny úspěšný! Tomáš Kaláb

1. SK Prostějov

Nový ročník MSFL začíná v polovině srpna
1. SK Prostějov hostí 18. srpna 2013 nováčka z Třebíče
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Již druhou letošní akcí se pre-
zentoval prostějovské veřejnosti 
Maratonský klub Prostějov, který 
působí pod TJ Haná Prostějov. 
Na neděli 26. května si skupina 
nadšenců naplánovala běžecké se-
tkání v Lesoparku Hloučela, jehož 
součástí byl závod Hloučela 3.6.9. 
Jednalo se o setkání amatérských 
běžců všech věkových skupin i vý-
konností se zaměřením na pod-
poru běhání ve městě Prostějově. 
Přes obavy pořadatelů, způsobené 
několikadenními dešti v  týdnu 
před vlastním závodem, nakonec 
v neděli ráno přivítalo běžce slu-
níčko a celému setkání i jednotli-
vým závodům počasí mimořádně 
přálo. V jednotlivých závodech se 
během dne představilo téměř 120 
zaregistrovaných běžců od těch 
nejmenších, kteří běželi trasu 50 m 
až po dospělé, kteří měli možnost 
vybrat si mezi třemi délkami tratě 
- 3, 6 a 9 km. Pro ty nejnáročnější 

běžce byla pak vytvořena králov-
ská disciplína 3.6.9, která předsta-
vovala účast ve všech třech hlav-
ních závodech za sebou. Na velmi 
dobře vyznačených tratích, které 
vedly krásným prostředím Leso-
parku, se nakonec odehrály „dra-
matické“ závody s vysokou účastí. 
Radost a nadšení nejmenších do-
plnily i velmi dobré výkony dospě-
lých běžců. Výkony všech pak byly 
korunovány diplomem, medailí 
i  sladkou odměnou. Maratonský 
klub tak na svých akcích navazuje 
na tradiční běhání v  Prostějově, 
o které je mezi prostějovskou veřej-
ností velký zájem a závod Hloučela 
3.6.9 všem ukázal, jak krásným 
prostředím pro tuto aktivitu je bi-
okoridor Hloučela. Nejcennějším 
přínosem celé akce je pak to, že 
mezi účastníky závodů byla celá 
řada dětí i dospělých, kteří si tako-
véto běhání vyzkoušeli poprvé. 

 Martin Plachý

Závod Maratonského klubu

Šachový turnaj Lond(-ý)(-i)n vs. Prostějov Lukáš Řehořek je dvojnásobným 

mistrem republiky

Kopřivnice (8.-9.6.2013) – 
Během uplynulého víkendu se 
uskutečnily dvě Mistrovství České 
republiky žactva. Z  Kopřivnice 
přivezla naše výprava dvě zlaté 
medaile a nového mistra republi-
ky v disciplínách 100 a 200 metrů 
prsa Lukáše Řehořka. K  dvěma 
mistrovským titulům přidal Lukáš 
ještě tři stříbrné medaile. Stříbro 
přivezla z  Českých Budějovic 
i plavkyně Míša Petrželová za dis-
ciplínu 100 metrů volný způsob.

První zlato se Lukášovi poda-
řilo získat hned v  prvním dnu 

žákovského šampionátu. V  dis-
ciplíně 100 metrů prsa vybojoval 
v  kategorii mladšího žactva mis-
trovský titul časem 1:17.96. Tímto 
časem překonal oddílový rekord 
Davida Běhala z roku 2000. Přidal 
ještě stříbrné medaile na 100 me-
trů polohový závod a 100 metrů 
znak, když dohmátl za vítězem 
pouhých 8 setin časem 1:09,98. 
V neděli vybojoval svůj druhý titul 
mistra ČR na 200 metrů prsa vý-
konem 2:45,72. Tímto časem také 
pořádně zahýbal s  oddílovými 
rekordy, protože o 14 vteřin vylep-
šil rekord Jana Žilky z roku 1986! 
K tomu přidal stříbro v disciplíně 
200 metrů znak časem 2:31,91. 
V této disciplíně Lukáš pravděpo-
dobně brzy překoná snad nejstarší 
oddílový rekord svého trenéra 
Aleše Matyáška z roku 1975.

Další čtyři plavci už na medaile 
nedosáhli. Na medaili sice po-
mýšlela dívčí štafeta, která neměla 
na Moravě konkurenci, ale mezi 
plavkyněmi z celé republiky obsa-
dila celkové šesté místo.

Míša Petrželová obhájila stříbro z loňska
České Budějovice (8.-9.6.2013)  

- Na Mistrovství republiky star-
šího žactva se kvali� kovaly Míša 
Petrželová a Katka Polcrová. Míša 
ziskem stříbrné medaile a časem 
1:01,63 v  disciplíně 100 metrů 
volný způsob obhájila loňský vý-
sledek. Na trati 50 metrů volný 
způsob doplavala na šestém mís-
tě a  na trati 200 metrů volným 
způsobem dohmátla na pátém 
místě. Kačka Polcrová skončila 

v  republice 22. a  23. v  prsových 
disciplínách.

Za čtrnáct dní čeká naše plav-
ce Jarní pohár desetiletého žactva 
v Karviné a Jarní pohár jedenácti-
letého žactva na domácím bazéně. 
Lukáš Řehořek, Míša Petrželová 
a  Dominika Smékalová budou 
reprezentovat Olomoucký kraj na 
letních olympijských hrách dětí 
a  mládeže ve Zlíně, které začínají 
23. června. -mn-

V  sobotu, dne 22. 06. 2013, se 
v  Baru 12 opic v  Partyzánské 12, 
v  Prostějově konal tradičně netra-
diční šachový turnaj v šachu (a to 
rapidu): Lond(-ý)(-i)n vs. Prostějov.

- Netradiční byl v tom, že cca polo-
vinu účastníků tvořil šachový klan ro-
diny Londinů, a to ze tří míst České re-
publiky, jeden člen klanu byl zároveň 
nejmladším účastníkem turnaje – na 
to, že má pět let, nehrál vůbec špatně, 
tj. tři body ze sedmi partií, a tým celý 
byl třígenerační, hlava klanu –

Milan, jeho tři děti (Milan, ml., 
Jana a  Martin), snacha: Marcela 
a  děti jeho dětí a  snach (Martin, 
Šimon, Lukáš V. a Michal K.) + 1 ko-
optovaný, zeť.

- Dále hráli neregistrovaní i  re-
gistrované šachistky i  šachisté, tj. ti 
kteří mají ELO od 1000 do cca 2300. 
Všichni mimo londinovský šachový 
klan byli kooptováni do Prostějova, 
ať jsou z  Přerova, Litovle, Žešova, 
Tetčic, atd., aby byl dodržen název 
a smysl turnaje.

- Všeobecné zábavě prospěl sys-
tém s handicapem, kdy slabší hráč 
měl o 5 minut více času na hru, když 
papírově slabší hráč měl 300 bodů 
ELO rozdíl, což se v praxi mnohdy 
neprojevilo, takže tak trochu netra-
diční bleskový turnaj. Všech sedm 
kol švýcarským způsobem proběhlo 
rychle a bez problémů díky organi-
začnímu týmu:

- Rudolf Dub – ředitel turnaje,
- Milan Londin, ml. – organizace 

za šachový klan, zastupoval ředitele J,
- Zbyněk Kracík – hlavní rozhodčí,
- Jana Londinová – rozhodčí.
Hrálo se v duchu fair play, ne tzv. 

„na krev“, ale vše bylo podmalová-
no výborným prostředím zahrádky 
Baru 12 opic, výbornou domácí ku-
chyní, milou obsluhou.

Těšíme se na druhý díl Lond(-ý)
(-i)n vs. Prostějov zvaný „Impérium 
vrací úder“ – termín sledujte přes 
příslušné weby, termín hledáme, 
abychom „nekanibalizovali“ jiné tur-
naje: http://ssok.chess.cz/

www.pvskoly.cz , www.prostejov.
eu + publikace v Radničních listech. 
No uvidíme, zda Lond(-i)(-ý)npříští 
rok uspěje.

Vyhráli všichni, účastníci turnaje, 
rodiče, známí, příchozí. Ale hlavními 
vítězi jsou rodiče, kteří si to zkusili 
sami, co jejich děti dělají.

Turnaj s  přehledem vyhrál To-
máš Cagašík ze Slavie Kroměříž, na 
2. místě Jiří Zapletal z Loko Zábřeh 
a  na 3. místě překvapení turnaje 
11-letý Vojtěch Říha z ŠO Hlinsko. 
Neúspěšnějším hráčem z Prostějova 
se stal na 4. místě Karel Meissel z SK 
Prostějov.

A  jak dopadl duel: Londýn vs. 
Prostějov, záleži na metodě výpočtu:

- Z 32 hráčů bylo asi 10 Londi-
nů, raději to přepočteme. Ostatní 
byli kooptovaní Prostějované, takže 
vezmeme prvých 10 a sečteme dosa-
žené body: 37,5 : 46,5, nebo

- Vezmeme průměr za Londiny 
a za Prostějovany: 3,75 : 4,65, nebo

- V rámci objektivity bychom ne-
směli počítat kooptovaného V. Říhu, 
ale ono je to opravdu jedno. Nebo 
– v rámci objektivity bychom „měli 
očesat“ Prostějovany o hráče mimo 
Prostějov byl by konečný výsledek 
37:34,5 pro Londiny

- pokud bychom zohlednili 
úmluvu o  přiměřenosti soupeřů 
s ohledem na ELO a započítali i „ko-
optované neprostějovské“ šachisty, 
výsledkem je spravedlivá remíza 
37:37.

Takže z  pozice Ředitele turnaje, 
po zvážení všech pravidel, vah, pro 
a proti, atd., vyhlašuji výsledek:

- Londini vs. Prostějov – remíza, 
a to po dohodě s doyenem Londi-
novců vyhrálo:

- přátelské ovzduší
-  příjemné prostředí jednoho 
z podporovatelů turnaje

- počasí
-  a výsledek je po dohodě s doye-
nem Londinovců: remíza.
Poděkování patří též všem pod-

porovatelům a sponzorům akce.

Míša Petrželová obhájila stříbro z loňskaobhájila stříbro z loňska
České Budějovice (8.-9.6.2013)  

- Na Mistrovství republiky star-
šího žactva se kvali� kovaly Míša 
Petrželová a Katka Polcrová. Míša 
ziskem stříbrné medaile a časem 
1:01,63 v  disciplíně 100 metrů 
volný způsob obhájila loňský vý-
sledek. Na trati 50 metrů volný 
způsob doplavala na šestém mís-
tě a  na trati 200 metrů volným 
způsobem dohmátla na pátém 
místě. Kačka Polcrová skončila 

v  republice 22. a  23. v  prsových 
disciplínách.

Za čtrnáct dní čeká naše plav-
ce Jarní pohár desetiletého žactva 
v Karviné a Jarní pohár jedenácti-
letého žactva na domácím bazéně. 
Lukáš Řehořek, Míša Petrželová 
a  Dominika Smékalová budou 
reprezentovat Olomoucký kraj na 
letních olympijských hrách dětí 
a  mládeže ve Zlíně, které začínají 
23. června. -mn-
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Richard Sedlák z Prostějova 
se účastnil tohoto závodu, kde 
se v kategorii do 600ccm umís-
til z 32 jezdců na 7. místě.

Jak se k  tomuto sportu 
dostal?

Začínal jsem na volných 
jízdách, potom přišly CEC, 
agentury, volná třída do 600cc 
na dromech, zkusil jsem 
SST600 a  teď i  přírodní okru-
hy, kde jezdím taky volnou do 
600ccm. Motorka je už několi-
kátý model Yamaha R6.

Jaký je váš dosavadní 
největší úspěch?

To nejde asi tak lehce 
a  jednoznačně říct. Super 
výsledek bylo celkové vítězství 
ve volné do 600ccm, ale na 
druhou stranu mám úžasné 
vzpomínky na některá vítězství 
v  závodech, nebo jen na do-
bré bitvy na dráze, i když jsem 
nevyhrál. 

Jaké byly vaše dojmy 
a pocity po prvním startu 
v Hořicích?

Do Hořic mě přivedl ka-
marád. Slovo dalo slovo a řekl 
jsem, že to zkusím. Dojmy 
byly úžasné. Nejvíc asi atmos-

féra a moře lidí, které motorky 
přitáhly, protože je mají rádi. 
To se na dromech neděje. 
Přijde hrstka lidí, nikam se 
nedostanou, nic moc nevidí 

a  v  boxech panuje atmosféra 
že “cizinci-diváci” nejsou moc 
vítaní a  jsou málem na obtíž. 
V  Hořicích a  i  jinde, Těrlicko, 
Radvanice, kde jsem byl, jsou 

davy diváků a fanoušků, panu-
je přátelštější atmosféra, lidi 
se dostanou kolem trati, jak 
potřebují, v  depu jsou vítáni 
a nikomu nevadí, že mu divák 

hledí pod ruce když šroubuje. 
A  pak samotný start a  závod, 
asi nepopsatelný pocit... Kdo 
nezažil, nepochopí, ať to 
popíšeš sebelíp.  -red-

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

Sport

INZERCE

Závod 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích

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
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Zahrada, byliny, kúry…
Chcete letní zážitek s bylinkovou zahradou, kúrami z bylin a dobrou radou známé 
bylinářky?  
V Brodku u Konice je krásně, čisto a zdravě.
Zahrada Naděje je pokrytá bylinami domácího i zahraničního původu. 
V sezoně je možné zakoupit sazenice. 
U Mgr. J. Podhorné najdete kúry na rozmanité potíže, jednotlivé tinktury, speciální medy, 
výluhy do koupelí. 
Příroda má schopnost pomáhat organizmu v každé situaci. Proč jí nevyužít?

Nenechte si ujít – výlet stojí za to!
Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254  
798 46 Brodek u Konice 3   
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu     www.nadeje-byliny.eu D
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www.hodinky-buran.cz

PÙJÈTE si hodinky
na adrenalinové sporty
nebo na trénink

 Splňte si své sny 
Přejete si zajistit sebe a svoji rodinu za stejných podmínek 
jako lidé žijící např.v Německu, Rakousku, Švýcarsku, USA? 

Chcete zajistit studia svých dětí? 
Přejete si profinancovat Vaše bydlení výhodněji? 

Začít musíte sami a to pravidelným ukládáním malými 
měsíčními úložkami, jednorázovými vklady. 

Peníze kdykoliv k disposici. 

Výhodné zhodnocení peněz také pro firmy. 

Fišerová Eliška, poradím, 
mobil 774 719 362.

Pro vaši prezentaci v nových Radničních listech volejte tyto známé kontakty:  

Telefon: 608 723 849          E-mail:  reklama@vecernikpv.cz, p. Klosová.



MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV CHLAPCŮ A DÍVEK DO 14 LET
ITF TEAM CHAMPIONSHIPS FOR BOYS AND GIRLS OF 14 & UNDER

mediální partneři
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