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JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY
 PŘIJMEME  KADEŘNICI

Studio Naisy, Blahoslavova 8, Prostějov
WWW.NAISY.CZ Tel.: 582 346 071 

KOSMETIKA
kromě naší stálé nabídky ošetření (450,-) 
máme pro vás každý měsíc připravena dvě  nová ošetření, která jsou vhodná pro 
vaši plet,ve stávajícím ročním období

OŠETŘENÍ EXKLUZIVNÍ – 800 – 1000 Kč
 kúra při které si užijete relaxační, speciální masáže a nejúčinější kosmetické 
přípravky kombinované s přístroji- nyní ANTI AGING S VIT C

OŠETŘENÍ NAISY PRO VÁS – 390,-
klasické, kvalitní kosmetické ošetření, které si může dopřát každá žena 
nyní – AGE DEFENNSE – regenerace - lifting

VĚRNÉ KLIENTKY ODMĚNUJEME – každé 5. ošetření za poloviční cenu

KADEŘNICTVÍ
L‘ORÉAL PARIS – SALON EXPERT – KÉRASTASE - SYMBOL KVALITY A LUXUSU

REGENERACE VLASŮ S FUSIO DOSE OD KÉRASTASE 230,-
KOKTEJL ÚČINNÝCH LÁTEK NAMÍCHANÝ NA MÍRU VAŠIM VLASŮM, 
UVIDÍTE OKAMŽITOU PROMĚNU – 5MINUT PRO DLOUHODOBÝ EFEKT

každý měsíc k zakoupeným přípravkům máme pro vás krásné dárky
NYNÍ – ZAKOUPÍTELI JEDEN PŘÍPRAVEK KÉRASTASE, OBDRŽÍTE ČERNOU 

TUŽKU NA OČI , NEBO KABELKOVÝ LAK – VŠE OD L‘ORÉAL PARIS

PERMANENTNÍ MAKE UP – MÁME ZKUŠENOSTI VÍCE NEŽ 15 LET
FOTODEPILACE – TRVALÉ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ
MANIKÚRA – PEDIKÚRA – SOLÁRIUM – BĚLENÍ ZUBŮ

MASÁŽE – KLASICKÉ – LÁVOVÝMI KAMENY – DORNOVA METODA

NAISY
KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO

www.homeopv.cz
Homeopatie – šetrné celostní ošetření akutních či chronických případů
Bachovy květové esence (UK) – jemné a hluboké odstranění emocionálních bloků 
(strach, nejistota, deprese, výkyvy nálad, nízké sebevědomí, agrese)
Baileyho květové esence 5 Elements (UK)– účinná harmonizace 
emocí podle energií pentagramu (oheň, země, kov, voda, dřevo)
Tkáňové soli – přirozený a tělu vlastní systém biochemických sloučenin jako 
nepostradatelná součást léčby fyzických potíží, jedinečná vstřebatelnost
Ošetření drobných zvířat - potíže  mentální (agrese, úzkosti, zlozvyky...) i fyzické
Udělejte něco pro Vaše opravdové „já“ a využijte terapií, které nás respektují jako 
celek, nemají negativní vedlejší účinky a působí do hloubky a na všech úrovních.

Mgr. Jana Valentová ● Lužická 5, Prostějov

721 594 584

V  H Y P E R M A R K E T U  A L B E R T

Využijte výhod naší lékárny:

Nízké ceny a doplatky 
pro všechny zákazníky

Příznivá otevírací doba 
PO - NE od 8:00 – 20:00 hod.

Slevy pro Senior pas i Rodinný pas

Možnost platit platební kartou 
a poukazy: Sodexo, Chéque 
Déjeuner, Edenred, Benefi t Plus 

Pořiďte si zákaznickou 
kartu a získejte 

BONUS 30 Kč 
NA KAŽDÝ VÁŠ RECEPT*
a mnoho dalších výhod!

* Platí při výdeji léčivého přípravku vázaného 
na lékařský předpis hrazeného z veřejného 

zdravotního pojištení.

Lékárna Harmonia
Janáčkova 4266/13, 79601 Prostějov

tel.: 582 335 729
e-mail.: prostejov@lekarnaharmonia.cz

web: www.lekarnaharmonia.cz
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RADNIČNÍ
   LISTY

Jarní úklid
Letos napadlo sněhu opravdu 

hodně, ale stále silnější slunce ho 
pronásleduje i do stinných zákoutí. 
Sníh roztaje a teprve teď vidíme tu 
spoustu nepořádku, různé sáčky, 
plastové lahve, papíry, dokonce 
i věci, které bychom jaksi nečekali, 
např. pár obnošených bot.

Dobré duše mezi námi vyjdou 
s prvními jarními dny do přírody 
a snaží se dát přírodu do pořádku, 
Hloučelu například. Taky doma 
vypukne jarní úklid tolik podob-
ný úklidu vánočnímu. Ovšem je 
tu jeden rozdíl. Ten rozdíl je právě 
v  tom slunci. Slunce hřeje a  jaksi 
nás i  uzdravuje, vrací nám sílu, 
energii. Zdá se, že je čas udělat si 
pořádek i v  sobě, ve své duši. Co 
nám jsou platná vyleštěná okna, 
když bude duše matná, malátná, 
slabá a kolísavá.

Moderní člověk, to bylo už 
mnohokrát řečeno, stále někam 
pospíchá, nejraději by zlámal 
všechny rekordy a  pokračoval by 
urputně dál, nejlépe ještě dnes, teď 
hned.

Masaryk, člověk skutečně praco-
vitý, řekl: „Odměřuj všechno správ-
ně, co neuděláš ty, dodělají jiní. 
Moderní člověk nemá stání, nemá 
klidu. Co neuděláš dnes, uděláš 
zítra, co neuděláš ty, udělá druhý, 
a  když to vůbec neuděláš a  když 
to nikdo neudělá, tož si řekni, že se 
také Pán Bůh stará o to, co stvořil.“ / 
Masaryk, Ideály humanitní /.

To není nějaká obrana pasivi-
ty, není to ani lhostejnost k  dění 
okolo nás. Je to prostě výzva, aby-
chom všemu dávali správné místo, 
abychom neabsolutizovali jevy 
povrchní a pomíjivé na úkor věcí 
podstatných. A podstatné jsou jistě 
vztahy mezi lidmi.

Člověk rozvažuje. Může přece 
hlouběji poznat důvody a pohnut-
ky svého jednání. Proč se tedy 
někdy chová tak, že škodí svému 
okolí? Na to není snadné odpově-
dět. Ve hře je mnoho činitelů, ale 
pořád platí, že dobrý formativní 
vliv rodiny, školy a vzory ve spo-
lečnosti, to má svoji váhu. 

Pozorujeme-li některé lidi, jak 
se pachtí za něčím, co si, jak se 
říká, s sebou do hrobu nevezmou, 
pak zcela evidentně můžeme kon-
statovat jakousi nezřízenost v  je-
jich chování.

Možná, že někdo jejich výcho-
vu zanedbal, možná nesměřovali 
sebevýchovu správným směrem, 
kdo ví. Nebo neměli čas promyslet 
si slova, která napsal Lao C‘: 

,,neboť není většího neštěstí, 
než neznat míru 
a není horšího omylu, 
než chtít získat víc.
A proto:

spokojenost z poznání své míry vzešlá 
je spokojenost trvalá a věčná…“

Jarní pořádek, to je dobrá věc. 
A až skončíte, malounko se zamys-
lete. To nemůže uškodit, naopak. 

 Václav Kolář

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společnost 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. 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 1212-8368

Radnièní listy

ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3 - 12
 � Pomoc ve finanční tísni
 � Prostějov vyhlašuje soutěž o logo města
 �  Veřejně prospěšné práce  
 � Město ušetří na energiích a telefonech
 � Smetanovy sady procházejí rekonstrukcí 

 
INFORMACE strany 13 - 14

 � Na památku zmizelých sousedů
 � V Centru sociálních služeb slavili MDŽ

KULTURA strany 15 - 28
 � Program kina METRO 70  
 � Program DUHY
 � Program městského divadla
 � Úspěch divadla POINT

SPOLEČNOST, KALEIDOSKOP strany 26 - 31
 � Činnost Mateřského centra Cipísek 
 � Děti přivítané do života
 �  Blahopřejeme jubilantům
 � ČSOP IRIS zve na řadu akcí

VOLNÝ ČAS, SPORT strany 31 - 34 
 � Vyhlášeni nejlepší sportovci města 
 � TŠ Hubený sbírá další trofeje

RADNIČNÍ LISTY 
distribuci zajišťuje 
Česká pošta, a.s. 

V případě problémů s doručováním 
tiskoviny do domácností volejte na telefon

582 300 453

Vedení města Prostějova si v pátek 1. března 
připomenulo položením kytice na prostějov-
ském hřbitově u  rodinné hrobky v  severní 
arkádě 110.výročí narození první dámy čes-
kého sochařství Hany Wichterlové. Hana 
Wichterlová se narodila 2. 3. 1903 v rodině 
významného podnikatele a  spolumajitele 
továrny na hospodářské stroje. Její sochař-
ský talent odhalil rodinný přítel architekt 
Jan Kotěra, který jí doporučil studia na 
Akademii výtvarných umění v Praze. 
 2x foto: Magistrát města Prostějova
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Vyhlášení veřejné soutěže 
VYTVOŘENÍ LOGA 

A LOGOTYPU 
MĚSTA PROSTĚJOVA

Rada města Prostějova sou-
hlasí s vyhlášením veřejné sou-
těže na vytvoření loga a logoty-
pu města Prostějova dle předlo-
ženého návrhu.

Informace pracovní 
skupiny pro přípravu 

realizace záměru výstavby 
společensko-sportovního 

centra v Prostějově

Rada města Prostějova vzala na 
vědomí informace pracovní sku-
piny pro přípravu realizace zámě-
ru výstavby společensko-sportov-
ního centra v Prostějově.

Podnět 
„Transparentní radnice“

Rada města Prostějova vza-
la na vědomí podnět Ing. Burši 
„Transparentní radnice Prostějov“ 
a uložila 

Ing. Lubomíru Balášovi tajem-
níkovi Magistrátu města Prostějo-
va zajistit

1. zveřejňování programu schů-
zí rady dle schváleného harmono-
gramu na webu města v den, kdy 
je program odeslán členům rady 
města,

2. zveřejňování seznamu faktur 
od roku 2013 včetně elektronické-
ho obrazu,

3. průběžné informace o čerpá-
ní rozpočtu na webových strán-
kách zveřejňováním měsíčních 
sestav čerpání rozpočtu.

Zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky

„Výběr dodavatele služeb 
v oblasti marketingu 

a propagace pro statutární 
město Prostějov 

– NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Rada města Prostějova schválila
1. zahájení otevřeného zadávací-

ho řízení nadlimitní veřejné zakáz-
ky na služby „Výběr dodavatele slu-
žeb v oblasti marketingu a propa-
gace pro statutární město Prostějov 
– NOVÉ VYHLÁŠENÍ “ v souladu 
s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon), 

2. základní hodnotící kritérium 
Ekonomická výhodnost nabídky 
a dílčí hodnotící kritéria takto:
Nabídková cena v Kč bez DPH 
 váha 40 %
Počet a význam propagačních akcí 
 váha 30 %
Rozsah marketingové prezentace 
 váha 30 %

v rámci hodnocení dílčího hod-
notícího kritéria „Počet a význam 
propagačních akcí“ budou hodno-
cena tato podkritéria: 

počet akcí v Prostějově  váha 20 % 
počet akcí regionálního významu 
 váha 15 % 
počet akcí s republikovým významem 
 váha 20 % 
počet akcí s mezinárodním významem 
 váha 25 % 
počet oslovených účastníků resp. celkový 
počet diváků akcí v daném roce 
 váha 20 % 
v rámci hodnocení dílčího hodno-
tícího kritéria „Rozsah marketin-
gové prezentace“ budou hodnoce-
na tato podkritéria:
rozsah a umístění plošné reklamy 
 váha 40%
rozsah a četnost prezentace města 
v tištěných materiálech váha 30% 
časový rozsah a četnost prezentace 
v mediích  váha 30%

3. zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky „Výběr dodava-
tele služeb v oblasti marketingu 
a propagace pro statutární město 
Prostějov – nové vyhlášení “ dle 
návrhu přiloženého v  příloze 
k  tomuto materiálu, přičemž 
poskytování marketingových 
a  propagačních služeb bude 
sjednáno na období čtyř let, tj. 
do 30.června 2017, předpoklá-
dané zahájení plnění zakázky je 
1. červenec 2013, 

4. zastupování statutárního 
města Prostějova při výkonu za-
davatelských činností (práv a po-
vinností zadavatele) společností 
Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 
00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 
921, Městský soud v Praze, spisová 
značka C, vložka 74479, 

5. v  souladu s  § 74 zákona 
a  s  přihlédnutím k  potřebě od-
borné způsobilosti komise pro 
posouzení a  hodnocení nabídek, 
složení komise pro otevírání obá-
lek v počtu tří členů a tří náhrad-
níků a složení komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek v počtu 
sedmi členů a sedmi náhradníků 
veřejné zakázky „Výběr dodava-
tele služeb v  oblasti marketingu 
a propagace pro statutární město 
Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠE-
NÍ“. Složení komise pro otevírání 
obálek a  komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek je jmenovitě 
uvedeno v zápise z jednání schůze 
Rady města Prostějova.

uložila
Mgr. Renatě Grulichové, ve-

doucí Odboru kancelář tajemníka, 
zadat prostřednictvím vybra-

ného mandatáře, společnosti 
Gordion s.r.o. veřejnou zakázku 
„Výběr dodavatele služeb v oblasti 
marketingu a  propagace pro sta-
tutární město Prostějov- NOVÉ 
VYHLÁŠENÍ“ za použití uvede-
ných hodnotících kritérií. 

pověřila
Miroslava Pišťáka, primátora 

města, jmenováním tří členů a tří ná-
hradníků komise pro otevírání obá-
lek a sedmi členů a sedmi náhradní-
ků komise pro posouzení a hodno-

cení nabídek v  souladu se zápisem 
z jednání Rady města Prostějova.

Zadávací řízení veřejné 
zakázky „Poskytování 

telekomunikačních služeb 
pro Statutární město 

Prostějov a jím založené  
a zřízené organizace“

Rada města Prostějova rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabíd-

ky v zadávacím řízení „Poskytová-
ní telekomunikačních služeb pro 
Statutární město Prostějov a  jím 
založené a  zřízené organizace“ 
v  dílčím plnění části 2 „Hlasové 
a datové služby na mobilních lin-
kách“ a na základě výsledku elek-
tronické aukce ze dne 26.2.2013 
a  doporučení komise pro hod-
nocení nabídek vybrala nabídku 
společnosti T-mobile Czech Re-
public a.s., se sídlem Tomíčkova 
2144/1, Praha 4 – Michle, 149 00, 
IČ 64949681, jako nejvhodnější 
nabídku. Nabídka společnosti T-
-mobile Czech Republic a.s., vy-
hověla požadavkům zadávací do-
kumentace a v elektronické aukci 
dosáhla nejnižší nabídkové ceny.

2. zadat veřejnou zakázku „Po-
skytování telekomunikačních 
služeb pro Statutární město Pro-
stějov a  jím založené a  zřízené 
organizace“ v  dílčím plnění části 
2 „hlasové a datové služby na mo-
bilních linkách“ a uzavřít Smlouvu 
o poskytování služeb se společnos-
tí T-mobile Czech Republic a.s., se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 
– Michle, 149 00, IČ 64949681dle 
důvodové zprávy. 

uložila
Františku Nevrtalovi, vedoucí-

mu Odboru správy a zabezpečení 
Magistrátu města Prostějova, 

po uplynutí zákonných lhůt pro 
podání námitek uzavřít se společ-
ností T-mobile Czech Republic a.s., 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Pra-
ha 4 – Michle, 149 00, IČ 64949681 
Smlouvu o poskytování telekomu-
nikačních služeb na mobilních lin-
kách na dobu neurčitou v souladu 
se zadávací dokumentací. 

Zadávací řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu 

„Servisní podpora IT 
Magistrátu města 

Prostějova“

Rada města Prostějova rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabíd-

ky v  zadávacím řízení „Servisní 
podpora IT Magistrátu města Pro-
stějova“ na základě doporučení 
komise pro hodnocení nabídek, 
která dne 6. 2. 2013 provedla hod-
nocení nabídek a  jako nejvýhod-
nější nabídku vybrala nabídku 
společnosti Computer System cz 
s.r.o., se sídlem Werichova 658/23, 
779 00 Olomouc, IČ 268 34 979, 
jejíž nabídka vyhověla požadav-

kům zadávací dokumentace a byla 
podle hodnotících kritérií vyhod-
nocena jako ekonomicky nejvý-
hodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Ser-
visní podpora IT Magistrátu měs-
ta Prostějova“ a  uzavřít Smlouvu 
o dílo na realizaci zakázky se spo-
lečností Computer System cz s.r.o., 
se sídlem Werichova 658/23, 779 
00 Olomouc, IČ 268 34  979, dle 
důvodové zprávy.

Zadávací řízení veřejné 
zakázky „Měřiče rychlosti 
vozidel – nové vyhlášení“

Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
v  souvislosti s  posuzováním 

technických podmínek veřejné 

zakázky „Měřiče rychlosti vozidel 
– nové vyhlášení“

upravit zadávací dokumentaci 
tak, že v rámci plnění veřejné za-
kázky bude zadavatel požadovat 
v  lokalitách stanovených zadá-
vací dokumentací vybudování 
smyček nových, tak aby bylo 
umožněno i sledování průjezdu 
na červenou na určených mís-
tech,

2. uložila
Mgr. Renatě Grulichové, ve-

doucí Odboru kancelář tajem-
níka, 

prostřednictvím oddělení ve-
řejných zakázek ve spolupráci 
s  vybraným mandatářem, zaji-
stit potřebné úkony v  zadáva-
cím řízení podle bodu 1 tohoto 
usnesení.

Výpis z usnesení ze 70. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 3. 2013
(kompletní usnesení naleznete na webových stránkách www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kanceláře primátora)

Informace Finančního úřadu 
pro Olomoucký kraj, 

Územního pracoviště v Prostějově 
k podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 2012
Na Územním pracovišti v Prostějově dojde v souvislosti s po-

dáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za 
rok 2012 v období od 25. 3. 2013 do 2. 4. 2013 k rozšíření úřed-
ních hodin pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobo-
tu 30. 3. 2013 dopoledne, a to následovně:

Den podatelna Pokladna
27. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
30. 3. 2012 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00

2. 4. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Ve stejném rozsahu budou rozšířeny úřední hodiny i na Územ-
ním pracovišti v Konici (mimo otevření v sobotu 30. 3. 2013).

I  když termín pro podání daňového přiznání je 2. 4. 
2013, uvítáme jeho dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, 
že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění 
bude delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit 
pokutu. 

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektro-
nicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro 
finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektro-
nicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno 
automatickými nápovědami, součty a  kontrolami. Vyplňo-
vání elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím 
volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňo-
vého přiznání. 

Pouze k  vyplnění a  následnému vytištění daňového při-
znání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financ-
nisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.

Platby daně z  příjmu fyzických osob se provádí na účet 
č. 721 - 47623811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, 
konstantní symbol - 1148. 

Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy plat-
bu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet fi-
nančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba po-
čítat i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení 
příslušné částky.  Ing. Pavel Michalec, MBA

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

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

„Na počet zaměstnanců 
magistrátu bychom tedy podle 
zákona měli zaměstnat celko-
vě 10,59 zdravotně handica-
povaných osob nebo odebrat 
v  takovém objemu služby či 

výrobky,“ vysvětluje tajemník 
Magistrátu města Prostějova 
Lubomír Baláš (na snímku).

Pokud by město svou po-
vinnost nesplnilo, muselo by 
do státního rozpočtu odvést 
za rok 2012 částku 646.201,80 
korun. Díky aktivnímu a zod-
povědnému přístupu města 
jako zaměstnavatele ke zmí-
něné právní normě nebude 
muset Prostějov, podobně jako 

v  předchozích letech, žádné 
peníze do státního rozpočtu 
odvádět. 

„Loni jsme totiž tuto povin-
nost naplnili zaměstnáváním 
3,23 osob se zdravotním po-
stižením a odebráním výrobků 
a  služeb v objemu 15,67 osob. 
Naše skutečné plnění je tedy 
v  celkové výši 18,9 osob se 
zdravotním postižením, dodá-
vá Baláš.  -red-

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

ELEKTROKOLA  DOPLŇKY A SOUČÁSTKY 
SERVIS a OPRAVY jízdních kol    SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

SLEVA s naší zákaznickou kartou nebo přes e-shop 
Plumlovská 32 (vedle ÚŘADU PRÁCE) Prostějov tel.: 733 224 410 

Pro vaši 
prezentaci 

v nových 
Radničních listech 

volejte tyto známé  
kontakty: 

Telefon: 608 723 849 
E-mail: 

reklama@vecernikpv.cz 
- p. Klosová.

Město Prostějov podpořilo 
bezplatné poradenství obča-
nům, kteří jsou ve svízelné si-
tuaci, nemohou platit své dluhy 
a hrozí jim exekuce. 

Tuto službu bude zajišťovat 
Poradna při finanční tísni, 
o.p.s., na Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějo-
va, Školní ulice č. 4, ve druhém 
poschodí, dveře č. 328 v zasedací 
místnosti. První konzultační 
den proběhne 27. 3. 2013 v čase 
od 14:00 hod. až 16:00 hod., po-
sléze každý měsíc ve stejném čase 
až do prosince 2013. 

Plán konzultací
Poradny při finanční tísni o.p.s. :

27.3.2013 14:00-16:00
24.4.2013 14:00-16:00
22.5.2013 14:00-16:00

19.6.2013 14:00-16:00
17.7.2013 14:00-16:00
14.8.2013 14:00-16:00
11.9.2013 14:00-16:00
9.10.2013 14:00-16:00
6.11.2013 14:00-16:00
4.12.2013 14:00-16:00
Schůzku je možno dohodnout 

na telefonu: 595 532 740
„Jedná se o neziskovou, nestát-

ní a nekomerční obecně prospěš-
nou společnost, která poskytuje 
bezplatné poradenství spotřebi-
telům, a to zejména v situaci, kdy 
v  důsledku změny své životní 
situace nemohou řádně platit své 

dluhy. Také poradí lidem, jak se 
lze zadlužit zodpovědně, a  tím 
předejít problémům s  řádným 
a  včasným splácením dluhů,“ 
přiblížila podstatu nové služby 
náměstkyně primátora Alena 
Rašková.

Posláním této organizace je 
kvalitní a  účinná poradenská 
činnost pro občany ve finanční 
tísni v hrozící či existující plateb-
ní neschopnosti nebo v  exekuci 
a  pomoc při podání návrhu na 
oddlužení. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

NOVÁ BEZPLATNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBAProstějov 
získal Cenu 

ministerstva 
vnitra 

Město Prostějov získalo 
Cenu Ministerstva vnitra ČR 
za kvalitu ve veřejné správě. 
Jen čtyři Zdravá města v  re-
publice získala za realizaci 
místní Agendy 21 stříbrný ti-
tul Organizace dobré veřejné 
služby. Mezi nimi je také Pro-
stějov. 

Dne 19. února 2013 proběh-
la v Brně 9. Národní konferen-
ce kvality ve veřejné správě. 
Nedílnou součástí národních 
konferencí kvality je předá-
vání Cen Ministerstva vnitra 
za kvalitu a inovaci ve veřejné 
správě. Ministerstvo oceňuje 
úřady, které si význam kvality 
ve své práci nejen uvědomují, 
ale především hledají a hlavně 
nacházejí cesty k jejímu dosa-
žení. 

O  ceny ministerstva vnitra 
v  tomto ročníku soutěžilo cel-
kem 38 organizací. Mezi oceně-
nými byli ve všech kategoriích 
zastoupeni také členové Národ-
ní sítě Zdravých měst ČR, kteří 
získali ocenění jak za realizaci 
místní Agendy 21, tak za uplat-
ňování dalších metod kvality ve 
veřejné správě. Stříbrnou cenu 
v  kategorii Organizace dobré 
veřejné služby za kvalitu ve ve-
řejné správě v  realizaci místní 
Agendy 21 získala Zdravá měs-
ta Prostějov, Chrudim, Kopřiv-
nice, Litoměřice.  -red-

Poradenství ve finanční tísni začíná fungovat

Ve čtvrtek 7. března 2013 si vedení města Prostějova, zástupci kulturních, společen-
ských organizací, armády a policie společně s občany připomenuli 163. výročí narození 
prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka.

INZERCE



w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

Identifikační údaje vyhlašovatele
Název vyhlašovatele: statutární město Prostějov
Sídlo: T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01 
IČ: 00288659  DIČ: CZ 00288659
Zastoupené Miroslavem Pišťákem, primátorem
Kontaktní osoba vyhlašovatele: Kateřina Kimlová, Dis., Odbor kan-

celář primátora, tel: 582329728, email: katerina.kimlova@prostejov.eu
 

Popis předmětu soutěže
Předmětem této dvoukolové sou-

těže je vytvoření loga a logotypu sta-
tutárního města Prostějova (dále jen 
„město“), které budou základem pro 
komplexní vizualizaci města. Logo 
i  logotyp by měly být jednoduché, 
originální a nezaměnitelné a použi-
telné i  samostatně. Logo a  logotyp 
budou užívány na propagačních 
materiálech, dokumentech, vizit-
kách, webových prezentacích apod.

Logo bude sestávat z grafického 
symbolu. U  logotypu bude logo 
doplněno slovem.

Účastníci soutěže
Soutěž je otevřena pro širokou 

odbornou i  laickou veřejnost. 
Účastníkem soutěže (dále jen 
„soutěžící“) může být kterákoliv 
fyzická či právnická osoba, s  vý-
jimkou členů hodnotící komise.

Podmínky soutěže
V prvním kole soutěžící odevzdá 

své návrhy loga a  logotypu města 
Prostějova jako nehmotný výsledek 
své činnosti v  papírové formě na 
formátu A4 v základním barevném 
a černobílém provedení (negativ – 
pozitiv) v rozměru 15 x 15 cm a ve 
zmenšení na minimální rozměr 1,5 
x 1,5 cm. K návrhu loga a logotypu 
soutěžící přiloží vyplněnou přihláš-
ku podle vzoru uvedeného v příloze 
č. 1 těchto podmínek. 

Každý soutěžící může podat 
maximálně 3 návrhy loga a logo-
typu, každý z návrhů bude posu-
zován samostatně.

Soutěžící ke každému návrhu 
připojí krátkou písemnou infor-
maci o  tom, co chtěl svou prací 
zdůraznit, jaká je symbolika návr-
hu ve vztahu k městu.

Předložením přihlášky spolu se 
soutěžním návrhem vyslovuje sou-
těžící souhlas s  podmínkami této 
soutěže a  s  bezúplatným vystave-
ním jeho soutěžního návrhu i s jeho 
publikováním pro účely propagace 
soutěže na náklady vyhlašovatele. 
Tímto nejsou dotčena autorská prá-
va soutěžícího k jeho dílu.

Návrhy splňující všechny náleži-
tosti těchto podmínek a doručené 
v níže uvedeném termínu budou 
posouzeny pětičlennou hodnotí-
cí komisí a  následně předloženy 

Radě města Prostějova, která vy-
bere maximálně 5 návrhů a  tyto 
postoupí do druhého kola soutěže. 

Postup do druhého kola bude vy-
braným autorům písemně oznámen 
kontaktní osobou vyhlašovatele.

Ve druhém kole jsou soutěžící 
povinni své návrhy dopracovat 
a předložit takto:

a) návrhy na formátu A4 barev-
né i černobílé dopracované podle 
případných požadavků Rady měs-
ta Prostějova,

b) návrhy v  elektronické formě 
na nosiči CD/DVD ve formátu PDF,

c) požadované návrhy praktic-
ké aplikace loga:

hlavičkový papír (barevná i čer-
nobílá verze),

hlavičkový papír města obsahu-
jícím adresu magistrátu, telefon, e-
-mail, webovou adresu, IČO, logo,

vizualizace formuláře (poslouží 
jako vzor pro sjednocení vzhledu 
elektronických formulářů města),

obálka ve formátu C6,
vizitky,
šablona prezentace PowerPoint,
vizualizace použití k  potisku 

propagačních předmětů (hrnek, 
propiska, přívěšek, tričko),

d) podepsaný návrh smlouvy 
dle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení,

e) soutěžící ve druhém kole 
předloží případné reference.

Návrhy přijaté ve druhém kole 
budou posouzeny hodnotící komisí 
a doporučení vítězného návrhu bude 
předložen radě města k rozhodnutí. 

Vítězem soutěže je soutěžící, 
jehož návrh bude radou města 
vyhodnocen jako nejlepší. Všem 
autorům soutěžícím ve druhém 
kole bude výsledek soutěže písem-
ně oznámen.

V  případě, že žádný z  předlo-
žených návrhů nedosáhne před-
pokládané úrovně a  tím nesplní 
podmínky soutěže, vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo soutěž ukončit 
bez určení vítěze. 

Vyhlašovatel soutěže vyhlásí 
výsledek soutěže nejpozději do 
31. 10. 2013.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
návrhy soutěžícím nevrátit.

Tato veřejná soutěž se řídí § 847 
a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Lhůta a místo 
pro podání návrhů

Návrhy do prvního kola mo-
hou uchazeči doručit poštou na 
adresu: Statutární město Prostějov, 
Nám. T. G. Masaryka 130/14, Pro-
stějov, PSČ 796 01 nebo osobně do 
Regionálního informačního cen-
tra na Pernštýnském nám. 176/8 
v Prostějově (dále RIC) v zalepené 
obálce s  označením „SOUTĚŽ 
1. KOLO - Logo města Prostě-
jova“ a „Neotvírat“ v termínu do 
31. 5. 2013, 12.00 hodin. Návrhy 
je nutné doručit vyhlašovateli ve 
stanovené lhůtě, na pozdě zaslané 
návrhy nebude brán zřetel.

Návrhy do druhého kola mohou 
vybraní soutěžící doručit poštou na 
adresu: Statutární město Prostějov, 
Nám. T. G. Masaryka 130/14, Pro-
stějov, PSČ 796 01 nebo osobně do 
RIC v zalepené obálce s označením 
„SOUTĚŽ 2. KOLO - Logo města 
Prostějova“ a „Neotvírat“ v termí-
nu do 31. 7. 2013, 12.00 hodin.

Za okamžik převzetí návrhu vy-
hlašovatelem je považováno převzetí 
nabídky podatelnou nebo RIC.

Provozní doba RIC:
pondělí až pátek:
  8.00 – 17.00 hod.
sobota a neděle:
 9.00 – 12.00 hod.

Náklady soutěžících na 
účast, určení výše ceny

Náklady, které vznikly sou-
těžícímu v  souvislosti s  účastí 
v  soutěži, nese tento soutěžící. 
Soutěžící, jehož návrh podle 
hodnocení, provedeného Radou 
města Prostějova, splní požado-
vané podmínky soutěže a  po-
stoupí do druhého kola soutěže, 
obdrží od vyhlašovatele peněžní 
dar ve výši 5000 Kč za jeho sou-
těžní návrh.

Autorovi vítězného návr-
hu bude vyplacen po uzavře-
ní smlouvy autorský honorář 
ve výši 30 000 Kč za vytvoření 
díla a  udělení svolení k  jeho 
užití v  souladu se zákonem č. 
121/2000 Sb., o  právu autor-
ském, ve znění pozdějších před-
pisů. Honorář bude vyplacen do 
30 dnů po podpisu smlouvy.

Statutární město Prostějov, Rada města Prostějova vyhlašuje veřejnou soutěž

VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA PROSTĚJOVA

Zprávy z města

Přihláška do soutěže na vytvoření 
loga a logotypu statutárního města Prostějova

Jméno 
a příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Soutěžící autorský kolektiv/právnická osoba

Název/Firma

Adresa sídla

Statutární zástupce

IČ, DIČ

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přiklá-
dám ............ ks soutěžního díla dle podmínek soutěže.

Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas:
• s bezúplatným vystavením svého soutěžního návrhu a s jeho pub-

likováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele,
• se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek v roz-

sahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (ze-
jména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
v platném znění).

V .......................................... dne ..............................

  ...............................................................
     podpis soutěžícího
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Rada města vyhlásila veřej-
nou soutěž na vytvoření loga 
a  logotypu města Prostějova. 
Předmětem této dvoukolové 
soutěže je vytvoření grafických 
návrhů, které budou základem 
pro komplexní vizualizaci měs-
ta. Návrhy by měly být jedno-
duché, originální, nezaměni-
telné a použitelné i samostatně. 
Logo a  logotyp budou užívány 
na propagačních materiálech, 

dokumentech, vizitkách, webo-
vých prezentacích a podobně. 

„Logo bude sestávat z  grafic-
kého symbolu. U logotypu bude 
logo doplněno slovem,“ vysvětlila 
Ivana Hemerková, náměstkyně 
primátora. 

Vytvoření a  zavedení loga 
města do praxe je potřebná věc. 
O  jeho významu hovoří fakt, 
že k  zavedení jednoduchého 
grafického symbolu se přiklání 

stále více i  řada menších měst. 
Přitom Prostějov je posledním 
mezi statutárními městy, jež logo 
nemá. Protiargumentem může 
být tvrzení, že máme znak města 
a  ten stačí. Použití znaku města 
však podléhá zákonu o  obcích. 
„Pokud tedy chce například po-
řadatel kulturní akce využít znak 
města, musí podat žádost, kterou 
schvaluje rada města. Zatímco 
logo města je zájemcům při spl-

nění určitých předem daných 
podmínek vizuálního stylu vol-
ně k  dispozici,“ argumentovala 
náměstkyně Hemerková. Znak 
města dnes má určitou vážnost, 
je užíván s rozvahou a především 
by měl podtrhovat důležitost ofi-
ciálních věcí, ať již jde o slavnostní 
nebo úřední akty. Jeho běžné uží-
vání znak města degraduje. 

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova

Startuje soutěž na vytvoření loga a logotypu města

VZOR 
přihláška ke stažení 

na www.prostejov.eu

VZOR 
přihláška ke stažení 

na www.prostejov.eu



Stejně jako v předchozích le-
tech realizuje i v letošním roce 
Úřad práce České republiky – 
Krajská pobočka v  Olomouci 
aktivní politiku zaměstnanosti 

formou finanční podpory na 
veřejně prospěšné práce. Tě-
mito příspěvky bude Krajská 
pobočka ÚP ČR v  Olomouci 
přednostně podporovat ty 
uchazeče o  zaměstnání, kte-
rým nelze pro jejich indivi-
duální charakteristiky sjednat 
zaměstnání jiným způsobem. 
Jde zejména o uchazeče o za-
městnání vedené v  evidenci 
nepřetržitě déle než 5 měsí-
ců, dále o  uchazeče, kterým 
je kvůli jejich zdravotnímu 
stavu, věku (absolventi bez 
praxe, mladí do 25 let a osoby 
nad 55 let) či péči o  dítě vě-
nována zvýšená péče, či ucha-
zeče o  zaměstnání, u  nichž 
existuje důvodný předpoklad 

dlouhodobého setrvání v evi-
denci Úřadu práce ČR a v ne-
poslední řadě o uchazeče, jimž 
je potřeba věnovat zvýšenou 
péči z jiného důvodu bránící-
ho jejich vstupu na volný trh 
práce.

„Z  jednání s  ředitelkou 
prostějovského kontaktního 
pracoviště krajské pobočky 
úřadu práce Věrou Crha-
novou vyplynulo, že město 
Prostějov by mohlo získat od 
úřadu práce prostředky na 

zaměstnání až dvaceti tako-
vých pracovníků. To bychom 
pochopitelně uvítali, protože 
by se tak mohla věnovat ještě 
větší pozornost úklidu města, 
což je nepochybně prospěšná 
aktivita,“ říká prostějovský 
primátor Miroslav Pišťák. 

Kdy pracovníci nastoupí, 
není v  tuto chvíli ještě jasné. 
Jisté naopak je, že úřad práce 
by mohl poskytnout na jed-
noho pracovníka příspěvek 
až 15 tisíc korun v případě pl-
ného úvazku a 12 tisíc korun 
na zkrácený pracovní úvazek. 
Doba poskytování příspěvku 
je nejdéle 12 měsíců. 

„V  současné době, kdy trh 
práce nevytváří dostatek vol-

ných pracovních míst, jsme 
nabídli městu Prostějovu 
rozšíření spolupráce v  rám-
ci veřejně prospěšných pra-
cí. Velmi kladně hodnotíme 
vstřícný postoj města Pros-
tějova k  dané problematice 
a  doufáme, že v  rámci další 
dobré spolupráce se nám 
tak podaří navýšit počet na-
bízených pracovních míst 
v  našem regionu,“ uvedla 
k  projektu ředitelka prostě-
jovského kontaktního praco-
viště krajské pobočky úřadu 
práce Věra Crhanová.

V  současné době zaměst-
nává město Prostějov na ve-
řejně prospěšné práce celkem  
9 osob. -red-

Až dvacítka nezaměstnaných by mohla získat šanci 
v rámci veřejně prospěšných prací ve městě Prostějově

Rada města Prostějova 
schválila Smlouvu o  společ-
ném postupu k  zabezpečení 
přípravy a realizace veřejné za-
kázky a  o  zmocnění centrální-
ho zadavatele veřejné zakázky 
„Společné výběrové řízení na 

služby spojené s nákupem ener-
gií.“ Nákup elektrické energie 
a zemního plynu bude realizo-
vat prostřednictvím Komoditní 
burzy PROFIT.

Uzavřením smlouvy na cent-
rální nákup energií byl pověřen 
první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil. „Odbor správy a údrž-
by majetku města připravuje 
veřejnou zakázku na dodavate-
le elektrické energie a zemního 
plynu pro celkem 16 odběrných 
míst. Jedná se o budovy mateř-
ských, základních a  středních 
škol v  majetku města a  letos 
nově také Domovní správu,“ 
uvedl Jiří Pospíšil. Zadávací ří-
zení provede centrální zadavatel 
město Prostějov i  pro své pří-
spěvkové organizace na základě 

smlouvy o  centrálním zadává-
ní. Aukce na komoditní burze 
je plně v  souladu se zákonem 
o  veřejných zakázkách. Zadá-
vací dokumentace se na tento 
typ veřejné zakázky nevztahuje, 
protože komoditní burza je do-
zorována státem. 

Předpokládaná realizace ná-
kupu zemního plynu je květen 
– červen 2013 se započetím do-
dávek v co nejkratším možném 
termínu dle možností výpovědí 
stávajících smluv uzavřených se 
současným dodavatelem zem-
ního plynu. Smlouva na dodáv-
ku zemního plynu bude tedy 
uzavřena na zbytek roku 2013 
a pro rok 2014. Na odběr elek-
trické energie pak od 1. ledna 
do 31. prosince 2014. 

„Na základě plánovaného 
odběru energií byl vypočítán 
předpoklad, že oproti roku 2012 
uspoří město na platbě za elek-
třinu 1,1 milionu, za zemní plyn 
3,1 milionu korun. Výše úspor 
u  zemního plynu se přitom 

bude odvíjet od doby uzavření 
smlouvy s novým dodavatelem 
v  roce 2013,“ sdělil první ná-
městek primátora Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 
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Stávající parkovací systém 
v centru zůstane zachován. Vedení 
města bude usilovat o efektivnější 
využití parkovacích míst a změnu 
smluvních podmínek jednáním se 
současným provozovatelem, spo-
lečností .A.S.A. Technické služby 
Prostějov. Cílem je zvýšit výnos do 
příjmové stránky rozpočtu města.

Již na schůzi konané dne 5. 
února 2013 rada města schválila 
zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na službu správce parko-
vacího systému. Na základě prů-
běhu zrušeného zadávacího řízení 
a  při opakovaném vyhodnocení 
ekonomické výhodnosti nabídek 
se projednávala varianta pořízení 
vlastních parkovacích automatů 
a  jejich provozování městem. „Po 
vyhodnocení všech aspektů a také 
na základě podnětů a připomínek 

občanů jsme dospěli k názoru, že 
nejlepší variantou bude zachovat stá-
vající parkovací systém,“ uvedla po 
poslední schůzi rady Alena Rašková, 
náměstkyně primátora. „Zahájíme 
jednání se stávajícím provozovate-
lem a  budeme usilovat o  zlepšení 
ekonomických podmínek pro měs-
to,“ dodala náměstkyně.

Počet placených parkovacích zón 
ve městě zůstane zachován a nebu-
de rozšířen. Vedení města chce ale 
zvýšit efektivitu provozu součas-
ných placených parkovišť. „Jedním 
z  opatření je instalace závorových 
systémů v lokalitách, kde to umož-
ňují místní podmínky,“ vysvětlila 
náměstkyně Rašková s tím, že se jed-
ná například o parkoviště ve Školní 
ulici nebo na náměstí E. Husserla. 

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Město nerozšíří počet 
placených parkovacích zónŽivotní podmínky 2013 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad or-
ganizuje v  roce 2013 v  sou-
ladu se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností 
v  České republice – EU-
-SILC 2013 (Životní pod-
mínky 2013), které navazuje 
na předchozí ročníky tohoto 
šetření. Smyslem tohoto zjiš-
ťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o  sociální 
a  ekonomické situaci v  cel-
kem 30 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněž-
ní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na 
území celé České republiky 
v 10 127 domácnostech, z ni-

chž se 6 527 zúčastnilo šet-
ření již v  předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do 
šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem. 

Vlastní šetření proběhne 
v  době od 23. února do 12. 
května 2013 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazate-
lů. Do šetření budou zahrnu-
ty všechny osoby, které mají 
ve  vybraném bytě obvyklé 
bydliště. 

Pracovníci zapojení do še-
tření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a přísluš-
ným pověřením, které je ve 
spojení s  občanským průka-
zem opravňují k  provedení 
šetření Životní podmínky 
2013 a které jim vydá Krajská 
správa ČSÚ, nebo průkazem 

zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných 
údajů a  získaná data jsou 
důsledně chráněna podle 
přísných požadavků záko-
na č. 89/1995 Sb. o  státní 
statistické službě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
a  podle zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních úda-
jů. Všichni pracovníci zúčast-
nění na  zjišťování a  procesu 
zpracování jsou vázáni ml-
čenlivostí o  všech šetřených 
skutečnostech ve  smyslu §16 
zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě. 

Případné dotazy zodpoví 
pracovnice Krajské správy 
ČSÚ paní Alice Smutná, tel.: 
585 731 507
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Loňské tržby prostějovského 
Kina Metro překročily očekává-
ní. Za rok 2012 činily 3,603.807 
korun oproti plánovaným 3,5 
milionům. V kině proběhlo 888 
představení, které navštívilo 
41.773 diváků.

S výsledky hospodaření a ná-
vštěvností je spokojená Ivana 
Hemerková, náměstkyně pri-
mátora pro školství a  kulturu. 
„V  roce 2011 byla dokončena 
digitalizace kina, která přinesla 
možnost promítat filmy v  den 
jejich české premiéry a  také 
uvádění snímků ve 3D. Byl to 

krok správným směrem,“ uved-
la Ivana Hemerková.

Její slova potvrzují statistické 
údaje. V roce 2010 kino utržilo 
2,5 milionu, za rok 2011 byly trž-
by 3,45 milionu a loni ještě o 150 
tisíc korun více. „Prokazuje se, 
že Prostějované se vrací z multi-
plexů zpátky do našeho kina, kde 
jsou nižší ceny, diváci se naučili 
tuto výhodu využívat,“ vysvětlila 
náměstkyně Hemerková.

Kino Metro uvedlo v  minu-
lých dnech novou komedii Ba-
bovřesky režiséra Zdeňka Troš-
ky. Film zaznamenal rekord 

českých kin v  návštěvnosti za 
první víkend, když se 140.532 
diváky překonal dosud kralu-
jící film Kajínek (119.602). „Je 
zřejmé, že i  v  Prostějově bude 
titul patřit k nejúspěšnějším, za 
první čtyři dny promítání na-
vštívilo film 1.711 diváků a kino 
utržilo 239.540 korun,“ dodala 
Ivana Hemerková. Vzhledem 
k velkému diváckému zájmu se 
Babovřesky budou v Kině Met-
ro znovu promítat od 28. února 
do 3. března 2013. 

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Digitalizované Kino Metro láká stále více návštěvníků

Workshop na téma 
rozvoje sociálních služeb

Ve čtvrtek 7. března 2013 
se konal workshop o  výsled-
cích práce dvou expertních 
skupin zabývajících se kon-
cepcí rozvoje sociálních slu-
žeb v  Prostějově. Vzdělávací 
akci pořádal Magistrát města 
Prostějova a  Středisko roz-
voje sociálních služeb, o.p.s. 
Jeseník.

Workshop byl zaměřen 
na tvorbu komplexního sys-
tému služeb poskytovaných 
neziskovými organizacemi, 
státní správou, institucemi, 
fyzickými a  právnickými 
osobami v  oblastech posíle-
ní rodičovských kompetencí, 
bydlení, zaměstnávání pre-
vence, dluhové problematiky 
a další strategická témata. „Na 
workshopu byly prezentovány 
výsledky práce dvou prostějov-
ských expertních skupin k vy-
tvoření komunikačních kanálů 
mezi úřady a poskytovateli so-
ciálních a  návazných služeb,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
Alena Rašková s tím, že cílem 
projektu je propojení či dopl-
nění služeb tak, aby jejich do-

pad působil na vybrané cílové 
skupiny. 

Impulzem vzniku obou 
koncepcí se stal dokument 
“Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v  Prostějově 
pro období let 2010 – 2013“, 
zpracovaný řadou odborníků 
z  řad zástupců uživatelů soci-
álních služeb, poskytovatelů 
sociálních a  návazných služeb 
a Města Prostějova. 

V rámci programu proběh-
la také moderovaná diskuze 
o  možnostech propojení pro-
jektů „Zdravé město“ a  „Pod-
pora střednědobého plánová-
ní rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově.“

Akce proběhla prostřednic-
tvím projektu „Podpora střed-
nědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb v Prostějově,“ 
financovaného Evropským so-
ciálním fondem prostřednic-
tvím Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Investice do hřbitova v Krasicích
Nové urnové hroby vzniknou 

na krasickém hřbitově. Požadavek 
na rozšíření vzešel od Osadního 
výboru v Krasicích. 

Již v  roce 2012 byla rozpočto-
vým opatřením schválena příprava 
projektové dokumentace a  v  roz-

počtu stavebních investic na rok 
2013 byla tato investiční akce schvá-
lena. „U jižní stěny oplocení hřbito-
va vznikne ve dvou řadách 35 no-
vých urnových hrobů,“ informoval 
Zdeněk Fišer, náměstek primátora. 
Město zajistí výstavbu betonových 

rámů pro jednotlivá hrobová místa 
o rozměrů 100 x 80 cm. Předpoklá-
daná hodnota investice bude cca 
100 tisíc korun, dokončena bude 
do poloviny letošního roku.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Město připravuje výstavbu  
společensko-sportovního centra

Rada města na své po-
slední schůzi vzala na vědo-
mí přípravu zadání ideové 
studie budoucího společen-
sko-sportovního centra, 
které má vzniknout v býva-
lých jezdeckých kasárnách. 
Osloveny budou 4 archi-
tektonické kanceláře s  vý-
zvou návrhu objektu centra 
a urbanistického řešení celé 
lokality.

Multifunkční centrum, 
které nahradí dosluhující 

Společenský dům, rozší-
ří možnost pořádání kul-
turních, společenských 
a  sportovních akcí. V  rámci 
přípravy výstavby bude za-
dána architektonická soutěž. 
„Ovšem prvním krokem je 
právě požadavek vyhotovení 
návrhů ideové studie – ná-
kresu řešení objektu a  jeho 
umístění v  lokalitě. Ideové 
studie budou podkladem ke 
zpracování stavebního pro-
gramu pro vyhlášení archi-
tektonické soutěže,“ vysvětlil 
Zdeněk Fišer, náměstek pri-
mátora.

Zadání ideové studie spo-
lečensko-sportovního cen-
tra proběhne formou výzvy 
k  podání nabídky čtyřem 
vybraným zájemcům. Všem 
osloveným, kteří přistoupí na 
podmínky návrhu smlouvy 
o  dílo a  výzvy, bude zpraco-
vání ideové studie uhrazeno 
a  město Prostějov bude mít 
k dispozici 4 zpracované stu-

die. Město vyčlení na tvorbu 
studií celkovou částku 200 ti-
síc korun, podle zákona o ve-
řejných zakázkách se jedná se 
o  zakázku malého rozsahu. 
„Na tvorbu ideových studií 
budou mít zpracovatelé ča-
sový prostor přibližně jeden 
měsíc od vyhlášení. Poté pro-
běhne vyhodnocení soutěže,“ 
upřesnil náměstek Fišer.

V  rámci přípravy výsta-
vy nového multifunkčního 
centra město zkoumá mož-
nosti získání dotačních titulů 
a  co nejefektivnější investi-
ce. „Víme o  tom, že existuje 
například dotace na nové 
využití takzvaných brown-
fieldů, tedy opuštěných úze-
mí s pozůstatky dřívější čin-
nosti. Jezdecká kasárna by 
požadavky tohoto programu 
mohla splňovat,“ uzavřel ná-
městek primátora Zdeněk 
Fišer.  Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

V  pondělí 18. února obdrželo 
město Prostějov usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky ve věci dovo-
lání Ing. Jana Navrátila. Dovolání ža-
lobce bylo ze strany Nejvyššího sou-
du odmítnuto, proti usnesení není 
přípustný opravný prostředek. Soud 
vydal usnesení dne 30. ledna 2013. 

Tříčlenný senát konstatoval, že 
žalobce v  dovolání neformuloval 

žádnou právní otázku, která by 
měla být řešena a  jejíž řešení by 
v dané věci bylo relevantní. 

Ve věci judikatury týkající se 
aktivní legitimace osob a existen-
ce naléhavého právního zájmu 
soud připomněl nález Ústavní-
ho soudu, z  něhož vyplývá, že 
soudní rozhodování neslouží 
k zatěžování soudů nesmyslnými 

či šikanózními žalobami a  také 
nenahrazuje kontrolní mecha-
nismy v  rámci územní samo-
správy. 

Město vůči panu Janu Navráti-
lovi neuplatnilo právo na úhradu 
nákladů řízení. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Dovolání Nejvyšší soud – Jan Navrátil
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Už v  úterý 26. března od-
startovalo v  Prostějově období 
pravidelného blokového čiš-
tění komunikací. S  týdenním 
předstihem se v  jednotlivých 
blocích dle schváleného har-
monogramu objeví dopravní 
značení upozorňující na zákaz 
stání v  době, kdy bude úklid 
probíhat. Řidičům opět nasta-
ne povinnost přeparkovat na 
uvedenou dobu své vozidlo. 
Zejména první bloková čištění 
obvykle provázejí komplikace 
spojené s  přehlédnutím do-
pravního značení. 

Bloky jsou označeny pře-
nosnými dopravními značka-
mi „zóna s dopravním omeze-
ním“ IP 25a. „Nezapomínejte 
na platnost dopravní značky 
v celé zóně, křižovatka ji totiž 
neruší! Konec platnosti je opět 
označen IP 25b,“ připomíná 
ředitel Městské policie Pros-
tějov. (viz fotografie značek – 
pozn.red.).

Prostějovský magistrát navíc 
nabízí možnost zaregistrovat 
se zdarma k  odběru hromad-

né korespondence, služby, 
která mimo jiné uživatelům 
s  několikadenním předstihem 
připomene, že právě v  jejich 
okolí se bude dít něco, co by 
jim nemělo uniknout, blokové 
čištění nevyjímaje. Registraci 
je možno provést prostřednic-
tvím tohoto odkazu:

http://itis.prostejov.eu/itis/
corespondence/web/registrati-
on.aspx 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Začalo blokové čištění města

V pondělí 1. 4. 2013 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu 
budou posunuty o 1 den - tzn. Út 2. 4. až So 6. 4. 2013.

Pravidelný termín svozu  Náhradní termín svozu
 Po 1. 4. 2013 → Út 2 .4. 2013
 Út 2. 4. 2013 → St 3 .4. 2013
 St 3. 4. 2013 → Čt 4 .4 .2013
 Čt 4. 4. 2013 → Pá 5 .4. 2013
 Pá 5. 4. 2013 → So 6 .4. 2013

Náhradní termíny svozu odpadu 
Velikonoce 2013

JARNÍ ÚKLID 2013
Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu. Bude za-
hájen v úterý dne 2. 4. 2013. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmis-
ťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně 
jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad 
z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. 
staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a bi-
ologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. 
Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do 
naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem 
bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem 
svozové firmy .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro vel-
koobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad 
nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný 
průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van 
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína). 

 2. 4. – sídl. Hloučela – C.Boudy 
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého
3. 4.- sídl. Svobody – u staré benziny
sídl. Svobody – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku
4. 4. – Waitova – Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul. za hostincem U  po-
sledního haléře
B. Němcové
5. 4. – Česká-Máchova
Riegrova
 Drozdovice – u trafiky
Vícovská – V.Škracha
8. 4. – Fanderlíkova – u FTL
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8
9. 4. – Šárka – Spitznerova 
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova

Husovo nám. – u školy
10. 4. – Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Spor-
tovní
V. Nezvala
11. 4. –Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.
12. 4. – Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za ob-
chodem
Vodní – Mlýnská
15. 4. – Nerudova – domov dů-
chodců
Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.
16. 4. – Pod Kosířem – Palečkova
 - Pod Kosířem - Atletická
Rejskova
Volfova - Příční

17. 4. – Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Prior)
Havlíčkova 43
18. 4. – Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště
19. 4. – Domamyslice – u samo-
obsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
22. 4. – Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD
23. 4. – Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
24. 4. – Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnic-
kého
25. 4. – Vrahovice – u sídl. Svor-
nosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o  odvozu velkoob-
jemových van můžete získat 
u společnosti .A.S.A.TS Pros-
tějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 
nebo 737 242 185 p. Kostlán 
a Magistrátu města Prostějo-
va - Oboru správy a  údržby 
majetku města na tel. 582 329 
559 pí. Kovaříková.

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
2013 Sběrný dvůr odpadů SvozDatum Den Anenská Průmyslová

1.dubna pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
1.května středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
8.května středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
5.července pátek ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME
6.července sobota ZAVŘENO OTEVŘENO X
28.září sobota OTEVŘENO ZAVŘENO X
28.října pondělí ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME
17.listopadu neděle ZAVŘENO OTEVŘENO X
24.prosince úterý ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
25.prosince středa ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
26.prosince čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
31.prosince čtvrtek OTEVŘENO do 13:30 ZAVŘENO SVÁŽÍME

2014   
1.ledna úterý ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Blokové čištění města r. 2013
Duben

Blok 3 – 2.4.
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského - 

průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše 
– parkoviště, C. Boudy – parkoviště

Blok 4 – 4.4.
Melantrichova, E. Králíka, Polská, 

Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova, 
Bezručovo nám., průchod Florián.
nám.- Dykova (Starorežná), cyklos-
tezka Floriánské nám.- Dykova (Staro-
režná)

Blok 5 – 9.4.
Fanderlíkova (Nerudova - sídl. 

Hloučela), Obránců Míru, J. Švermy, 
Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hlou-
čela), Nerudova, K. H. Kepky, Melan-
trichova – parkoviště, Fanderlíkova 
- parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ) 

Blok 6 – 10.4.
Fanderlíkova (Kostelecké - Fan-

derlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, 
Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pecky 
– parkoviště, Resslova, Fanderlíkova 
- parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), J. 
B. Pecky – vnitroblok, Krapkova - zá-
livka (vlevo k U Stadionu), Krapkova 
vnitroblok a u garáží, Krapkova - par-
koviště (vpravo k U Stadionu)

Blok 7 – 11.4.
F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kos-

telecká 1 – vnitroblok, Kostelecká 1 – 
parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, 
Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká 
- (Přikrylovo nám. - Za Velodromem), 
Martinákova, Martinákova – parkoviš-
tě, Martinákova - Kostelecká - chodník

Blok 8 – 16.4.
Pernštýnské nám., Kravařova, 

Fügnerova, Skálovo nám., Škol-

ní, Šerhovní (Vápenice - Školní), 
Jiráskovo nám., Smetanovy sady, 
Kramářská, Blahoslavova, Vápe-
nice

Blok 9 – 18.4.
Palackého, Palackého – cyk-

lostezka, Podjezd, Podjezd – cyk-
lostezka, Vodní, Vodní parkoviště 
(parkoviště u Mlýna), Vodní – cyk-
lostezka, průchod Vodní – Žera-
novská, Žeranovská, Žeranovská – 
vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, 
Žižkovo nám., Žižkovo nám. – par-
koviště, Poděbradovo nám. - parko-
viště před KB

Blok 10 – 23.4. centrum
Poděbradovo nám., Wolkerova, 

Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo 
nám., Vojáčkovo nám., Hlaváčkovo 
nám. – parkoviště

Blok 11 – 25.4. centrum
Komenského – cyklostezka, Ko-

menského, nám. T.G.Masaryka, 
Dukelská brána, Křižkovského, Luti-
novova, Filipcovo nám., nám. Sv. Če-
cha, Demelova, Hradební, Kostelní, 
Úprkova, Koželuhova, Křížkovského 
- vč. parkoviště, Šerhovní (Školní - 
Dukelská brána)

Blok 12 – 27.4.
Mathonova, Mathonova - 1. po-

lovina parkoviště nemocnice od aut.
zastávky

Blok 13 – 27.4.
Mathonova -2. polovina parkoviš-

tě nemocnice
Blok 14 – 30.4.

Újezd – komunikace, Újezd - O2 
– okruh, nám. E. Husserla, nám. E. 
Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky
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Revitalizace 
Smetanových 

sadů 
v Prostějově

Návštěvníci a  obyvatelé centra 
města si jistě všimli, od začátku 
března probíhají v sousedství měst-
ských hradeb stavební práce na re-
vitalizaci parku. Přestavba bude 
zahrnovat rekonstrukci cestní sítě, 
nové veřejné osvětlení, mobiliář, tj. 
lavičky a odpadkové koše a zásadní 
rekonstrukci zeleně – stromů, keřů 
a trávníku. 

Projektová dokumentace revita-
lizace parku byla zpracována spo-
lečností Regioprojekt Morava, s.r.o. 
Revitalizaci provádí společnost 
STRABAG a.s. s termínem ukončení 
červen 2013. 

Celkové náklady jsou cca 12 mil. 
Kč. Součástí revitalizace parku je in-
stalace závlahového systému. Stavba 
probíhá za provozu bez nutnosti vý-
znamného dopravního omezení na 
silnicích. 

V  rámci revitalizace bude odstra-
něna cca 1/3 přestárlých, zdravotně 
a  staticky nevyhovujících stromů. 
Budou provedeny výsadby zeleně 
stromového a  keřového patra a  to 
v  počtu cca 140 kusů stromů, cca 
3 500 kusů vysokých keřů, a cca 5 300 
kusů keřů nízkých. 

Cílem navrhovaného řešení je za-
traktivnit prostor parku i  pro krát-
kodobou rekreaci obyvatel města 
bez rozdílu věku a  pro náhodné ná-
vštěvníky města. Návrh prosvětluje 
přehuštěný a  stinný porost dřevin. 
Torzo oboustranné aleje bude zru-
šeno a  nově bude vysázena alej. Na 
celé ploše parku je navržen trávník 
ze zátěžové travní směsi, která snese 
příležitostné sešlapávání. 

Historie 
parku 

Historie městských Smetanových 
sadů sahá k  roku 1823, kdy byly na 
valech hradeb vysazeny první stro-
my – akátová alej, v roce 1841 vzni-
ká alej z  jasanů. Samotný park byl 
zřízen z  iniciativy města roku 1892, 
když předtím byla stržena část hra-
deb a zarovnán val. 

Od tohoto roku se park jmenoval 
Jungmannovy sady. 

V srpnu 1934 byl umístěn v sadech 
pomník Bedřicha Smetany od akade-
mického sochaře Jana Třísky. V roce 
1970 se podoba sadů změnila stav-
bou panoramatického kina Metro 70 
podle projektu brněnského architek-
ta Zdeňka Michala. Na území Sme-
tanových sadů bylo tehdy zjištěno 57 
druhů dřevin. 

Poslední větší úpravy parku reali-
zovala zahradnická firma z  Bystřice 
pod Hostýnem v  roce 1990. Dnešní 
rozloha parku je cca 1,7 ha. 

 -ORI-

Zprávy z města 
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Výzva spoluobčanům
Magistrát města Prostějova 

a Státní okresní archiv v Prostějově 
obracejí se na občany s  pros-
bou o  poskytnutí či zapůjčení 
dokumentačního materiálu 
k  dějinám nové prostějovské rad-
nice v nejširším spektru.

Vítány jsou zejména fotografie všech 
představitelů města, důležitých návštěv 
radnice, snímků interiérů, záběry z ro-
zhodujících okamžiků z historie města, 
různé písemné dokumenty, výstřižky 
z novin či osobní vzpomínky, týkající 
se radnice.

Všechny tyto podklady poslouží 
při práci na publikaci o  dějinách 
prostějovské radnice od roku 1914 do 
současnosti.

Za pomoc a  pochopení srdečně 
děkujeme. PaedDr. František Říha 

– výkonný redaktor publikace 
„Prostějovská radnice“

Materiál přijímá Dagmar Cásková, 
pracovnice Odboru školství, kultury 
a sportu, nám. T.G.Masaryka 130/14 
(zapůjčující dostane potvrzení  
o zapůjčení, materiál bude vrácen).

Na osm stovek předškoláčků se svými 
rodiči dorazilo ve středu 27. února k zápi-
sům do prostějovských mateřských škol. 
Kolik jich ale skutečně bude potřebovat 
umístění ve školkách, se ukáže nejdříve 
v červnu letošního roku. 

„Některé děti byly duplicitně zapsány ve 
více školkách, takže skutečných zájemců je 

podstatně méně. V  případě, že by poptáv-
ka převyšovala kapacitu našich mateřských 
škol, upřednostníme děti předškolního věku, 
dále děti, jejichž rodiče jdou do zaměstnání 
a děti s trvalým pobytem v Prostějově. Jsem 
přesvědčená, že kapacita prostějovských 
školek je postačující,“ vysvětlila náměstkyně 
primátora Ivana Hemerková.  -jg-

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 13. – 15. 5. 2013 proběhnou tradiční 

Jarní dny zdraví 
v restauraci Národního domu v Prostějově.
V letošním roce Vám nabízíme novinky: 

- měření zraku optometristou + odborné poradenství
- měření složení lidského těla (svalů, tuků, biologický věk).

Srdečně zvou pořadatelé.

Prostějov/pt - Tradiční Easter Egg 
Hunt neboli hon na velikonoční vajíčka 
se tento rok konal i nekonal! A může za 
to nevyzpytatelné počasí. Přestože ma-
nažerka prostějovské Angličtiny pro děti 
Helen Doron Early English Eva Šmídová 
tvrdí, že s angličtinou je pořád slunečno, 
ne všichni tomu věří...

Pátý ročník honu na velikonoční vajíč-
ka se tedy tento rok ANO, se uskutečnil 
v  rakouském learning centru Angličtiny 
pro děti a další dva rakouské hony Ang-
ličtinu ještě čekají, konal se v drnovickém 
Kolokoči a NE, nekonal se v Prostějově! 
Proběhlé lovy vajíček byly živelné, tedy 
s  přírodními živly se potýkaly: trochu 

slunečné, trochu větrné, sněhové, deštivé 
a oblačné, ale navzdory zbytečným rodi-
čovským obavám si je studenti užili a ve-
likonoční poklad našli. Jak dokumentují 
aktuální záběry: běhalo se, skákalo, tančilo, 
přenášelo, podlézalo a přelézalo a dokonce 
létalo!

Helen Doron Early English si zakládá 
na tom, že je „environmentally friendly“ 
(vlídná k životnímu prostředí), podporuje 
zdravý životní styl a myslí zeleně.

V  duchu této idey proto prostějovská 
Angličtina pro děti vyhlašuje pro děti „ze-
lenou akci“ na velikonoční prázdniny. Po-
časí, nečasí: vydejte se do přírody a bádejte. 

Každý, kdo přinese po prázdninách svoji 
„zelenou knihu“ s přírodninami, které do-
káže anglicky pojmenovat, dostane odznak 
„nature explorer“ a sladkou odměnu! 

Předvelikonoční týden bude pro mladé 
angličtináře zpestřen pohádkovým kví-
zem, na který se mohou těšit v rámci hodin 
angličtiny všichni předškoláci a školáci. 

Angličtina pro děti otevírá v dubnu nový 
kurz pro šikovné školáky: Paul Ward’s World. 
Komiksová dobrodružství školáka Paul 
Warda, jeho domácího mazlíčka chamele-
ona a jeho spolužáků představují angličtinu 
atraktivně a  poutavě. Díky nepřebernému 
množství příběhů, soutěží a hádanek, hravě 
zpracované gramatice a jazykolamům si stu-
denti ani nevšimnou, že se učí - angličtinu! 

Všichni zájemci jsou vítání na ukázko-
vou hodinu kdykoli během března a dub-
na. Aktuální informace o Angličtině pro 
děti Prostějov najdete na webu angličtiny 
na www.anglictinaprodetiprostejov.cz 
a na www.helendoron.cz. 

HELEN DORON EARLY ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

Předpověď počasí na VELIKONOCE:
 ... S ANGLIČTINOU SLUNEČNO!

Proběhly zápisy do mateřských škol 

Mobilní sběr – jaro 2013
Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 13. 4. 2013 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště (obec) Čas předání odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové  u mostu 10:45 - 10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5. Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7. Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. 
oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel. 
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho 

umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
d / vyřazená elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou 

to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné 
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunální-
ho odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa – zavřeno.
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Provozovat poštovní a  za-
hraniční poštovní služby od 
května letošního roku nebude 
možno v  režimu živnosten-
ského zákona

Dne 1.1. 2013 nabyl účinnos-
ti zákon č. 221/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 29/2000 
Sb., o  poštovních službách 
a  o  změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), 
ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony. Výše ci-
tovaný zákon novelizuje kromě 
jiného i zákon č. 455/1991 Sb., 
o  živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon).

Zákon č. 221/2012 Sb. přeřa-
zuje činnost spočívající v Pro-

vozování poštovních služeb 
a  zahraničních poštovních 
služeb podle zvláštního práv-
ního předpisu (zákon o  poš-
tovních službách) ze živnosti 
volné mezi činnosti, které jsou 
vyloučeny z  režimu živnos-
tenského podnikání ve smyslu 
§ 3 živnostenského zákona. 
Zároveň se ruší obor činnosti 
živnosti volné č. 54. „Provozo-
vání poštovních a zahraničních 
poštovních služeb“ v příloze č. 
4. živnostenského zákona.

Od 1.1. 2013 je možné pro-
vozovat poštovní služby a  za-
hraniční poštovní služby ve 
smyslu zákona o  poštovních 
službách pouze na základě 

oznámení podnikání v  oblasti 
poštovních služeb Českému 
telekomunikačnímu úřadu 
podle § 18 citovaného zákona, 
a  to za předpokladu splnění 
podmínek stanovených tímto 
zákonem.

Co se týče stávajících podni-
katelů, je provozovatel poštov-
ních služeb, který je oprávněn 
poskytovat poštovní služby, 
povinen do 30 .4. 2013 doručit 
Českému telekomunikačnímu 
úřadu oznámení podnikání 
podle § 18 zákona č. 29/2000 
Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zá-
kona a  pokud splní zákonem 
stanovené podmínky, je mu 

vydáno osvědčení. Stávající 
živnostenské oprávnění k Pro-
vozování poštovních a  zahra-
ničních poštovních služeb zani-
ká dnem, kdy osoba, která na 
jeho základě podniká, doručila 
Českému telekomunikačnímu 
úřadu oznámení podnikání 
podle § 18 zákona č. 29/2000 
Sb., ve znění účinném ode 
dne 1.1.2013, nejpozději však 
1.5.2013. Toto oznámení ČTÚ 
nepodléhá správnímu poplat-
ku.

Podnikateli, který měl před 
1.1.2013 oprávnění k  provo-
zování živnosti volné s  před-
mětem podnikání „Výroba, 
obchod a  služby neuvedené 

v  přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona“, zanikne právo 
provozovat v rámci této živnos-
ti poštovní a  zahraniční poš-
tovní služby dnem, kdy podni-
katel oznámí podnikání podle 
§ 18 zákona o poštovních služ-
bách Českému telekomuni-
kačnímu úřadu ve lhůtě podle 
výše citovaných přechodných 
ustanovení. 

U  podnikatelů, kteří do 
1.5.2013 podnikání v  oblasti 
poštovních služeb Českému 
telekomunikačnímu úřadu ne-
oznámí, právo provozovat uve-
denou činnost v rámci živnosti 
volné zanikne dnem uplynutí 
této lhůty, tj. 1. 5. 2013. 

POŠTOVNÍ SLUŽBY bude možno provozovat od 1. května 2013 pouze 
na základě písemného oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu

Zastupitelé na své poslední 
schůzi schválili zprávu o  čin-
nosti Městské policie Prostějov 
za rok 2012. Prioritou městské 
policie je zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
a plnění dalších úkolů vycháze-
jících ze souvisejících právních 
předpisů. 

Ze zprávy předložené ředitelem 
Městské policie Prostějov Janem 
Nagyem vyplývá, že oproti před-
chozímu roku se v roce 2012 zvýšil 
celkový počet přestupků o patnáct 
procent. Za posledních 5 let je po-
čet přestupků nejvyšší, i když niko-
liv výrazně. „Naše město patří mezi 
města s nižší kriminalitou a stabili-
zovanou úrovní veřejného pořád-
ku. Řešíme tedy velmi obdobné 
problémy jako menší statutární 
města, tj. bezdomovectví, drobnou 
kriminalitu, zejména krádeže kovů. 
V posledních třech letech se zabý-
váme zvýšeným počtem oznámení 
na rušení nočního klidu,“ píše ve 
zprávě ředitel Jan Nagy. 

Bezdomovectví je problémem 
mnoha měst. Řešení probíhá ve 
spolupráci strážníků s  pracovníky 
sociálního odboru, azylových za-
řízení a  dalších sociálních služeb. 

Podle zjištění okrskové a hlídkové 
služby se na katastru města pohy-
buje asi 30 osob bez domova, které 
ve většině odmítají pomoc azylo-
vých center. 

Mezi nejdůležitější úkoly měst-
ské policie patří pravidelné sledo-
vání vývoje veřejného pořádku, 
jeho analýza, spolupráce s dalšími 
subjekty na poli zajištění veřejného 
pořádku, zejména s Policií ČR. Ze 
statistiky i sociologického průzku-
mu vyplývá, že stav veřejného po-
řádku je dlouhodobě stabilizován. 
Počet přijatých stížností byl stejný 
jako v  roce 2011, naopak vzrůstá 
počet poděkování za práci strážní-
ků. Také vyhodnocením sociolo-
gického průzkumu realizovaného 
v polovině roku 2012 bylo zjištěno, 
že spokojenost se službami městské 
policie meziročně mírně roste. 

Dlouhodobým cílem Městské 
policie Prostějov je co nejvíce ote-
vřená oboustranná komunikace 
s veřejností, jednak poskytováním 
informací, ale zejména zájmem 
o dění ve městě, problémy, které je 
nutné řešit. „Snahou je zviditelnit 
hlídky, preventivní působení, ale 
je-li to třeba, důrazně a adekvátně 
provést zákrok. K  tomu je třeba 

profesionální přístup, vysoká od-
bornost, umění naslouchat a  vy-
hodnocovat situace, řešit příčiny, 
nikoliv jen důsledky, řešit problémy 
občanů, spolupracovat s veřejností. 
Tam, kde prevence nefunguje nebo 
končí, však musí nastoupit represe,“ 
vysvětlil Jan Nagy. Tento přístup byl 
realizován v  mnoha případech, 
například když docházelo ke změ-
ně dopravního značení. Strážníci 
proto nejdříve přestupce pouze 
upozorňovali na změny a  až po 
určitém čase přistupovali k bloko-
vému řešení.

V Prostějově byla již před třinácti 
lety zřízena první funkční skupina 
prevence kriminality v  České re-
publice, okrsková služba byla u nás 
zavedena jako v jednom z prvních 
měst v ČR. Také v roce 2012 měst-
ská policie pořádala řadu preven-
tivních akcí. „Je však stále co zlep-
šovat. Úroveň veřejného pořádku 
ovlivňuje mnoho faktorů, na které 
je třeba reagovat. Hlavním úkolem 
je trvalé zvyšování profesionality 
strážníků tak, aby městská policie 
poskytovala kvalitní službu veřej-
nosti a občané měli jistotu bezpečí,“ 
uvedl v závěru zprávy Jan Nagy, ře-
ditel Městské policie Prostějov. -red-

Hlavním úkolem městské policie je
poskytování kvalitních služeb veřejnosti

Jak jste spokojeni s prací Městské policie Prostějov? 
Oslovili jsme některé zastupitele:

Miroslav Chytil 
(KDU-ČSL) 

S prací Městské policie jsem maximálně spo-
kojen.

Jaroslav Faltýnek
(ANO 2011)

Vzhledem k  tomu, že jsem v  poslední době 
dostal pokutu za špatné parkování, tak jsem spo-
kojen s prací městské policie. V Prostějově se po-
slední dobou moc nevyskytuji, ale policisté jsou 
vidět v ulicích, a to je dobře.

Jaroslav Šlambor (KSČM) 

Myslím, že městská policie vykazuje dlouho-
době dobré výsledky. Je samozřejmé, že z mého 
pohledu lze leccos zlepšovat. Například daleko 
více se věnovat oblasti pořádku ve městě (zdá se 
mi, že prioritou je doprava, resp. přestupky s ní 
spojené); upozorňovat občany, policisté by měli, 

dle mého názoru být i jakýmsi „informačním zdrojem“ pro občany 
(aktivně pomáhat); místo represí daleko více využívat výchovných 
prostředků (místo pokut za banality domluva); vymezit sběru sta-
tistických údajů nikoli zásadní roli (je to prostředek, ne cíl); cíle 
činnosti MP orientovat primárně do oblastí, jejichž adekvátní 
funkčnost v rámci města má být zajištěna (bezpečnost, pořádek, 
prevence, atd…).

Petr Kousal (KDU-ČSL)

Práce městské policie si velmi vážím, je to práce 
náročná a určitě může být často i velmi nebezpečná. 
Já sám bych se velmi rozmýšlel, kdybych měl tuto 
práci zastávat. Není to jen o chození na sluníčku po 
městě, ale také sjednávat pořádek a vrhat se s chlad-
nou hlavou do nepředvídatelných, kritických a ne-

bezpečných situací. Bydlím na okraji města, takže se s městskou policií 
moc nesetkávám, ale věřím, že když bude potřeba, budou včas na mís-
tě. Mám ještě jednu smutnou vzpomínku na to, když nám městská po-
licie dovezla minulý podzim domů našeho těžce zraněného kocourka 
po srážce s autem v Domamyslicích. Myslím, že to nebyla jejich po-
vinnost, ale byli jsme s odstupem času rádi, že jsme se s ním mohli 
rozloučit a neskončil v popelnici. Díky městské policii.

ANKETA
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„Celkový počet přestupků řešených Městskou policií Prostějov v letech 2000 - 2012
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Obracíme se na Vás s následující prosbou. Kdybyste mohli 
prohlédnout své staré fotografie, či fotografie po příbuzných, 
na kterých by mohly být buďto 

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

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

c/ rodinné fotografie 
na nichž by se mohli nacházet naši bývalí židovští sousedé, 

kteří byli zavražděni v době holocaustu. Nevadí, pokud nebu-
dou fotografie popsány, zatím žijí ještě svědkové, kteří by je 
mohli poznat a  identifikovat. Fotografie budou elektronickou 
cestou okopírovány a  zaslány do Nadace terezínských studií, 
která postupně doplňuje archiv obětí holocaustu. Budou také 
zveřejněny na internetových stránkách města v kategorii Oběti 
holocaustu z Prostějova.

Fotografie prosím přineste v obálce s nápisem Zmizelí sousedé 
a případným kontaktem na Vás (z důvodu vrácení materiálů) do 
Regionálního informačního centra – v zámku. Děkujeme

Na památku zmizelých sousedů…
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Dne 20. dubna 2013 v parku na 
náměstí Spojenců pořádáme akci 
„Vyčistíme dětský park“. Budeme 
uklízet celou travnatou plochu od 
všech nečistot a odpadků. Chceme, 
aby čistý park mohli využívat bez 
obav děti a  ostatní spoluobčané. 
Žádáme o pomoc všechny, kteří by 
se k nám chtěli připojit.

 Sraz je v 9 h, pracovní rukavice 
s sebou, ostatní pomůcky zajištěny. 

Akci pořádají studenti Moravské 
vysoké školy Olomouc a Církev Je-
žíše Krista Svatých posledních dnů. 

(kontakt pro dotazy: hochman-
nova@gmail.com) 

 Foto: http://www.prostejov.eu

Přijďte a vyčistíme park Vzpomínka na Pavla Davida
Dne 27. 4. 2012 jsme se navždy 

rozloučili s panem Pavlem Davi-
dem, dlouholetým pracovníkem 
Odboru výstavby a  Odboru roz-
voje a investic.

Náš kolega se svým klidným, vy-
trvalým a  neústupným způsobem 
zasloužil o to, že objekt Národního 
domu je chloubou statutárního 
města Prostějova.

Zajišťoval a organizoval stavební 
úpravy a rekonstrukce ve spolupráci 

se svými kolegy v rozsahu téměř 80 
mil. Kč; rekonstrukci jevištní tech-
nologie, vytápění, vzduchotechniky, 
přednáškového sálu, kavárny, vinár-
ny a  fasády, obnovu promenoárů 
a úpravu zahradní restaurace.

S  naším příjemným kolegou 
jsme se minulý rok rozloučili, ale 
díky nadšené práci, kterou odvedl 
při rekonstrukci Národního domu, 
si jej budeme připomínat.

 Ing. Antonín Zajíček

A  my víme, že kromě toho, 
že je „NÁŠ“ je i „Kotěrův“ nebo 
lépe díky Janu Kotěrovi, který 
s  geniální vnímavostí vycítil je-
dinečnost místa, které bylo pro 
Národní dům vymezeno, a vde-
chl mu nadčasovou dispoziční 
skladbu a  krásu něžné a  hravé 
secese.

A jeho a náš dům přežil a pře-
žil mnohé. Zářil a šedl. Kvetl, ale 
i trpěl hrubostí a necitlivostí, pře-
devším v době přestavby v letech 
1942- 1944 (dle arch. Tranquilli-
niho), která nás připravila o nád-
herný vstupní vestibul, jedineč-
nost tlumeného přisvětlení sálu 
půleliptickým oknem v zadní části 
hlediště, vznosné a  vzdušné pro-
menády ve východní části nebo 
tajemné lunety po stranách sálu.

Ale nejen německý vliv ubližo-
val. I  některé pozdější zásahy do 
vytápěcího systému, některé sta-
vební úpravy (kavárna, vinárna) či 
opravy nebyly nejšťastnější.

K zásadnímu, ale zpočátku ne-
zřetelném obratu začalo docházet 
v polovině devadesátých let.

V  první fázi byly opraveny 
a  rekonstruovány střechy. Velmi 
významná byla rekonstrukce je-
vištní technologie, která byla první 
rozsáhlou rekonstrukcí jeviště od 
postavení Národního domu a jejíž 
objem převýšil 10 milionů korun.

Snad nejsložitější a  technic-
ky jedinečnou akcí byla rekon-
strukce vytápěcího a  větracího 
systému. Není příliš známé, že 
při rekonstrukci byla navrácena 
funkce původnímu neskutečně 
nadčasovému Kotěrovu systému 
vzduchotechnických kanálů a to 
i přesto, že současné hygienické 
požadavky na výměnu vzduchu 
jsou přísnější, než v době výstav-
by (nyní 18 000 m3/hod, původ-
ně 12 000 m3/hod).

Stejně tak asi není známo, že 
tepelnou pohodu zajišťují tři ko-
telny (divadlo, společenská část, 
restaurace a  kavárna). Náklady 
na rekonstrukce a výstavbu těchto 
kotelen dosáhly od roku 1995 cca 
20 milionů Kč.

Podstatně viditelnější byly sta-
vební úpravy, které zajistily objekt 

staticky a následně vyústily v cel-
kovou rekonstrukci fasády. Těmi-
to úpravami náš Národní dům 
zkrásněl.

Ale nejenom fasáda, ale i parčík 
na Vojáčkově náměstí, zahradní 
restaurace,  vinárna, kavárna a re-
staurace změnily svoji podobu 
a můžeme se jimi chlubit…..

Do původního stavu byly na-
vráceny již zmíněné promenoáry.

A mnoho a mnoho úprav v in-
teriéru Národního dobu, výmalba 
sálu, elektroinstalace, sociální zaří-
zení, čalounění, osvětlení atd.

Za posledních více než 10 roků 
bylo na stavební úpravy Národ-
ního domu vynaloženo téměř  
80 mil. Kč. A s příjemným zado-
stiučiněním si přiznejme JE TO 
VIDĚT.

Práce započaly v době, kdy byl 
starostou Ing. Zikmund, pokra-
čovaly ve funkčním období Mgr. 
Šverdíka, Ing. Tesaře a Miroslava 
Pišťáka.

Pokračují i  v  současné době, 
s  podporou primátora Miroslava 
Pišťáka.

Na tomto místě by měla být 
vyjmenována celá řada nad-
šených osobností, které napo-
máhaly při obnově Národního 
domu a  omlouvám se dalším 
nevyjmenovaným desítkám. 
Ale zmíním paní Mgr. Janu 

Zikmundovou, paní mgr. Ale-
nu Spurnou, arch. Blahoslava 
Adamíka, arch. Zdeňka Berana, 
a především pana Pavla Davida, 
který je společným jmenovate-
lem většiny zmiňovaných úprav.
 Ing. Antonín Zajíček

Národní dům – naše chlouba
Už více než 100 let zdobí naše město krásný dům - “Náš národní dům“. 
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Již přes pět let působí na 
prostějovské kulturní scéně 
Okrašlovací spolek města 
Prostějova a  za tu dobu se 
vypracoval v  respektovanou 
organizaci. I  díky tomuto 
kreditu dokázal přilákat 
sponzory, kteří podporují 
jeho rozmanitou činnost. 
Na tomto se shodli členové 
sdružení na pravidelné valné 
hromadě.

„Účastníci jednání kromě 
toho potvrdili, že hlavním 
úspěchem loňského roku se 
pro spolek stala realizace ma-
leb starých židovských uliček 
na hradbách ve Školní ulici,“ 
připomněla jeden ze zásad-
ních příspěvků neziskové 
sféry k připomínání si historie 
města Prostějova v  minulém 
roce předsedkyně a  zakláda-
jící členka Okrašlovacího 
spolku Milada Sokolová. 
Dalším cílem by pak podle 
členů měla být maximálně 
propagace tohoto unikátního 
počinu nejen mezi občany 

Prostějova, ale také v  turis-
tických průvodcích.

„Navazuje ovšem i  na 
činnost ze svých historick-
ých počátků, kdy se věnoval 
zejména výsadbě stromů 
a  budování sadů či parků. 
V uplynulém roce jsme proto 
například obnovili a  upravili 
zeleň v  areálu mateřských 
školek na ulicích Dvořákova 
a  Rumunská,“ připomněla 
předsedkyně další z  podstat-
ných aktivit Okrašlovacího 
spolku. Kromě toho upo-
zornila i  na charitativní 
činnost, kdy spolek loni, 
vedle podpory horoleze-
cké soutěže dětí z  dětských 
domovů či akci Nadace 
Zdeňky Žádníkové pro dětské 
oddělení prostějovské ne-
mocnice, také připravil ve 
spolupráci s  olomouckou 
organizací Dobré místo pro 
život akci „Splněný strom 
vánočních přání“ pro děti 
z dětských domovů Prostějov 
a Plumlov. Šedesátka dětí tak 

našla díky tomuto počinu 
pod stromečkem vánoční 
dárek, který si nejvíce přála. 
„Vedle toho jsme však 
podpořili i  různé umělecké 
aktivity, ať již v  Prostějově 
či v  jiných koutech repub-
liky. V uplynulém roce proto 
naše sdružení například stálo 
u  zrodu knihy pohádek spi-
sovatelky Marcelly Dostálové 

nebo několika fotografick-
ých výstav, například Spolku 
prostějovských fotografů v sí-
dle Senátu v Praze,“ doplnila 
Milada Sokolová.

A  co chystá Okrašlovací 
spolek na letošní rok? „Chtěli 
bychom se na základě podnětu 
našeho člena Josefa Dekastella 
pokusit společně s  památkáři 
o  jednotné a  odpovídající 

označení všech význam-
ných a  zajímavých staveb 
v  Prostějově, a  to i  mimo 
památkovou zónu v  cen-
tru města,“ odhalila nejbližší 
měsíce v činnosti prostějovské 
neziskové organizace její 
předsedkyně Milada Soko-
lová.

Přetištěno se souhlasem  
Ing. Milady Sokolové

Malby na židovských hradbách jsou největším 
úspěchem Okrašlovacího spolku v uplynulém roce

Před třiceti 
lety – 2. 4. 1983 
– zemřel v  Pro-
stějově JUDr. 
Bohuslav Kraus, 
regionální histo-
rik a vlastivědný 
pracovník. 

Narodil se 28. 11. 11. 1907 
v Prostějově. Po studiích zdejší 
reálky absolvoval v  roce 1934 
právnické studium v Brně. Po-
tom působil jako soudce v Pro-
stějově, Konici a Olomouci. Měl 
však vřelý vztah k historii, proto 
se jí věnoval jako nadšený bada-
tel a publicista. Jeho publikační 
činnost začala už v  roce 1927 
v  Hlasech z  Hané v  článcích 
s  politickou tematikou. Tato 
činnost přešla v články z regio-
nálních dějin. 

Krausova bibliografie obsa-
huje přes tisíc článků, recenzí, 
statí a  studií uveřejňovaných 
v  Ročence Národopisného 
a  průmyslového musea měs-
ta Prostějova a  Hané, Hlasech 
z  Hané, Kulturních zprávách, 
Hlasu lidu, Vlastivědném věst-
níku moravském, Zprávách 
Vlastivědného ústavu v  Olo-
mouci, Kulturním zpravodaji, 
Kulturním kalendáři, Lidové 
demokracii, Svobodném slo-
vě, Štafetě, Stráži lidu aj. Jeho 
příspěvky mnohdy také publi-
kované pod značkami bks či B. 
Ks. byly neobyčejně zajímavé 
a  přinášely řadu nových pod-
nětů a  informací ze starého 
Prostějova. Zvláště populární 
byl jeho seriál Z letopisů Prostě-
jovska otiskovaný v  Kulturním 
zpravodaji v 60. letech minulé-
ho století. 

Nejvíce pozornosti věno-
val osobnosti Matěje Rejska. 
Výsledkem jeho dlouholetého 
badatelského zájmu byla mono-
grafie Mistr české gotiky Matěj 
Rejsek z Prostějova – život a dílo 
(Vydavatelský spolek, Prostějov 
1946). Dále je autorem dvou 
drobnějších prací: Prostějovské 
hradby a Město Prostějov před 
500 lety – nástin. 

Šíře jeho badatelského zájmu 
je velká. Především se věnoval 
historii Prostějova v  19. a  20. 
století (historie domů a  ulic, 
názvy hostinců), historii prů-

myslu ve městě i  významným 
osobnostem (diplomat Jan Fi-
lipec, pedagog Jan Uher, kněz 
Matouš Ulický, první český 
starosta města Florián Novák, 
prostějovský starosta a  ná-
rodní činitel Karel Vojáček). 
Také se věnoval kultuře. Psal 
o  literátech (Ondřej Přikryl, 
Ferdinand Karafiát, Otakar 
Bystřina, Jan Hoch), malířích 
(Jan Šafařík, Jaroslav Votruba, 
Alois Kalvoda, Adolf Kašpar, 
František Uprka), hudebnících 

(Leoš Janáček František Neu-
mann, Jan Poláček). Sledoval 
programy divadla, zabýval se 
divadelní historií, psal o  di-
vadelních osobnostech, např. 
o  Josefu Štanderovi, Františ-
ku Krumlovském a  Františku 
Götzovi. Pozornost věnoval 
i  novinářům (František Gell, 
Josef Kratochvíl). Byl také znal-
cem života a díla Jiřího Wolke-
ra. V  centru jeho pozornosti 
byly také významné prostějov-
ské památky, především zámek 

a Národní dům. 
V posmrtně uveřejněné stati 

(z  roku 1981) v časopise Štafe-
ta (č. 4, 1989) Sad mrtvých se 
věnoval historii a  architektuře 
prostějovského hřbitova. Právě 
zde ocenil prostějovský hřbitov 
jako jeden z  nejkrásnějších na 
Moravě. Bezpochyby byl i  za-
svěceným průvodcem po tomto 
památkově chráněném objektu. 
Osobní fond Bohuslava Krause 
je uložen ve Státním okresním 
archivu v Prostějově.

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Domov se zvláštním režimem

Náš Mezinárodní den žen
V pátek 8. března, k Mezinárod-

nímu dni žen, se v oranžové budově 
konala pěvecká soutěž „M hledá 
superstar.“ Na akci se dlouho těšily 
nejen obyvatelky naší budovy, které 
zpěv pilně trénovaly celý týden, ale 
i personál – zpívali snad všichni! 

Pak přišel den samotné sou-
těže, do které se zapojily všech-
ny obyvatelky, ať už aktivně 
jako zpěvačky nebo alespoň 
jako podpora soutěžících. Vše 
se odehrálo v  příjemné, přá-
telské atmosféře. Obyvatelky 
se výborně bavily, dokonce si 
vyžádaly i  opravná kola, díky 
čemuž některé zpívaly až 3krát! 
Bouřlivým potleskem bylo 
oceněno i  taneční vystoupení 

třináctileté Kláry Hejcmanové, 
která kromě pohybového nadá-
ní předvedla i krásný zpěv. 

Přestože jsme museli ur-
čit jen jednoho vítěze (což 
nebylo vůbec jednoduché), 
vyhráli vlastně všichni. Byl to 
prostě náš den, který jsme si 
pořádně užili. Velký dík patří 
všem zaměstnancům za pří-
pravu a průběh akce, kuchyni 
za krásné a chutné pohoštění, 
ergoterapii za půjčení vybave-
ní i  aktivní výpomoc, a  v  ne-
poslední řadě také vedení za 
sponzorský dar.

 Marie Šustrová, Centrum 
sociálních služeb Prostějov, p. o. 

Domov se zvláštním režimem

14

 Kulturní historik Prostějova Bohuslav Kraus (1907–1983)
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V dubnu letošního roku festival 
zahajuje třetí desítku svého trvání

 Stejně tak jako v minulých 
letech, tak i  letos bude naší 
snahou prostějovskému publi-
ku představit hudebníky, kteří 
svoji dráhu teprve začínají 
i  ty, kteří jsou už renomova-
nými interprety. V  názvu fes-
tivalu je slovo  „prostějovské“, 
a  proto těžiště festivalu je na 
místních muzikantech – žá-
cích, studentech a  učitelích 
ZUŠ, prostějovských sborech, 
prostějovských mladých ka-
pelách i  orchestrech. Dalším 
atributem festivalu je široké 
spektrum nabídky koncertů. 
Chceme, aby si Prostějova-
né vybrali z  nabídky hudební 
žánr, který je jim blízký a rádi 
jej poslouchají. 

 Festival zahájí 14. 4. De-
chový orchestr ZUŠ. Koncert 
má název „Sólo pro“ a  usku-
teční se v  sále MD v  17.00 
hodin. Orchestr ve svém pro-
gramu představí sólisty nejen 
z  řad zpěváků, ale i  instru-
mentalistů. 

A  co nabízí festival Prostě-
jovanům dále? 

Milovníci komorní hudby 
se určitě budou těšit na 9. 5. 
2013 na koncert „České hu-

dební inspirace“ v podání Ště-
pána Graffeho – housle a Igora 
Ardaševa – klavír. 

V  oblíbeném chrámovém 
varhanním koncertu 15. 4. 
2013 se nám představí Erika 
Lukášová a  studenti církev-
ní konzervatoře. Zahraniční 
umělce bude zastupovat vítěz 
klavírní soutěže American Pi-
anists Association. Klasikou 
rovněž zůstávají koncerty na-
šich žáků Děti dětem, Prome-
nádní koncert žáků ZUŠ, Ab-
solventský koncert a  Koncert 
učitelů. V  nabídce je celkem 
11 koncertů a  doufám, že si 
Prostějované z široké nabídky 
vyberou a  přijdou si poslech-
nout jak začínající, tak i reno-
mované hudebníky. 

Od samého počátku festi-
val finančně podporuje město 
Prostějov a  záštitu nad ním 
převzal primátor statutárního 
města Prostějova pan Miroslav 
Pišťák. 

Srdečně vás na koncerty 
zvu a doufám, že Vám festival 
zpříjemní jarní dny. 

Eliška Kunčíková 
ředitelka 

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Kultura

POZVÁNKA 
na 21. ročník 

festivalu 

Prostějovské
dny hudby

Letošní ročník krajské postu-
pové přehlídky Valašské křoví 
ve Slavičíně přinesl do Pointu 
spoustu radosti. Obrovského 
úspěchu dosáhla nejnovější in-
scenace Testosteron (Andrzej 
Saramanowicz), který měl 
premiéry 21. a  23. února. Tato 
inscenace získala nejvyšší oce-
nění Cenu za inscenaci. Jakub 
Hyndrich obdržel Cenu za režii 
a scénu. Cena kolektivu Divadla 
Point Prostějov za herecké ztvár-
nění v inscenaci patří Vítězslavu 
Lužnému, Aleši Procházkovi, 
Davidu Kolbovi, Miroslavu 
Ondrovi, Vojtěchu Pospíšilovi, 
Jakubovi Krejčímu, Lukáši Ka-
meníčkovi a  Janu Šprynarovi. 
Testosteron byl doporučen na 

národní přehlídku činoherního 
a hudebního divadla Piknik Vo-
lyně 2013. 

Na přehlídce se také představili 
další dvě hry z  repertoáru Diva-
dla Point Koupačka (Michel Cle-
ment) v  režii Vojtěcha Pospíšila 
a Hotel Palermo (Štěpán Gajdoš) 
v  režii autora. Ani tyto inscena-
ce neodešly s  prázdnou. Čestná 
uznání získali Alžběta Formano-
vá za herecký výkon v  inscenaci 
Hotel Palermo a Štěpán Gajdoš za 
inspirativní přístup k hororovému 
žánru téže inscenace. A ještě jedno 
Čestné uznání získal Vojtěch Po-
spíšil za dramaturgickou úpravu 
v inscenaci Koupačka.

Přesto, že v této sezóně má za 
sebou Divadlo Point už tři pre-

miéry, nehodlá usnout na vavří-
nech a chystá v této sezóně další 
inscenace. V  Pointíku připravují 
Kocourkovské právo od Hanse 
Sachse a hru inspirovanou Dob-
rodružstvím Toma Sawyera od 
Marka Twaina. Soubor Pointu 
připravuje hru na motivy Psa 
baskervilského a v zásobě je také 
jedno překvapení na závěr sezóny. 
A  pochopitelně se jeho členové 
chystají na tradiční Prostějovské 
majáles a hlavně na prázdninový 
FILMOVÝ TÁBOR SOBOTÍN 
2013, který každoročně pořádá 
Gymnázium Jiřího Wolkera.

Divadlo Point při Gymnáziu Ji-
řího Wolkera je jedno z mála ama-
térských divadel v republice, které 
má v  repertoáru sedm inscenací 

současně v  jedné sezóně. Svou 
produkcí se může rovnat menším 
profesionálním souborům, které 
fungují na komerčním základě. 

Svou uměleckou činností Divadlo 
Point již dávno přesáhlo hranice 
regionu a skvěle reprezentuje svoje 
rodné město Prostějov. -js-

Divadlo Point bodovalo a neusíná na vavřínech
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PONDĚLÍ 1. DUBNA 
15.30 Čtyřlístek ve službách krále 
Mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Čtyřlístek ve službách krále
20.00 G.I. Joe: Odveta  americké akční sci-fi
G. I. Joe bude znovu zachraňovat svět! 
V hl. rolích: B. Willis, Ch. Tatum, J. Pryce aj. Režie: 
John M. Chu , české titulky, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 2. DUBNA
17.30 G. I. Joe: Odveta 
20.00 Sněhurka: Jiný příběh 
španělsko - francouzská němá 
filmová romance s nádhernou hudbou
Bylo nebylo – před dávnými časy, za devatero horami Troš-
ku jiná Sněhurka – pro dospělé - je poctou filmařů němé-
mu filmu. Režie: Pablo Berger, 104 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 85 Kč

STŘEDA 3. DUBNA
17.30 G. I. Joe: Odveta 
20.00 G. I. Joe: Odveta

ČTVRTEK 4. DUBNA
17.30 Jack a obři  americký fantasy film
Vzplála nanovo starodávná válka s  obry….. Od 
režiséra filmu X – Men!  V  hl.rolích N. Hoult,  
E. Tomlinsonová, 114 min., český dabing, premié-
ra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč 
20.00 Vedlejší účinky  americké kriminální drama
Jedna pilulka může změnit váš život! Nejnovější titul 
oscarového režiséra S. Soderbergha. 
Vhl.rolích C. Zeta – Jonesová, J. Law, Ch. Tatum, R. 
Mara aj. Režie: S. Soderbergh, 106 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 5. DUBNA
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky

SOBOTA 6. DUBNA
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky

NEDĚLE 7. DUBNA
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky

PONDĚLÍ 8. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek 
– Sammyho dobrodružství 2 
Belgie 2012 88 min., český dabing. Režie: Ben Stassen
17.30 Jako za starejch časů americká krimikomedie 
Herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů…..
V hl.rolích Al Pacino, Ch. Walken aj., režie: Fisher 
Stevens, 95 min., české titulky, Premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120,- Kč 
20.00 Gambit  americká krimikomedie
Nejnovější skvělá komedie z pera bratří Coenových 
byla oceněna Oscarem! V hl.rolích C. Diazová aj.  
Režie: Michael Hoffman, 89 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 85 Kč

ÚTERÝ 9. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek 
– Sammyho dobrodružství 2 
17.30 Gambit
20.00 Hledá se prezident  
Jeden z historických okamžiků novodo-
bých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu v ČR 
zachycuje tento neobvyklý dokument! Režie: T. Kudrna, 
105 min., premiéra, mládeži přístupný, Vstupné: 85 Kč

STŘEDA 10. DUBNA
17.30 Jako za starejch časů
20.00 Gambit 

ČTVRTEK 11. DUBNA
17.30 Jurský park 3D
Velkolepý návrat dinosaurů v technologii 3D! V hl. rolích: 
S. Neil, L. Dernová aj., Režie: S. Spielberg, 127 min., čes-
ký dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 150 Kč
20.00 Jurský park 3D 

PÁTEK 12. DUBNA
17.30 Jurský park3D 
20.00 Jurský park 3D 
22.15 Lesní duch  americký horror
Remake kultovního hororu – nejdě-
sivější film, jaký kdy uvidíte…. Režie: 
Fede Alvarez, 90 min., české titulky, premiéra, mládeži do 
15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

SOBOTA 13. DUBNA
17.30 Jurský park 3D 
20.00 Lesní duch

NEDĚLE 14. DUBNA
17.30 Jurský park 3D
20.00 Jurský park 3D 

PONDĚLÍ 15 DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek 
– Král sokolů 
ČR /SR 2000, 92 min., český dabing režie: V. Vorlíček
17.30 Babovřesky  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“ Je to prostě film tak „trošku“ ze života!“.  
V hl. rolích: V. Žilková, L. Langmajer, aj. Režie: Z. Troška, 120 
min., pro mládež do 12 let nevhodný, repríza, vstupné 95 Kč
20.00 Babovřesky 

ÚTERÝ 16. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek 
– Král sokolů 
17.30 Babovřesky 
20.00 Babovřesky 

STŘEDA 17. DUBNA
Dočkali jste se dalšího záznamu z MET! 

A opravdu skvostného!!!
18.00 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni 
Délka představení: 3 hodiny ; 1 zkrácená přestávka 
je součástí  (Na začátku a konci každé přestávky jsou 
rozhovory s účinkujícími); v přenosu jsou použity an-
glické a české titulky, vstupné 300 Kč

ČTVRTEK 18. DUBNA
17.30 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
Pomsta je sladší než perník… Am. akční komedie
Jako by pohádku o Jeníčkovi a Mařence vyprávěl Quen-
tin Tarantino!!!  
V hl. rolích: J. Renner, G. Artetonová. Režie: T. Wirkola, 83 min., 
české titulky, repríza, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic

PÁTEK 19. DUBNA
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
20.00 Temné nebe  americký horror 
Pokud si Vás vyberou, už jim navždy patříte…..
Režie: Scott Stewart, 97 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč 

SOBOTA 20. DUBNA 
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Dávám tomu rok  britská komedie
Film má velké ambice stát se další kultovní britskou 
romantickou komedií – jako byly Láska nebeská, 
Deník Bridget Jonesové nebo Noting Hill. 
V hl. rolích: S. Baker, R, Byrneová. Režie: Dan Ma-
zer, 97 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Temné nebe 

NEDĚLE 21. DUBNA 
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Dávam tomu rok
20.00 Dávám tomu rok

PONDĚLÍ 22. DUBNA
17.30 Dávám tomu rok
20.00 Pád Bílého domu americký thriller
Teprve zkouška ohněm nás může zocelit. V hl. ro-
lích: A. Eckhart, M. Freeman, aj. Režie: Antoine 
Fuqua, 119 min., české titulky, premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 23. DUBNA
17.30 Pád Bílého domu 
20.00 Nerada ruším  dánská komedie 
Režie: H. R. Genz, 90 min., čes-
ké titulky, premiéra, mládeži do  
15 let nepřístupný, vstupne 85 Kč

STŘEDA 24. DUBNA
17.30 Pád Bílého domu 
20.00 Spring Breakers  americká krimikomedie
Od tvůrce skandálních filmů Kids či Gummo! Sexy stře-
doškolačky trochu jinak! 
V hl. rolích: S. Gomezová, A. bensonová aj. 
Režie: Harmony Korine, 94 min., české titulky, premi-
éra mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč 

ČTVRTEK 25. DUBNA
17.30 Spring Breakers 
20.00 Pár nenormálních aktivit americká komedie 
Geniální tvůrce Svcary Movie si tentokrát pořádně 
utáhne  z nejnovějšího hororového fenoménu! 
V hl. rolích: M. Wayans , M. Forteová aj. Režie: M. 
Tiddes, 86 min., české titulky, premiéra, mládeži do 
15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč 

PÁTEK 26. DUBNA
15.30 Zambezia  jihoafrický animovaný film
Vítejte v  nádherném bájném ptačím městě Zam-
bezia!!! Režie Wayne Thornley, 83 min., český da-
bing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Záhada Hory mrtvých  britský thriller
Režie: Renny Harlin, 100 min., české titulky, premi-
éra,  pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Pár nenormálních aktivit 

SOBOTA 27. DUBNA
15.30 Zambezia 
17.30 Záhada Hory mrtvých
20.00 Pár nenormálních aktivit 

NEDĚLE 28. DUBNA 
15.30 Zambezia 
17.30 Záhada Hory mrtvých
20.00 Pár nenormálních aktivit 

PONDĚLÍ 29. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Raubíř Ralf 
USA 2012, 100 min., český dabing režie: Rich Moore
17.30 Pravidla mlčení  americký thriller
Thriller ze staré školy otevírá dávné zločiny... 
V hl. rolích: S. LaBeouf, R. Redford aj. Režie: R. Redford,  české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Pravidla mlčení 

ÚTERÝ 30. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Raubíř Ralf 
17.30 Pravidla mlčení 
20.00 Z prezidentské kuchyně  francouzský film 
Podle skutečného příběhu osobní ku-
chařky francouzského prezidenta F. Mi-
terranda. Režie: Christian Vincent, 95 min., české titulky, 
premiéra,  pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

Předprodej vstupenek vždy hodinu 
před začátkem představení v  kult. 
klubu DUHA, rezervace pouze tele-
fonicky po -čt 8.00 - 14.30 hodin pá 
8.00 – 13.00 hodin na tel. 582329625. 
Objednané vstupenky je nutné ode-
brat nejpozději půl hodiny před za-
čátkem projekce. 

SOBOTA 6. DUBNA
15.00 Švec a čert  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč 
17.30 Méďa  americká komedie 
Je tam tolik fórů, že tohle nemůže zkla-
mat…..  V hl. rolích M. Wahlberg, M. 
Kunisová, N. Jonesová aj. Režie: Seth 
McFarlane, 106 min.,, české titulky, 
repríza, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Méďa  - vstupné 80 Kč

STŘEDA 10. DUBNA
15.00Až vyjde měsíc 
USA 2012, 94 min., 
režie: Wes Anderson. Vstupné: 35 Kč

SOBOTA 13. DUBNA
15.00 Hádanky za bonbon 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek. 
17.30 TWILLIGHT SÁGA: 
Rozbřesk 1. část  am.  romantické drama 
Znovu on – neodolatelný krasavec - 
Robert Pattinson….. 
Hrají: K. Stewartová, D. Fannin-
gová, A. Kendricková, A. Greeno-
vá, T. Lautner. Režie: Bill Condon, 
české titulky, repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 80 Kč. 
20.00 Twillight Sága: 
             Rozbřesk 1. část
Vstupné: 80 Kč

SOBOTA 20. DUBNA 
15.00 Za kamarády z televize I. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek 
17.30 Nanga Parbat 
 německý dobrodružný film 
O  tragické expedici horolezců 
– bratrů Messnerových… V  hl.
rolích JF. Stetter, K. Markovics 
aj Režie: Joseph Vilsmaier , 104 
min., premiéra, mládeži přístup-
ný, vstupné 80 Kč
20.00 Nanga Parbat - vstupné 80 Kč

STŘEDA 24. DUBNA
15.00Co kdybychom žili společně 
Fr/Něm. 2011, 96 
min., režie: Stephane 
Robelinová, vstupné: 35,-- 

SOBOTA 27. DUBNA
15.00 Za kamarády z  televize IV. 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek 
17.30 Twillight Sága: Rozbřesk 2 
 americký romantický horor 
Poslední díl úspěšné série. A  znovu 
ON, jako neodolatelný upír….
V  hl.rolích R. Pattinson, K. Ste-
wartová, T. Lautner, D. Fanning, 
A. Greenová aj. Režie: Bill Con-
don, 116 min., české titulky, reprí-
za, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Twillight Sága: Rozbřesk 2 
vstupné: 80 Kč 

Kultura - program kina

NOČNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

ART  film

ART  film

ART  film

ART  film

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Kulturní 
 klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 

Bio
senior

Bio
senior
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Záhada Hory mrtvých Režie:Renny Harlin 

Dávám tomu rok Režie: Dan Mazer

Zambezia Režie: Wayne Thornley 

Kultura - recenze filmů

Snímek se věnuje dodnes neobjasněné 
záhadě z  roku 1959, související se smrtí 
devíti sovětských studentů během zimní 
expedice na horu Otorten. Expedice měla 
trvat přibližně dva týdny, studenti se ale 
nevraceli a  tak bylo vyhlášeno pátrání. 
Základní tábor byl po pár dnech nalezen 

a jevil známky potvrzující rychlé opuště-
ní provizorních přístřešků jeho obyvateli. 
Těla byla rozeseta po okolí v pozicích na-
značující úprk, či marný návrat k táboru. 
Záhada Hory mrtvých se věnuje tomuto 
incidentu z  pohledu současné expedice 
a místních obyvatel.

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého 
otce vydá na dobrodružnou výpravu do 
bájného ptačího města Zambezia, aby se 
stal členem prestižní letky chránící město 
před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží 

zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, kte-
rý kuje pikle na přepadení Zambezie. Kai 
a  jeho spřízněná duše Zoe budou muset 
použít všechny své síly, aby před ním toto 
jedinečné místo zachránili.

Víte, co dělá Angličan uprostřed 
Texasu? Má plán. Harry Deane dělá 
správce umělecké sbírky, svou práci 
miluje, a přesto trpí. Jeho zaměstna-
vatelem je totiž jeden z nejbohatších 
Angličanů, stejně excentrický jako 
šílený a  zcela nesnesitelný. Harry se 
proto rozhodne využít šéfovy vášně 

pro obrazové sbírky a rozehraje par-
tii směřující k  tomu, aby si jeho šéf 
koupil falešný dávno ztracený obraz 
Moneta. Pro svůj umělecký zločin ale 
potřebuje královnu texaského rodea. 
Plán je mistrovský, k úspěchu posta-
čí, aby Harry přestal být notorický 
smolař.

Emily (Rooney Mara) a Martin Taylorovi 
(Channing Tatum) jsou dokonalý a úspěšný 
mladý pár, který má vše, nač si vzpomene. 
Pak si však jde Martin sednout na čtyři roky 
do basy za zneužívání informací v obchod-
ním styku a jeho život se promění v peklo. 
Stejně je na tom i Emily, která zůstává v re-
lativním přepychu jejich manhattanského 
bytu, ale celou tu dobu se utápí v příšerných 
depresích. Když se nakonec pokusí o sebe-
vraždu, nastupuje na scénu psychiatr Jo-
nathan Banks (Jude Law). Protože se Emily 
zuby nehty brání zvažované hospitalizaci, 
dohodnou se na sérii terapeutických setkání 
a na užívání antidepresiv. Aniž to tuší, prá-
vě tohle rozhodnutí oběma zásadně změní 
život. Emilina léčba totiž nepokračuje, jak 
by podle lékařových plánů měla, a tak jí pře-
depíše nové léky, jež by měly její psychické 
potíže minimalizovat. Tyhle pilulky však 
mají děsivé vedlejší účinky – mají moc zničit 
manželství, pověst do té doby respektované-

ho lékaře, mohou dokonce zabíjet – ale kdo 
za to bude zodpovědný? Zničený Banks, 
jehož kariéra se ocitla v troskách, se rozhod-
ne najít odpověď na tuhle otázku za každou 
cenu. I když riskuje, že přijde i o to málo, co 
mu ještě v životě zbývá.

Když se konečně Malcolm roz-
hodně pověsit staromládenectví na 
hřebík a  dovolí své přítelkyni, aby 
se k  němu nastěhovala, netuší, kdo 
přivandruje s  ní. Po pár podivných 
událostech se Malcolm s  Keishou 

rozhodnou podivné aktivity natočit 
a zjistí, že Keishu posedl šílený duch. 
Malcolm povolá na pomoc kněze, aby 
ducha z Keishy vyhnal a zachránil tak 
jejich vztah a  především Malcolmův 
sexuální život…

Ambiciózní Nat (Rose Byrne) a ne-
úspěšný spisovatel Josh (Rafe Spall) 
jsou spolu neskutečně šťastní i  na-
vzdory rozdílné povaze. Jejich svatba 
je jak z pohádky, ale rodina ani přáte-
lé nejsou přesvědčeni, že jejich vztah 
vydrží moc dlouho. Joshova bývalá 

přítelkyně Chloe (Anna Faris) a Natin 
pohledný americký klient Guy (Simon 
Baker) se zdají být zajímavou alterna-
tivou. Jak se blíží jejich první výročí, 
ani jeden nechce být ten první, kdo to 
vzdá . Ale vydrží spolu? Britská kome-
die od scénáristy filmů Borat a Bruno.

Gambit Režie: Michael Hoffman 

Vedlejší účinky Režie: Steven Soderbergh

 Pár nenormálních aktivit Režie: Michael Tiddes 
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DUBEN 2013 
11. dubna v 19 hodin

TESTOSTERON
-Andrzej Saramonowicz
překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma 

vyjebávají za to, že se špatně cho-
váme,… my to vůbec nemůže-
me ovlivnit, protože nám to po-
roučí nějakej zasranej hormón 
…a nakonec, když ony dostanou 
trochu toho testosteronu... tak se 
chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, 
sedm nátur, sedm rozdílných 
hladin testosteronu. Avšak jeden 
stejný cíl. Stejná radost a  stejná 
bolest. Muži o ženách a také sami 
o sobě v drsné komedii, která si 
ani na svatební hostině nebere 
servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš 
Procházka, Vojtěch Pospíšil, Ja-
kub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a  Miroslav Ondra 
nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

14. dubna v 15 hodin
POHÁDKY PRO DĚTI
Pro malé diváky uvedeme 

Velkou policejní pohádku od 
Karla Čapka a frašku Mlsota od 
Josefa Loderera. Hrají členové 
Divadla Pointík a  Point. Režie 
Štěpán Gajdoš a Aleš Procházka

18. dubna v 19 hodin
KOUPAČKA 

(Clément Michel)
„Já neprovokuju! Jenom 

mám jedinej tejden prázdnin za 
rok a nemám chuť jíst levný klo-
básy a chlastat nějaký splašky!“

Tři mladé francouzské páry 
a jedno mimino na letní dovolené. 
Smích prý prodlužuje život. A komu 
je horko, ať si rozepne kabát!

Hrají: Karolina Vejmělková, 
Lukáš Kameníček, Vendula 
Burgrová, Jakub Hyndrich, Jo-
hana Kučerová, Jakub Krejčí

Režie: Vojtěch Pospíšil 

19. dubna v 19 hodin
IMPROPOINT

Další zápas roku 2013 v Poin-
tu! Nelítostný souboj nápadů, 
rychlých reakcí, vtipu a impro-
vizace svedou domácí týmy di-
vadla Point, Problém a Pointík.

26. dubna v 19 hodin 
TESTOSTERON 

– Andrzej Saramonowicz
překlad: Tomáš Svoboda
„Já ji tak miloval, vzít jsem si 

ji chtěl… a ona odešla z mýho ži-
vota, jako když vstane z hajzlu.“

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš 
Procházka, Vojtěch Pospíšil, Ja-
kub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra 
nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Divadlo POINT
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ OBEC POŘADATEL
5. 4. Večírek SRPŠ ZŠ Palacká Městské divadlo v Prostějově Prostějov ZŠ Palacká

13. 4. Ples TŠ Hubená Městské divadlo v Prostějově Prostějov TŠ Hubená

 PLESY na Prostějovsku  Březen 2013

 Při  pohledu na poslední roz-
távající sníh se nám jistě vyba-
ví jaro a  s  tím i otázka, co nám 
letos přinese nového. Pokud se 
zaměříme na kulturu  a zajíma-
vosti  našeho regionu, určitě se 
je na co těšit. V rámci podp ory 
hodnotných kulturních aktivit 
v Olomouckém kraji   na plum-
lovském zámku proběhnou 
mimo již tradiční akce, také ryze 
nové projekty, které vznikly na 
podporu návštěvnosti hodnotné 
kulturní památky. Dne 18. 5. v 17 
hodin proběhne vernisáž výstavy 
Reona Argondiana. Návštěvníci 
budou mít unikátní možnost vi-
dět ucelený soubor obrazů tohoto 
neobvyklého malíře. Program 
bude doplněn baletní ukázkou 
pod vedením choreografa Rober-
ta Balogha z Moravského divadla 
Olomouc a  fotografiemi absol-
ventky Lucie Pavlů. Obrazy bu-
dou k vidění na zámku Plumlov 
po celou návštěvní sezonu 2013.

Reon  se narodil v roce 1948 
jako Jan Zahradník do rodiny 
divadelníků. Prostředí, v  kte-
rém vyrůstal a  pak také jeho 
babička v něm  podnítily zálibu 
v pohádkách,  ke kterým se jako 
dospělý na svých plátnech vrátil. 
Vystudoval hrnčířské řemeslo v  
rodině Josefa Šimůnka a v osma-
šedesátém roce odjel z republiky. 
Ve Francii jej uchvátily malby 
Hieronyma Bosche a  technika 
renesanční malby. V  ruinách 
starého mlýna v  Bretaňských 
lesích pak  vznikly první obra-
zy Argondie. Toto království 
fantazie je nazvané podle bájné 
lodi ARGO, která plula pro zlaté 
rouno, symbol něčeho vzácné-
ho a nedosažitelného. Argondie 
je   země probleskující v  atmo-
sférách poetické mystiky svými 
symboly, posláním i tajemstvím. 
Reon, věčný poutník v prostoru 
a čase, pomocí štětce cestuje do 
nádherné, avšak nedosažitelné 

země, kterou pro oči smrtelníků 
oživil alespoň na svých obrazech. 
Svou představivostí a  vizionář-
skou imaginací magicky pře-
měňuje skutečnost v  bizarnosti 
tvarů a barev, ze kterých vystu-
pují neznámé-známé bytosti. Na 
jeho obrazech ožívají víly, moř-
ské panny, satyrové nebo jed-
norožci, ale také podivná místa 
na dně moře či kdesi v kosmu, 
osídlená zvláštními bytostmi. 
Živé oči jeho postav jsou tak 
upřímné, že člověk by nejraději 
do plátna vstoupil. Argondie, je 
ostrov, kam smějí jen ti, co mají 
citlivou duši, otevřenou snění. 
Všudypřítomné stromy jsou 
mohutné živoucí pilíře času, ko-
řeny pramáti Země. Reon je ma-
jitelem mnoha prestižních ma-
lířských ocenění (Cena fantastů 
Julese Verna, EURO Pragensia 
art, Cena Salvatora Dalího, Zlatá 
medaile Julese Verna).

 Edita Lachmanová

Netradiční kulturní dění 
na zámku Plumlov

Reon ArgondianReon Argondian 

vernisáž výstavy obrazů

Zámek Plumlov
18. 5. 2013 v 17 hod.
Zámek Plumlov

18. 5. 2013 v 17 hod.
vernisáž výstavy obrazů

baletní ukázka pod vedením choreografa

Roberta Balogha
Moravské divadlo Olomouc

fotogra�e absolventky

Lucie Pavlů

DUBNOVÁ PROMENÁDA 
Divadelní spolek Historia pořá-

dá – dík laskavé finanční podpoře 
Okrašlovacího spolku v Prostějově 

Tentokráte netradiční dubnovou 
promenádu s  překvapením – sraz 
třetí dubnovou neděli 20. dubna 
v 16,00 před radnicí.

NENECHEJTE SE OKLA-
MAT JARNÍM SLUNÍČKEM 
A TEPLE SE OBLEČTE – PRÁ-
VĚ KVŮLI ONOMU PŘEKVA-
PENÍ!  -ič-

Název představení: 1+1=3
Autor: Ray Cooney
Režie: Pavel Drmola
Nenápadný londýnský taxikář 

John Brown si v bláznivé anglic-
ké komedii na vlastní kůži ověří 
fakt, že i  dobře míněné skutky 
se nemusí vždy vyplácet. Člo-
věk jejich následkem může přijít 
nejen k újmě na zdraví, pověsti, 
ale může se mu začít i neodvrat-
ně bortit pečlivě naplánovaný 
život mezi dvěmi ženami. Aby 
vtipných komplikací nebylo sku-

tečně málo, je zapotřebí vzít si na 
pomoc otřelého souseda bydlícího 
v  podkroví a  stát se předmětem 
horlivého zájmu místních policis-
tů a novinářů.

Představení realizováno za 
podpory města Prostějova.

Termín: 18. 4. 2013 v 19:00 
hod.; přednáškový sál Národ-
ního domu v Prostějově

Vstupenky na představení je 
možné zakoupit v  divadelním 
předprodeji Městského divadla.

Moje divadlo Prostějov 

vás zve na svoje dubnové akce:
17. 4. 2013 st 18.00 hod

Klub AREIM – Národní dům v Prostějově 
– 1.NP, červený salonek

NIC NENÍ NÁHODA
aneb jak psychický stav ovlivňuje naše 

fyzické tělo. 
Proč přichází nemoc? Je to souhra náhod 

nebo máme zdraví ve svých rukách? Naše 
chování, jednání a  postoje zrcadlí náš psy-
chický stav – komunikace naší duše  pro-
střednictvím nemocí a  bolestí těla. Energe-
tická růžice - jak se orgány v  těle ovlivňují 
a podporují. Co o nás prozrazují nemoci ja-
ter, žlučníku, srdce, střev, plic, sleziny, sliniv-
ky, ledvin… Co je důležité pro sebe dělat, 
abychom si udrželi své zdraví a kondici.

Přednáší: Silvia Černochová dlouholetá 
poradkyně a  terapeutka pracující převážně 
v  oblasti  vztahů, jemnohmotných energií, 
numerologie a pohledové diagnostiky/ www.
ctemezobliceje.cz /.

CO JE REIKI – vám sdělí Mgr. Rudolf 
FRANTIS, mistr/učitel tradičního Usuiho REIKI 
a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o. s./
AREIM/ www.reikimorava.cz/.

HARMONIZAČNĚ-LÉČEBNOU MEDI-
TACI – povede Mgr. Erika BÁBKOVÁ

/www.erikababkova.cz/.
Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné 

– členové AREIM 60Kč, ostatní 100Kč. 

20. 4. 2013 so 10.00 hod
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – 

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

Přibližně hodinová prezentace o  REIKI, potom 
iniciace/naladění/ a následuje  seminář o práci s ener-
gií REIKI s průběžným procvičováním jednotlivých 
technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. 
Naladění probíhá individuálně. Získáte diplom 
a  skripta. Samozřejmě ti, kteří již získali I. stupeň 
u Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise mohou přijít  na 
opakování (doporučujeme příchod okolo 12 hod.) 

 Na všechny výše uvedené akce vás srdečně zvou členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz 
IČ: 22902881, tel: 00 420 582 336 195, 
mob: 00 420 608 707 122 
e-mail: asociace@reikimorava.cz

VZDĚLÁVACÍ AKCE
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Muzeum historických kočárů 
v  Čechách pod Kosířem ve spolu-
práci s Olomouckým krajem  pořádá 
v sobotu 30. března 2013 slavnostní 
zahájení turistické sezony v  Olo-
mouckém kraji.

K této slavnostní akci se připojilo 
i statutární město Prostějov.

Zveme v  tento den spoluobčany 
našeho města na náměstí T. G. Ma-
saryka, kam přijede ve 14:00 hodin,  
tažený čtyřspřežím a za doprovodu 
hulánské ozbrojené strážní jízdy 
na koních, unikátní cestovní kočár 
LANDAUER. 

Od 13:30 bude probíhat na kužel-
ně před radnicí doprovodný kulturní 
program – koncert dechové hudby 
Vřesovanky z  Vřesovic, pro malé 
i velké zahrají ukázku z  představení 
loutkaři z divadla Starost, atmosféru 

doby dávno minulé připomene hrou 
na flašinet Pavel Moš. Historii kočáru 
přiblíží ředitel Muzea kočárů Václav 
Obr.

Přijďte podpořit svojí přítomností 
zahájení turistické sezony a otevření 
historických památek v celé naší zemi. 

Kočár můžete také doprovázet na 
trase:  8:30 hodin Čechy p. Kosířem 
- Muzeum kočárů a Hasičské muze-
um, 9:30 Lutotín, 10:00 Bílovice,10:30 
Lešany, 11:00 Ohrozim, 11:45 Plum-
lov, zámek – přepřahání koní a mazá-
ní kočárových kol, 13:15 Mostkovice, 
14:00 PROSTĚJOV, 14:45 Smržice, 
15:15 Kaple, 15:45 Slatinice – lázně, 
16:30 Drahanovice, 17:15 Lhota pod 
kosířem, 17:45 Čechy pod Kosířem.
 Alice Gregušová

 Odbor školství,  
 kultury a sportu

Kultura - akce
Také do Prostějova přijede historický cestovní kočár „LANDAUER“

MUZEUM HISTORICKÝCH KOČÁRŮ ZA ÚČASTI
OLOMOUCKÉHO KRAJE

POŘÁDAJÍ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY V OLOMOUCKÉM KRAJI

CESTOVNÍM KOČÁREM „LANDAUER“
30. BŘEZNA 2013

VÁŽENÁ VEŘEJNOSTI, DOVOLUJEME SI VÁM TÍMTO OZNÁMIT, ŽE MUZEUM HISTORICKÝCH KOČÁRŮ V 
ČECHÁCH POD KOSÍŘEM VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM KRAJEM, VLASTIVĚDNÝM MUZEEM, MĚSTY 
A OBCEMI, VYPRAVUJE HISTORICKÝ CESTOVNÍ KOČÁR, KTERÝ PROJEDE PAMÁTNÝMI MÍSTY V URČITÉM 
ČASE.

TRASA JÍZDY VČETNĚ ČASOVÝCH ZASTÁVEK KOČÁRU PAMÁTNÝMI MÍSTY.

PŘÍJEZD PAMĚTIHODNÉ MÍSTO ODJEZD
08.30 HOD. MUZEUM KOČÁRŮ A HASIČSKÉ MUZEUM 09.00 HOD.
09.30 HOD. LUTOTÍN 09.45 HOD.
10.00 HOD. BÍLOVICE 10.15 HOD.
10.30 HOD. LEŠANY 10.45 HOD.
11.00 HOD. OHROZIM 11.15 HOD.
11.45 HOD. PLUMLOV-ZÁMEK, přepřahání koní a mazání kočárových kol 12.45 HOD.
13.15 HOD. MOSTKOVICE 13.30 HOD.
14.00 HOD. PROSTĚJOV-RADNICE 14.15 HOD.
14.45 HOD. SMRŽICE 15.00 HOD.
15.15 HOD. KAPLE 15.30 HOD.
15.45 HOD. SLATINICE-LÁZNĚ 16.00 HOD.
16.30 HOD. DRAHANOVICE-Č.VĚŽ 16.45 HOD.
17.15 HOD. LHOTA POD KOSÍŘEM 17.30 HOD.
17.45 HOD. ČECHY POD KOSÍŘEM -----

ZÁMEK A MUZEUM KOČÁRŮ

Kočár se čtyřspřežím poveze vážené hosty a pro jejich bezpečnost je doprovázen hulánskou ozbrojenou 
strážní jízdou na koních.
Na určeném místě, kde kočár zastaví, uvítáme zdejší veřejnost, představíme cestovní kočár, který poveze 
nejen cestující, ale i malé překvapení.
Bohatý program, který je připraven po celý den v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem, ale i na paměti-
hodných místech, kde se kočár zastaví, bude tím kouzelným časem dávné doby, které společně prožijeme.
Tak tedy vydejme se tento sváteční čas do měst,obcí,zámků a podpořte svojí přítomností nejen tento 
cestovní kočár po Olomouckém kraji, ale i samotné kulturní památky.

Na tuto mimořádnou událost vás srdečně zve Václav Obr.             www.historickekocary.cz
L.P.2013 

M. Dlab: BOBŘI OD BOBŘÍ ŘEKY 
Co by to bylo za řeč bez Ř? 

To by jeden nemohl pozřít tři-
sta třicet tři řízků. Ani trochu. 
Anebo seřadit řepy, ředkvičky 
a  ořechy. To by ani vůbec ma-
linko nemohl křičet na vepře, 
tchoře a  křečky. A  co vyřezat 
dřevěné hříbě z břízy? Jednodu-
še by nemohl ani ředit řeky, řvát 
v  Římě, opepřit kopřivy, řádit 
jako bouřka na střechách, střá-
dat střepy do střevíčků, nepře-
zutý přijet v  říjnu do Třeboně, 
ani pohovořit si s přáteli pekaři, 
kováři, malíři, lékaři, popeláři, 
natož s přáteli řidiči. Ale úplně 
úplně hlavně by si neužil dobro-
družství s bobry od Bobří řeky! 
Děda Bobr vzal svoje vnoučata 
na výlet ať taky něco zažijou ho-

lomci a neseděj doma na zadku 
pořád. Zrovna tak, jak ho brával 
jeho vlastní děda Bobr. „Podí-
vejte, tamhle před stanem, to 
chlupatý, to jsem já. Teď se spá-
lim o ešus. No co jsem říkal. Vidí-
te mě? Jsem malej, tlustej, mám 
brejle a děsně funim. Je mi pět let 
a vůbec nevim na co se v životě 
hodim.“ Co všechno zažil děda 
Bobr a  jeho bobří bráchové 
a bobří ségry? A přišel nakonec 
na co se v životě hodí? O všem 
vypráví pohádka pro malé i vět-
ší řepy Bobři od Bobří řeky!  
Zveme na premiéru nové po-
hádky , v  sobotu 27.dubna 
v  15.30 hodin, v  přednáško-
vém sále fary CČSH Demelova 
1 v Prostějově.  -red-
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VÝSTAVY

4.4. – 2.6.  Hana Wichterlová
  Momenty růstu

   Výstava plastik přední české sochařky a  prostějovské ro-
dačky ke 110 výročí narození, kterou Muzeum Prostějov-
ska uvádí ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Hodo-
nín

   Vernisáž v 16 hodin, úvodní slovo Mgr. Jan Buchta, PhDr. 
Eva Jůzová, Ing. arch. Michal Jůza, hraje Swingtet Jaroslav 
Šimeček, Miroslav Zikmund

4.4. – 2.6.   Otto Wichterle
   Výstava ke 100. výročí narození  profesora Otto Wichterle, 

kterou připravilo České centrum Praha 
     Vernisáž v 16 hodin, úvodní slovo ing. Jan Špunda, autor 

výstavy
  Otto Wichterle – Příběh kontaktní čočky

  Exkluzivní premiéra komiksu Z. Bahulové

MUZEJNÍ PODVEČERY

6.4. v 16.30 Cyril a Metoděj na Velké Moravě 
  Jak to vlastně před 1150 lety bylo  - III. část 

   Přednáška prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Cyrilometodějské 
teologické fakulty UP Olomouc 

11.4. v 16 hodin Měl jsem pana profesora rád
   Setkání s  dlouholetým asistentem a  spolupracovníkem 

prof. O. Wichterle ing Jiřím Michálkem

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 7.4.  Jak semena putují krajinou
   Výstava přibližující cesty rostlin prostřednictvím mikro-

fotografií semen rostlin různých tvarů a barev chráněných 
a ohrožených rostlin Krkonoš, pořízených jako dokladový 
materiál k  projektu Banka semen. Mikrofotografie dopl-
ňují snímky mateřských rostlin přímo v  terénu. Výstavu 
doplní program určený dětem MŠ a ZŠ, ve kterém poznají 
semena nejznámějších rostlin.

11.4. – 14.7. Jak se rodí večerníčky
   Zájemci se seznámí se zákulisím výroby večerníčků, budou 

moci interaktivně tvořit animaci na počítači a  technický 
scénář. Nejmenší návštěvníci mohou skládat pexeso s po-
hádkovými postavičkami, zkusit si vyrobit Večerníčkovu 
čepici nebo si hrát s loutkovým divadlem.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

 BŘEZEN 
www.muzeumpv.cz, hlavní budova muzea, nám. T.G. Masaryka 2

Termín Hodina Tématické zaměření setkání   Lektor

2.4.2013 14.00 Cvičení ČCHI-KUNG Pavla Glocová
  Oblíbené cvičení v tělocvičně OS cvičitelka
  S sebou: oblečení a obuv na cvičení 
9.4.2013 14.00 Setkání s logopedkou  Mgr. Jitka Šmakalová
  Co nevíte o logopedii 
16.4.2013 13.30 Den zdraví  SZŠ Prostějov 
  Měření glykemie,krevního tlaku, p.uč. Vítková  a studenti
  tuk. metabolismu,zdravá výživa
23.4.2013 14.00 Asertivita III.  Mgr.et Mgr. L. Freharová
  Poslední část oblíbené přednášky  odborná lektorka
30.4.2013       14.00  Senioři LIPCE – „ MODELY ZA BABKU“     Klub seniorek
  III. Módní přehlídka levného oblečení ze sekáče
  vstupné dobrovolné, malé občerstvení za dobré ceny
  a spousta dalších malých a milých překvapení 

Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách 
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro. Těšíme se na vaši návštěvu.

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

  AKADEMIE SENIORŮ
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Farní sbor českobratrské církve 
evangelické v Prostějově

srdečně zve na přednášku

Pokušení  moci
která se koná dne 20. dubna 2013 v 18.00 hod. v modlitebně sboru, 

Kollárova 6, Prostějov.  Přednášet bude emeritní profesor Theologické 
fakulty v Praze a farář, který pochoval v r. 1969 Jana Palacha

Jakub Trojan

Pan farář Jakub Trojan bude též 21. 4. 2013 v 10.00 hod.
kázat při bohoslužbách v modlitebně sboru .

I letos se kostely, kaple a modlitebny v Prostějově připojí k celostátní akci

NOC KOSTELŮ
V PÁTEK 24. KVĚTNA

Zveme vás na poutní cestu pro děti

17:00 CÍRKEV BRATRSKÁ ŠÁRKA Maňáskové divadlo
18:15 HUSŮV SBOR Pojďte s námi do pohádky

Divadlo plyšového medvídka
19:00 SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ Soutěže a říkanky pro děti
19:00 SV. CYRILA A METODĚJE Chilly Weather

hudební skupina nejen pro mladé

Letos poprvé bude možnost navštívit modlitebnu Sboru církve bratrské na Šárce a
kapli sv. Cyrila a Metoděje na Cyrilometodějském gymnáziu.

Poprvé se také na Prostějov podíváte z věže kostela Povýšení svatého Kříže.

18:00 – 22:00 Putujeme v kočáru
Projížďky po náměstí TGM i na pouť mezi prostějovskými kostely.
Historický kočár z Muzea kočárů Čechy p. Kosířem pojede zdarma a za každého počasí.

Od 18-24hod možnost prohlídek zdarma.

Podrobné programy s rozpisem jednotlivých akcí a trasa kočáru
budou zveřejněny na plakátech a v místních periodikách.

Záštitu převzal primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 
VE ZPĚVU DĚTÍ, MLÁDEŽE 

A JEJICH RODIČŮ  SE USKUTEČNÍ 
OPĚT V PROSTĚJOVĚ 

V DUBNU A KVĚTNU 2013
Každoročně pořádá hudební agen-

tura „BOM MUSIC“ ve spolupráci 
s  městem Prostějovem, s  podporou 
Olomouckého kraje a mediálními  part-
nery Radio Haná a Týdeník Prostějov-
ska – tři  regionální soutěže ve zpěvu. 
V  letošním roce opět převzali záštitu 
nad všemi těmito soutěžemi i poslanci 
Parlamentu ČR a to MUDr. Pavel Holík 
a Ing. Radim Fiala.

1/ v sobotu 13. dubna 2013 již 15. roč-
ník soutěže HANÁCKÝ SKŘIVAN dětí od 
4-15  let včetně

2/ v sobotu 27. dubna 2013 – 10. ročník 
soutěže HANÁCKÝ SKŘIVAN dětí a mlá-
deže od  15 – 20 let včetně 

3/ v  sobotu 4. května 2013 - 8.ročník 
soutěže  ZPÍVAJÍCÍ RODINA – zpívají 
děti do 15. let   s rodiči event. i prarodiči.

 Zpěv populárních písní, lidových pís-
ní, folk-country , rockových a podobně, 
kromě neslušných písní - není jakkoli 
limitován ! Soutěžící si jako doprovod 

mohou donést podklady – nejlépe na 
CD, minidisku,  event.  MP3 nebo se 
doprovázet sami na nějaký svůj nástroj, 
který si donesou s sebou.

      Všechny soutěže se uskuteční 
v  Prostějově – v  přednáškovém sále 
Národního domu / tj. Městské Diva-
dlo Prostějov / a začátek je vždy v 8,00 
hod. dopoledne.  Soutěží se účastní 
děti, mládež a  jejich rodiče z  regionu 
Olomouc, ale nebráníme se i  zájem-
cům z  regionů jiných, na kvalitě to 
rozhodně přidá. Soutěžící může zpí-
vat sám nebo v duu, triu a bude podle 
věku zařazen i do patřičné kategorie. 

     Každý účastník soutěží dostane slad-
ký dárek a  vítězové velmi hodnotné od-
měny – všechny Vás srdečně zveme!  

Informace získáte na pořádající Agen-
tuře BOM MUSIC, e-mail: mobo@quick.
cz  nebo mobil 602 740 978. 

 Ing. Bohumil  Moudrý,
 ředitel Agentury BOM MUSIC. 

Prostějovská moderní architektura
Miroslav Chytil

 
Klub historický a  státovědný v  Prostějově zve širokou 
veřejnost v  úterý 16. března 2013 od 17 hodin na další 
pravidelný klubový podvečer, na kterém ředitel Muzea 
Prostějovska Mgr. Miroslav Chytil, PhD pohovoří 
o  prostějovské moderní architektuře. Člen klubového 
výboru se moderní architektuře v Prostějově věnuje již řadu 
let. Autorsky se podílel na několika oborově zaměřených 
publikacích či filmových dokumentů. Posluchači si tak 
mohou vyslechnout zajímavé informace o  místních 
stavebních objektech z  úst toho nejpovolanějšího. Akce 
se bude tradičně konat ve veřejných prostorách Státního 
okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. -tc-
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V prostějovském muzeu se bude ve výstavních 
sálech Špalíčku od 11. 4. 2013 konat výstava „Jak se 
rodí večerníčky“, na které spolupracuje Moravské 
muzeum v  Brně, Ateliér Šárky Váchové (autorka 
večerníčku Vánoční koledy a  Chaloupka na vrš-
ku), Eva Sýkorová-Pekárková (autorka večerníčku 
Kachna Matylda a Králík Fiala)  a Česká televize - 
Televizní studio Brno.

Návštěvníci se seznámí s  tím, jak se dělá večer-
níček, uvidí kolik to dá práce, než se dostane na 
filmové plátno, budou si moci vyzkoušet vytvořit 
např. jednoduchý technický scénář nebo anima-
ci na počítači. Pro   nejmenší je připraveno pexeso s  
pohádkovými postavičkami, nebo si mohou vyro-
bit   večerníčkovu čepici a zahrát si loutkové divadlo. 
K výstavě je připraven program pro školy, na který je 
nutné se v dopoledních hodinách objednat u Mgr. Jany 
Hanusové na tel. č. 582 330 991 nebo na email jslezac-
kova@seznam.cz.  Výstava potrvá do 14. 7. 2013.

Jak se rodí 
večerníčky?

VELIKONOČNÍ KONCERT  
DUCHOVNÍ HUDBY

Kostel Povýšení sv. Kříže, 31. 3. 2013 v 18.hod.
Na programu zazní skladby: J. S.Bacha, 

G. F. Handela, W. A. Mozarta
Účinkují ONDŘEJ MUCHA varhany
 LENKA HADOVÁ soprán

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na 
opravu varhan.

Srdečně zvou pořadatelé  KDU –ČSL PV 
a  farnost Povýšení sv.Kříže Prostějov

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově
Kravařova 14, telefon: 582 406 050 

Duben 2013
 
 
 HUDEBNÍ OBOR

21. ročník festivalu Prostějovské dny hudby 
Program PDH a pozvánka v příloze 

14. dubna 2013 v 17.00 hod. – sál MD
„SÓLO PRO …“– Koncert
Dechového orchestru ZUŠ

15. dubna 2013 v 19.00 hod. 
Kostel Povýšení sv. Kříže 

Varhanní koncert – Erika Lukášová a studenti 
církevní konzervatoře 

18. dubna – 17.30 hod. – sál ZUŠ
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ 

23. dubna . 17,30 hod. sál ZUŠ 
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ 

24. dubna 2013 v 18.00 hod. sál ZUŠ 
KOMORNÍ KONCERT 

E. Müllerová – klarinet, E. Drápela – klarinet, 
P. Přikrylová – zpěv, D. Drápelová- klavír 

25. dubna – v 17.00 hod. sál ZUŠ
Besídka žáků(soubory, komorní soubory)

TANEČNÍ OBOR
 

20. dubna 2013 sál MD 
TANEC, TANEC 

Krajská přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých

23.dubna 2013 v 18.00 hod. sál MD 
RETRO – vystoupení žáků TO

 
VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka – Kravařova ul. duben 
Název výstavy : „ PROJEKT ČAS „ 

Výtvarné zpracování dětského prožívání času 
v mnoha podobách.

Výstava bude zahájena 5 .dubna. 2013 a potrvá 
do konce měsíce dubna.

6. dubna 2013 9.00 – 13.00 hod. 
ZUŠ, Vápenice 3

PLETENÍ KOŠÍKŮ (pedig ) 
a VÝROBA SMALTOVANÉHO ŠPERKU

Sobotní výtvarná dílna v ZUŠ
Přihlášky a bližší informace telefonicky 

582 351 752 –nebo osobně 
na ZUŠ Vápenice 3 

do středy 27.března 2013 
– v odpoledních hodinách. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

10. dubna 2013 v 18.00 hod. 
sál v zámku Pernštýnské nám. 

Historka
 „O Anče, která se nemyla a smrděla „

Dušan Taragel: O lenivém Toníkovi 
Hrají žáci 4. a 5. ročníku 
Režie: Jana Turčanová

Chris Priestley: Zlacený rám
Hrají žáci DS Truhlíci 

Režie: Jan Šprynar 
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Březnový pondělní podvečer 
jsem spolu se svými třemi vnu-
ky prožil na zajímavém koncer-
tu v nově rekonstruovaném sále 
ZUŠ v prostějovském zámku. 

Prvním příjemným pře-
kvapením pro mne byla velice 
pěkná účast posluchačů kon-
certu - organizátoři  ještě přiná-
šeli z  vedlejších místností další 
židle. Milé bylo i  osobní přiví-
tání většiny návštěvníků iniciá-
torkou koncertu paní učitelkou 

Editou Müllerovou, jakož i  její 
uvedení a  představení uměl-
ců - klarinetisty Karla Dohnala 
a akordeonisty Jiřího Lukeše.

Velice mne zaujalo poněkud 
netradiční spojení těchto dvou 
nástrojů a velice zajímavé slože-
ní programu první části koncer-
tu. Určitě překvapily bravurně 
předvedené Rumunské tance 
od Bély Bartóka či Semjono-
va  Bulharská svita. Vrcholem 
tohoto nezvyklého hudebního 

dua snad aspoň pro mne byl 
Benátský karneval  trochu jinak  
od Bély Kovacse.

To, co však předvedl  Karel 
Dohnal po přestávce ve sklad-
bě Karlheinze Stockhausena  
HARLEKIN, to snad neočeká-
val nikdo z návštěvníků tohoto 
koncertu. Byl to až neuvěřitelný 
výkon, ve kterém Karel Do-
hnal předvedl nejen mistrovské 
ovládnutí hry na klarinet, ale 
i  neméně mistrovský herecký  

výkon  prvotřídního mima. Ne-
chci se zde pouštět do odborné 
kritiky. Na to se necítím. Zcela 
jednoduchým a pravdivým „ba-
rometrem“ prožití tohoto kon-
certu však byli moji vnuci. Šel 
jsem s nimi s určitými obavami, 
zda pro ně nebude koncert pří-
liš dlouhý a náročný. Opak byl 
pravdou. Celý koncert vydrže-
li sledovat s  velkým zájmem.  
Snad jen úsměvný výrok jedno-
ho z vnoučků na závěr při dlou-

hotrvajícím potlesku, kdy se 
zeptal :„Dědo, snad nebudeme 
tleskat tak dlouho jak ten pan 
klarinetista dlouho hrál“!

Chtěl bych tedy tímto podě-
kovat paní Editě Müllerové za 
organizaci krásného hudebního 
podvečera a  současně podě-
kovat i „sponzorům“ – manže-
lům Müllerovým  a manželům 
Strejčkovým, díky kterým jsme 
mohli prožít nádherný koncert. 

 Václav Adam

Taneční RETRO
ohlédnutí

Tanečníci prostějovské „ZU-
Šky“ jsou na prknech Městské-
ho divadla v  Prostějově jako 
doma. V lednu představili nový 
projekt „Dnes tančí“, protančili 
mnoho plesů, v březnu se účast-
nili Krajské přehlídky dětských 
skupin scénického tance. Teď 
v dubnu se představí prostějov-
ské veřejnosti  dvakrát – nejprve 
20. 4. 2013 na Krajské přehlíd-
ce scénického tance mládeže 
a dospělých Tanec, tanec, v pro-
gramu budou ale  hlavně 23. 4. 
2013 v  programu RETRO,  ve 
kterém se představí všech 165 
děvčat i  chlapců, kteří zatančí 
celkem 14 choreografií. 

Ale ať dostojíme významu 
slovníku cizích slov, pohled zpět 
to trochu bude. Ohlédneme se 
zpět na uplynulých 15 let, kdy 

v tanečním oboru vyučuje paní 
učitelka Pavla Krieger Jaho-
dová, DiS. Do programu byly 
vybrány choreografie, které již 
byly jednou nastudovány. Za-
stoupeny budou skoro všechny 
taneční sezóny, ale divák znalec 
se nudit nebude, protože všech-
ny tance dostaly „nový kabátek“. 
Původní verze připomenou 
krátké video ukázky. Program 
bude tedy velmi pestrý, rovněž 
tak i hudební výběr – projdeme 
pohádkový a  filmový svět, hu-
debníky české i  zahraniční, ale 
také roztančené klavírní etudy.

A kdy se tedy můžete těšit na 
tuto taneční událost – v  úterý 
23. dubna 2013 od 18.00 hodin 
v  Městském divadle v  Prostě-
jově. Vstupenky v  předprodeji 
MD.  -red-

24. 4. 2013 středa – Dny 
umění nevidomých na Mo-
ravě.  Již čtvrtým rokem pořá-
dáme kulturní vystoupení zra-
kově postižených amatérských 
umělců a  souborů. Účast na 
letošní ročník přislíbil nevido-
mý hudebník Alois Macourek 
z  Kojetína, soubor Pastelky 
z  Kyjova, Jakub Vevera, An-
drea Slepánková, Ludmila 
Veselá, Dr. Vlastimil Vrubel 
a  Jana Brožková ze SONS 
Prostějov, a Lenka Kosinová – 
Čermáková z Prahy. Místo ko-
nání – podkrovní sál Městské 
knihovny Prostějov, Skálovo 
nám.č.6. 

Program celého dne: od 
9.00 prodejní výstava výrobků 
těžce zrakově postřených klien-
tů Tvořivé dílny pro nevidové 
v prostorách půjčovny knih pro 
dospělé

od 14.00 vernisáž výstavy ob-
razů – tvorba nevidomých čečo-
vou metodou nadace Artevide

od 15.00 do 17.00 hudebně 
dramatické pásmo amatér-
ských těžce zrakově postižených 
umělců. 

Pořádá Sjednocená organiza-
ce nevidomých a  slabozrakých 
Prostějov za finanční podpory 
statutárního města Prostějova.
Změna programu vyhrazena.

Svědkové Jehovovi zvou:
Neděle, 14. dubna 2013 

v 9.00 v Sále Království, Huso-
vo náměstí 43, Prostějov

Biblická přednáška s  námě-
tem: „Skutečně všechno končí 
smrtí?“.více na www.jw.org 

Tento námět pomůže po-
sluchačům pochopit, že kdy-
by Jehova neposkytl výkupné 
a  neustanovil Boží království, 
lidstvo by se nacházelo v  bez-
nadějné situaci.  Zdůrazní, že je 

důležité bezvýhradně věřit bib-
lickým pravdám, které zazněly 
během Památné slavnosti. Tato 
přednáška zazní po celém světě 
a  je určena všem, kteří si váží 
pravdy.

Ad.: koncert v sále ZUŠ v zámku na Perštýnském náměstí v Prostějově

Dny umění 
nevidomých
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Akce plánované na duben
Evropská unie v otázkách

Také letos připravilo MEIS Prostějov působící při ICM Prostějov ve 
spolupráci Europe Direct Olomouc internetovou soutěž pro mládež 
s názvem „Evropská unie v otázkách“. Každé dubnové úterý se v 12:00 
hod. objeví trojice soutěžních otázek na webu www.icmprostejov.cz. 
V každém kole losujeme ze správných odpovědí jednoho výherce a po 
skončení soutěže vylosujeme výherce hlavní ceny, kterou v letošním roce 
bude tablet. Zapojit se můžete kdykoliv od 2. dubna do 7. května 2013.

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

navštívit také naši Galerii pro duši. V dubnu se můžete přijít 
podívat na výstavu soutěžních výtvarných prací žáků církev-
ních škol na téma Cyril a Metoděj na Moravě. 

Den internetu zdarma
Na středu 17. dubna chystáme pro všechny zájemce Den internetu 

zdarma u příležitosti Evropského dne informací pro mládež (17. 
dubna) a Světového dne knihy a autorských práv (23. dubna). Přijít 
můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás 
bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.

Chceš vyjet jako dobrovolník do zahraničí? 
Je ti 18-30 let a přemýšlíš o tom, jak získat zajímavou zahra-

niční zkušenost? Co třeba Evropská dobrovolná služba? S účast-
níky Evropské dobrovolné služby se můžeš už několik let setkávat 
v našem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto programu aktivně 
zapojit. Jak? Kontaktuj nás pro víc informací na e-mailu info@
icmprostejov.cz nebo se podívej na náš web www.icmprostejov.cz. 

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

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU:
ALERGIE MOHOU VYKVÉST V  KAŽ-

DÉM VĚKU. Přednáší MUDr. Milena Jeřábková.
KDY: Dne 16. 4. 2013 od 18 hodin v Centru 

pro rodinu v Krasicích.

TVOŘIVÁ DÍLNA 
KDY:  každé  pondělí od 14.30 do 17.30 hodin. 

Je určena pro všechny děti, rodiče a ostatní tvůrčí zájemce. 
8. 4. 2013 Drátované drobnosti
15. 4. 2013 Drobné ozdoby a šperky z Fima
22. 4. 2013 Keramické dekorace – jarní motiv
29. 4. 2013 Tvoření z papíru
Příspěvek na materiál - 30 Kč děti a 50 Kč dospělí.

PRVNÍ ŠKOLIČKA 
KDY: každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin (je nutné se 

přihlásit předem) – je dopolední kroužek typu miniškolky, 
určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípra-
vu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a na-
vazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném 
prostředí. Příspěvek za kroužek je 120 Kč (40 Kč/hod). 

Vyjděte si na rande, aneb zúčastněte se kurzu 
MAŽELSKÉ VEČERY

Kurz „Manželské večery“ se skládá z  osmi setkání 
a je určen pro všechny manželské páry v kterékoliv eta-
pě společného života. Záměrem kurzu je pomoci všem 
manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský 

vztah, ale i manželům, kteří chtějí své manželství zlepšit, 
nebo procházejí náročným obdobím. Každé setkání pro-
bíhá v restauraci a začíná večeří. Následuje promluva, po 
které má každý pár příležitost o samotě společně prodis-
kutovat téma večera. Páry spolu mluví v soukromí, vše co 
si řeknou, zůstane jen mezi nimi. 

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, 

Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče part-
nera, Dobrý sex, Láska v akci a Slavnostní závěrečný 
večer. Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských princi-
pech, je vhodný pro všechny manželské páry. 

Cena kurzu pro pár je 1800 Kč. Zahrnuje dvě 
příručky a cenu jednotlivých večeří. Kurz bude za-
hájen v první polovině dubna. Přijímáme přihlášky 
(cprpv@seznam.cz, tel. 731 626 126).     

KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM  
MATKY MARKÉTY

KDY: každé dopoledne v PONDĚLÍ, STŘEDU  
a PÁTEK od 9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu začíná společný program 
v 10.00 hod. krátkou modlitbou a četbou z Písma 
a zpíváním s kytarou. Následují hry, zpívání s dětmi, 
hraní na nástroje, učení nových říkadel a ukazova-
ček. Nakonec je připravené tvoření pro nejmenší.  
V pátek je volná herna - tj. bez organizovaného pro-
gramu si můžete přijít pohrát s dětmi a popovídat.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o. s.

Pitoreskní hororové příběhy na 
nás čekají 10. dubna 2013 v  sále 
nově zrekonstruovaného prostě-
jovského zámku na Pernštýnském 
náměstí. V  sále zahrají žáci literár-
ně dramatického oboru ZUŠ Vl. 
Ambrose.  V jejich podání uvidíme 
nejprve historku O Anče, která se 
nemyla a  smrděla a  O  lenivém 
Toníkovi autora Dušana Taragela. 
A poté hororovou libůstku Zlacený 
rám dle námětu Chrise Priestleyho.

Žáci čtvrtého a  pátého  
ročníku Literárně-dramatického 

oboru pod vedením Jany Tur-
čanové sehrají pohádky, které 
nejsou tradičně mravokárné, ale 
jsou založeny na nadsázce  mírně 
strašidelné a se spoustou legrace. 
Hlavní hrdinové - neposlušné 
děti - doplatí na svůj zlozvyk, a to 
velmi netradičním způsobem.

Divadelní soubor Truhlíci nás 
zavede do ponuré anglické krajiny 
19.století. V  domě tety Montany 
skrytém v hlubokém lese ožije pří-
běh zlaceného rámu. Díky němu 
se vztah dvou sester nečekaně 

zkomplikuje. Divadelní kus režíru-
je Jan Šprynar.

Obě představeníčka se zúčastní  
krajské soutěže literárně drama-
tických oborů základních umě-
leckých škol v Olomouci a budou 
bojovat o  postup do národního 
kola. Taktéž se představí na krajské 
soutěži dětských divadel PODĚS 
v Olomouci.

A  tak přijďte se bát i  smát  
10. dubna v 18.00 hodin do dra-
maťáckého zámeckého podzemí! 
 -red-

Pohádky pro neposlušné děti a Příšerný příběh tety Montany

28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně 
Povýšení sv. Kříže 18.00 hod. adorace 20.30 - 21.30 hod.
sv. Petr a Pavel  18.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod (po mši adorace do 22.00 hod.) 
29. 3. VELKÝ PÁTEK - velkopáteční obřady - den přísného postu
Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod., 18.00 hod, pak adorace
sv. Petr a Pavel  18.00hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod. (8.00Rch+Mč; 15.00 křížová cesta)
30. 3. BÍLÁ SOBOTA - bdění u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže adorace během celého dne: 8.00 - 17.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 8.00 hod. (Rch+Mč; Boží hrob do 17.00 hod.)
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.
sv. Petr a Pavel  20.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod. 
31. 3. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod.
sv. Petr a Pavel 9.00,18.30hod.
sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
sv. Jan Nepomucký (u Milosrdných) 10.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.
sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.
1. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod.
sv. Petr a Pavel 9.00,18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.
DD Nerudova  9.30 hod.

BOHOSLUŽBY Velikonoce 2013

Moravsko - slezská křesťanská akademie, region Prostějov 
Vás srdečně zve na přednášku prof. PhDr. Hany Bártkové

Prostějovská  křesťanská literatura
Přednáška se uskuteční ve středu  

17. dubna 2013 v 17.45 hod.
ve společenské místnosti 

při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ul./PAX/

 Přednáška se koná za finanční podpory 
statutárního města Prostějova.

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.
  PaedDr.Karel Kotyza,  předseda regionu
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Oblastní spolek českého 
červeného kříže Prostějov 
a  Zdravé město Prostějov 
srdečně zvou na 1. ročník 
potkávání se s  módou, po-
hybem, krásou a  mluveným 
slovem nazvanou „Tvořím, 
tedy jsem.“

Tato charitativní akce se usku-
teční v  pátek 12. dubna 2013 
v 17 hodin v přednáškovém sále 
Národního domu v Prostějově. 

Hlavní myšlenka „potkávání“ 
je představení výrobků a  pro-
duktů úspěšných a tvořivých žen 
z našeho města a regionu.  Mů-
žete těšit na batikované oděvy, 
pohoštění a přípitek - Ing. Lenka 
Černochová, malbu na textil - 
Ing. Gabriela Musilová, plete-
nou módu – Petra Kotrysová, 
originální šperky – Mgr. Radka 

Krahulcová, šperky – Renáta 
Lacinová, květinové šperky a de-
korace – Zahradní architektura 
Marciánová, originální klobou-
ky a  předvedení modelů – SŠ 
ART ECON Prostějov, bříšní 
tanec – Jana Daňhová, taneční 
studio – Margarita Zedníčková. 

Všichni aktéři vystoupí bez 
nároku na honorář. Během akce 
je možné zakoupením předvá-
děných modelů podpořit akti-
vity ČČK.

Vyvrcholením charitativního 
setkání bude … překvapení for-
mou – diamantového přípitku …  
Hlavní mecenáškou akce je Ing. 
Martina Šimáčková.

Finanční výtěžek z  akce po-
užije ČČK na zajištění nové ak-
tivity, kterou je bezplatný úklid 
v domácnostech seniorů.  -ad-

TVOŘÍM, TEDY JSEM
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura - knihovna 

Byla jednou jedna čtenářka a ta 
se jmenovala Lucka. A  ta čtenář-
ka, Lucka Vlčková ze Suchdola, je 
hrozně šikovná holka. Ve svých 13 
letech za loňský rok přečetla dohro-
mady 272 knížek a všechny si půj-
čila v knihovně pro děti a mládež. 
Chodí sem skoro každý týden. Má 
tu klid, udělá si pohodlí, do něčeho 
se začte, zdrží se hodinku, ale třeba 
i dvě. A někdy zůstane až do zaví-
račky. Vyhlásili jsme ji proto dět-
ským čtenářem roku. Spolu s dětmi 
z dalších regionů postoupí do kraj-
ského kola hodnocení nejpilnějších 
čtenářů, a možná i do kola celostát-
ního. Od své knihovny dostala, co 
jiného, než krásnou knížku, taky 
diplom a další drobné dárky. Hned 
potom se jistě odběhla začíst do ně-
jaké knížky. V knihovně ale začala 
další pohádka.

 „Byla jednou jedna vosa a ta se 
jmenovala Marcelka. A vosa Mar-
celka je výborná holka. Hodná 
je, chytrá je, milá je taky, a hlavně 
jak ta se vám umí smát, od srdce 

a od ucha k uchu. Jednu vadu však 
Marcelka přece jenom má – ne-
narostla jí křidélka,“ začal Michal 
Čunderle čtením ze své první 
a  nejznámější knížky Jak byla 
vosa Marcelka ráda, že je. Četl tak 
poutavě, že děti zapomínaly zavřít 
pusy a  novináři zapomínali fotit. 
Odměnil tím děti ze 4.A RG a ZŠ 
města Prostějova i jejich paní uči-
telku Hanu Zbořilovou za to, že za 
minulý školní rok nasbíraly v tajné 
soutěži nejvíc bodů ze všech tříd, 
které do knihovny chodí. Tří-
dy je získávají za své dovednosti 

i chování jako tým během besed 
v knihovně, ale každé dítko může 
svými návštěvami a  přečtenými 
knížkami přispívat i samo. Kromě 
čtení a povídání o knížkách a psaní 
děti nenechaly na prostějovském 
spisovateli nit suchou. Všetečnými 
otázkami zjistily, že napsat knížku 
může trvat deset let i dva týdny, že 
knížky píše hlavně doma, taky že 
hraje hokej, fandí Plzni, chodí do 
hospody, učí se na snowboardu 
a zlomil si přitom ruku, a taky že 
vosu Marcelku pojmenoval podle 
své dávné lásky.  -red-

Je to pouze na vás, milí čtená-
ři, zda taková výstava v knihovně 
opravdu bude. Půjde totiž o  zá-
ložky, které přinesete VY – ať už 
do knihovny chodíte často, má-
lokdy nebo vůbec. Každý, kdo čte 
papírové knížky, nějakou záložku 
potřebuje. (Pokud tedy knížka 
nemá šňůrku nebo jí neohýbáte 
rožky.) Jsou záložky papírové, 
plastové, kovové, látkové či do-
konce vyšívané, nápadité i úplně 
obyčejné. Čím si stránky v kníž-
kách zakládáte vy? Čímkoliv, co 
je zrovna po ruce… vlakovou 
jízdenkou či nákupním sezna-
mem? Máte jednu oblíbenou… 

pohlednici nebo fotku? Nebo 
snad nějakou historickou… po 
dědečkovi, nebo klasický „filmo-
vý“ pásek s  náčelníkem Apačů? 
Každá je zajímavá. Pokud nám ji 
půjčíte, udělali bychom výstavu 
vašich záložek. Vrátíme v napros-
tém pořádku. Až během dubna 

půjdete do knihovny, vezměte ji 
s sebou, půjčte nám ji a v květnu 
je všechny pohromadě vystavíme 
v naší galerii. Přineste klidně i tu 
starou vlakovou jízdenku. Může 
to být zajímavá podívaná. Za od-
měnu dostanete připínací placku 
naší knihovny.

Na příštím setkání Senior 
klubu, které se bude konat 
v  úterý 9. dubna v  10 hod., 
přivítáme v  prostějovské 
knihovně paní Jarmilu Vito-
slavskou z  Troubek. Její vel-
kou zálibou bylo už od dět-
ství šití a vyšívání. Vyučila se 
dámskou krejčovou a postup-
ně se propracovala až k lido-

vým krojům. Hanácké kroje 
opravuje, ručně vyšívá i  šije. 
Snaží se uchovat a předat dal-
ším generacím rukodělnou 
krásu hanácké výšivky. Každá 
vesnice na Hané má přesná 
specifika svých krojů a  paní 
Vitoslavská kroje nejen opra-
vuje, ale také dokumentuje. 
Na výrobu krojů si dokonce 

zavedla živnost a za svoji čin-
nost získala několik ocenění. 
V roce 2010 se svými výrobky 
reprezentovala Českou re-
publiku na výstavě Expo 2010 
v Číně. Přijďte si poslechnout 
zajímavé povídání a  také si 
prohlédnout krásu hanác-
kých lidových krojů. Vstup je 
volný.

Jak se čtenářka roku, supertřída 
a vosa Marcelka potkaly v knihovně

Hanácké kroje v knihovně

Velká výstava knižních záložek
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RADNIČNÍ
   LISTY Kultura - hvězdárna

Ročním obdobím nazýváme časové 
intervaly, které se během roku pravidel-
ně opakují - jaro, léto, podzim a zimu, 
které se ve středoevropských podmín-
kách pravidelně opakují. Rozlišujeme 
však několik druhů ročních období. 

V  astronomických ročenkách si mů-
žeme najít každý rok přesné datum a čas 
tzv. astronomického ročního období, 
které je určeno vlivem pohybu zeměkou-
le na oběžné dráze a sklonem zemské osy 
k rovině, kterou tvoří oběžná dráha Země. 
Např. nejbližší aktuální informace zní: 
Slunce letos vstoupilo do znamení Berana 
dne 20. 3. ve 12 h 02 min SEČ. V tu chvíli 
začalo astronomické jaro roku 2013, jarní 
rovnodennost. 

Meteorologické roční období rozezná-
váme podle střídání synoptických situací 
nad Evropou, tedy rozložením oblastí 
vysokého a nízkého tlaku vzduchu a s tím 
spojený trvalý nebo přechodný charakter 
počasí. Jaro datujeme od 1. března do 31. 
května a  je charakterizováno ukončením 
vlivu zimních anticyklon (oblastí vysokého 
tlaku vzduchu) a naopak nástupu cyklon 
(oblastí nízkého tlaku vzduchu). 

V klimatologii rozeznáváme tzv. klima-
tologická roční období, která jsou závislá 
na zeměpisné šířce a nadmořské výšce sta-
noviště. Například podzim je charakterizo-
ván rychlým poklesem teploty půdy, vody 
a vzduchu. 

Fenologická roční období rozlišuje-
me na základě typických růstových fází 
rostlin, které mají souvislost zejména 
s teplotami vzduchu. Obdobně je možné 
sledovat jednotlivá roční období podle 
chování živočichů (např. výskyt jednotli-
vých škůdců). 

Biologická roční období člověka je 
posunuté přibližně o  1/8 dopředu oproti 
astronomickému období. Například jaro 
začíná 16. února, léto 1. května, podzim 16. 
srpna a zima 16. listopadu. 

Agrometeorologický rok je podle Svě-
tové meteorologické organizace a ročenky 
FAO složený z chladného půlroku a teplé-
ho půlroku (od 1. dubna do 30. září). 

Hydrologický rok je definován k vzhle-
dem k hydrologickému cyklu. Úzce souvisí 
s obdobím výskytu sněhových a dešťových 
srážek. Počátek hydrologického roku je 
určen 1. listopadem a končí 31. října. -jp-

Konečně jaro …

DUBEN 2013 
4. 4. 2013 V 15.30 HODIN NA PROSTĚJOVSKÉ HVĚZDÁRNĚ VYSTOUPÍ 

ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY (www.udif.cz ) S POŘADEM „Oheň, země, voda, 
vzduch“ Aneb objevte sílu čtyř živlů v experimentální show. 

Pro koho: Experimenty zaujmou jak malé tak velké  (vhodné pro 
rodiče s dětmi věk 6-100 let)

 O čem: Přijďte se se svými dětmi podívat na fyzikální pokusy, 
které se zabývají tím nejzákladnějším. Živly. Pokusy pro malé i velké 
Vás budou bavit, divit a zároveň se mnohému Vy i Vaše děti při-

učíte. Pokusy, které někdy vypadají jako kouzla, Vám budou odhaleny. Budeme si 
hrát s vlastnostmi vody a jejího povrchu, dozvíte se, jak byl objeven horkovzdušný 
balón, a vašim dětem na dalších zábavných pokusech ukážeme, proč horkovzdušné 
balóny létají a proč železné lodě plavou. Nebude chybět ani plamenná show, zapalo-
vání ohně na dálku či podomácku vyrobené nehořlavé materiály. Vyrobíme raketu 
poháněnou vzduchem a raketu poháněnou ohněm. Bude se před Vámi odehrávat 
úžasné divadlo čtyř živlů…

Vstupenky je možné předem rezervovat. Vstupné 50 Kč.

4. 4. 2013 V 18.00 HODIN NA HVĚZDÁRNĚ VYSTOUPÍ ÚŽASNÉ DIVA-
DLO FYZIKY SE SVOJÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SHOW „Vidět zvuk, slyšet světlo“.

Pro koho: Experimenty zaujmou jak mládež tak i dospělé
 O čem: Lidský sluch je fascinujícím smyslem. Je téměř nemožné ho vypnout. 

I v odhlučněné místnosti uslyšíme alespoň tlukot našeho srdce. Co kolem nás způ-
sobuje, že slyšíme? ÚDiF si začal hrát se zvukem. Vyráběli jsme různé zdroje rámu-
su, až nás napadlo: mohli bychom zvuk vidět? A mohli bychom poslouchat světlo? 
Teď už víme, že mohli.

Vyprodáno.

15. – 21. 4. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu v 15.30 na pohádku pro děti, 
- každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer ve 20.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nut-

nou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. 
- v neděli od 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
-  POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí 

a čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 
16.00 hodin

-  VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY 
DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek 
(neplatí 4. 4. – večerní přednáška) od 20.30 do 21.30 hodin. 

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

STALO SE NESTALO
Každou dubnovou středu pohádka v 15.30 hodin. Tomáš měl 

nehodu na novém kole. Nyní je sám v  nemocničním pokoji 
a všichni se s ním budeme toulat sluneční soustavou mezi rodi-
nou planet. Jaká je asi zvídavá Venuše, tatínek Jupiter, sestra Země 

a všichni bratři? Kolik jich je celkem? Musí někoho poslouchat nebo si jen tak pole-
tují oblohou? Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

21. 4.  VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOU-
TĚŽÍ 20012/13 „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – METEORY

Soutěži bude předcházet povídání o meteorech, meteorických ro-
jích i o bolidech. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-
oři a invalidé 10 Kč.

XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Dubnová setká-

ní budou věnována kosmonautice. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním 
Slunce. Pololetní klubový poplatek 200 Kč.

XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, 

koho láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a po-
čítačových programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 11., 18., 25. 
4. v 16.30 hodin, 19. a 20. 4. ve 20.30 hodin a 4. 4. v 18.00 hodin.  Obsahem 
setkání budou lekce z optiky. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč 
a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY/EXPOZICE 
z dějin prostějovské astronomie

VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

OPTIKA - EXPOZICE
Výstavy /expozice jsou přístupné na začátku astronomických pozorování 

a v  tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém 
případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 
Kč. Druhou, třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V Radničních listech 2013 se na tomto 
místě každý měsíc objeví v abecedním pořa-
dí jeden astronomický pojem. Tentokráte se 
zastavíme u písmene C.

Crux (Crucis, Cru), to všechno jsou ozna-
čení pro jedno z nejmenších avšak nejznámější, 
nejobdivovanější i  legendární souhvězdí jižní 
oblohy, tzv. Jižního kříže. U našich protinožců 
je takovým symbolem jejich, tedy jižní, oblohy, 
že se dostalo i na státní vlajky některých zemí 
(Austrálie, Brazílie, Nový Zéland – viz obrá-
zek). Také Jižní Amerika jako taková bývala 
označována jako Země Svatého kříže. Sou-
hvězdí Jižního kříže má i další název a to Jižní 
hodiny. Podle jeho polohy na nebeské sféře lze 
totiž určit přibližně kolik je hodin. Protože delší 
rameno Jižního kříže směruje k jižnímu ne-
beskému pólu stalo se toto uspořádání hvězd 
nepostradatelným už pro dávné, především 

portugalské, mořeplavce. Ovšem ti méně po-
učení námořníci mohli snadno dojít k záhubě, 
jestliže si spletli souhvězdí Jižního kříže s blíz-
kým uspořádáním dvou hvězd ze souhvězdí 
Lodního kýlu a dvou hvězd ze souhvězdí Pla-
chet, rovněž ve tvaru kříže, tzv. Nepravého kříže 
(Crux Falsa – nejedná se tedy o souhvězdí, ale 
o  tzv. asterismus). Nejjasnější hvězda Jižního 
kříže nese pojmenování Acrux (na obrázku je 
červeně zakroužkovaná) a je to tzv. dvojhvězda 
vzdálená od nás tři stovky světelných roků. Jak 
je z  obrázku patrné, nachází se tato hvězda 
u okraje tzv. temné mlhoviny pojmenované 
Uhelný pytel a vzdálené asi pět set světelných 
roků. Není to nic jiného než ohromné mračno 
mezihvězdného plynu a prachu. A konečně 
u druhé nejjasnější hvězdy tohoto souhvězdí 
se nachází třpytivá otevřená hvězdokupa zvaná 
Šperkovnice.

U nás je souhvězdí Jižního kříže nepozoro-
vatelné. Ke spatření tohoto souhvězdí však není 
nutné cestovat až na jižní polokouli, ale stačí se 
dostat alespoň do rovníkového pásma severní 
polokoule a toto uspořádání hvězd spatříte.  Už 
mnohokrát jsem cestovatelům tohoto druhu 
připravoval mapky tamější hvězdné oblohy, 
aby tento nebeský skvost na obloze snadno 
nalezli. Jejich pocity mi po návratu popisovali 
jen a jen v superlativech.  -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - C
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RADNIČNÍ
   LISTYSpolečnost

V pondělí 11. března přijel do 
Prostějova izraelský velvyslanec 
Jaakov Levy, aby debatoval se 
studenty Cyrilometodějského 
gymnázia. 

Pro studenty to byl neopa-
kovatelný zážitek. Jaakov Levy 
vstřícně odpovídal na všechny 
dotazy týkající se Izraele a  byl 
velmi rád, že s  ním studen-
ti diskutovali v  angličtině bez 
nejmenších problémů a  bez 
ostychu. Hovořilo se o izraelské 
vnitřní politice, školství, stravo-
vání, etnické pestrosti izraelské 
společnosti, ale i  o  aktuálních 
celosvětových problémech. Levy 
hovořil i  o  svých zkušenostech 
v  mezinárodní diplomacii – 
v  průběhu své kariéry byl kon-
zulem v  New Yorku, v  Římě 
a  v  Ženevě. V  České republice 
působí Levy jako velvyslanec 
Státu Izrael od r. 2008. Přiznal 
však, že o situaci v naší zemi se 
začal zajímat už v r. 1968, kdy se 
jako student ekonomie zapojil 
do mezinárodní kritiky sovětské 
okupace Československa.

Návštěva izraelského velvy-
slance se uskutečnila v  rámci 
vzdělávacího projektu Cemach 
(hebrejsky „výhonek, klíč k  po-
znání“). Projekt má pomoci v od-
straňování jakýchkoli extremis-
tických postojů, antisemitismu či 
náboženského fanatismu.

Kreativní soutěž české mlá-
deže je zaměřena na  poznávání 
současného Izraele. Studenti 
soutěžící v  literární disciplíně 
mají za úkol vytvořit esej na úzce 
vymezené téma, které se jakkoli 
vztahuje k  izraelské současnosti. 
A v případě studentů Cyrilome-
todějského gymnázia jde o téma-

ta značně různorodá: izraelská 
gastronomie, kinematografie, 
medicína, počítačové hry, literár-
ní tvorba, hudba, turistika, život 
v kibucu atd. 

Své literární práce studenti 
konzultují s  garantem projektu, 
kterým je Jakub Szántó, reportér 
zahraniční redakce České televize 
a  editor Událostí na ČT1. Szán-
tó je mezi novináři považován 
za odborníka na Blízký východ 
a  Afriku, má za sebou desítky 
reportáží z oblastí válečných kon-
fliktů (např. ozbrojené konflikty 
mezi Izraelem a  Palestinci, Irák, 
Afghánistán, Jižní Osetie, Libye), 
teroristických útoků (např. Rus-
ko) a přírodních katastrof (např. 
Řecko). Jako zkušený žurnalis-
ta Szántó radí soutěžícím, jak 
v rámci eseje pracovat s informa-
cemi, zaujmout čtenáře a zodpo-
vědně citovat zdroje. 

Do letošního ročníku sou-
těže Cemach se zapojila kvinta 
Cyrilometodějského gymnázia. 
„Největší přínos celého projektu 
vidím v tom, že se naši studenti 
učí pracovat s informacemi a kul-
tivovaně formulovat své názory,“ 
vysvětluje účast v  projektu Mgr. 
Jana Ligurská. „V době internetu 
a masmédií se snažíme vést stu-
denty k tomu, aby si byli schop-
ni některá kontroverzní témata 
sami vyhledat a  kriticky ověřit. 
Nechceme, aby ve škole jen vstře-
bávali daná fakta. Vždyť dnes 
stačí sednout k počítači a během 
pár chvil si můžete přečíst cokoli 
na jakékoli téma. Jen ten, kdo je 
schopen zjistit si dostatek infor-
mací z více zdrojů, se pak může 
zodpovědně rozhodovat.“ 

 Mgr.Jana Ligurská, foto CMG

Izraelský velvyslanec na Cyrilometodějském gymnáziu 

70 let  PhDr. Antonín Bůžek PhD., Miloslava Marková, Jiří Valenta, 
Věra Šebestíková, Jiří Buriánek, Josef Čížek, Jaroslav Tvrdý, 
Vlastimil Vrubel, Jiřina Hantáková, Antonín Bednář, Josef 
Pokruta, Zdeněk Vychodil, Emilie Studená, Emanuel Havlík, 
Františka Růžičková, Marie Buřičová, Jarmila Hudečková, 
Jarmila Némethová, Marta Šmudlová, Libuše Kovaříková. 

75 let  Břetislav Papoušek, Vladislav Kubica, Marie Koldasová, Milada 
Kozelková, Antonín Zatloukal, Helena Entnerová, Danuše 
Svačinová, Zdeněk Macharáček, Ludmila Gbelcová, Jindřich Speitz, 
Jaroslav Staněk, Růžena Netesalová, Olga Marčíková, Jaroslav Reiter, 
Jarmila Lisická, Jana Hrabalová, Miroslava Papšová, Adolf Dolák.

 80 let  Ladislav Bednář, Marie Mrákavová, Marie Petruščáková, Květoslava 
Menšíková, Helena Nováková, Věra Vomelová, Lubomír Šiler, 
Vojtěch Rozsypal, Jindřiška Vychodilová, Zdeněk Zaoral, Svatopluk 
Špica, Ctibor Chlumský, Mgr. Vojtěch Laník, Ludmila Hadrová, 
Ludmila Smolková, Milan Začal, Rudolf Frantis, Jaroslava 
Pospíšilová, Josef Gabrlík, Libuše Průšová.

 85 let  Jaroslav Kuba, Oldřich Horňák, Božena Pisková, Alena 
Štěpánková, Milada Krestýnová, Věra Müllerová, Květoslava 
Snášelová, Milka Pachlová, Vladimír Frömel, Josef Mačkal

 90 let  Marie Pečínková, Marie Albrechtová, Jaroslav Svoboda, 
Oldřich Volek, Ludmila Víšková

 91 let  
Amálie Kočíbová, František Koupil

 93 let  
Blažena Teringlová, Vlasta Dostálová, Libuše Kalabisová, 
 

 94 let  
Bohuslav Medek 

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslavili svá jubilea tito občané města a příměstských částí: 

(nadále budeme zveřejňovat v Radničních listech životní jubilea občanů 
vždy zpětně o jeden měsíc, děkujeme za pochopení):

Březnové akce Zdravého 
města Prostějov na cestách 
v  okolí Plumlova se zúčastnili 
především lidé, kteří už s nor-
dic walkingovými holemi umě-
jí “chodit”. V dubnu pro změnu 
opět proběhne výuková lekce, 
určená především těm, kteří se 
začátkem pravidelného choze-
ní čekali až na jaro. Tentokrát se 
tedy sejdeme ve středu 24. dub-
na v  17 hodin před prostějov-
skou nemocnicí, odkud půjde-
me podél Hloučely směrem na 
Mostkovice. Tuto trasu už jsem 
v  předchozích měsících vy-
zkoušela dvakrát a  ukázalo se, 
že je pro výuku velmi vhodná, 
i  díky tomu, že se z  ní účast-
níci mohou kdykoliv odpojit 
a nemusejí ji absolvovat celou. 
A  opět připomínám - pokud 
nemáte vlastní hole, přihlaste 
se předem telefonicky na čísle  

732 635 360 nebo mailem na 
adrese Sehnalovalenka@se-
znam.cz. Uveďte i  svou výšku, 
abych pro vás mohla vzít správ-
né hole. Na setkání se těší cvi-
čitelka nordic walkingu Lenka 
Sehnalová.

P. S. Po loňské úspěšné pre-
miéře Tour Nordic Walking, na 
níž si severskou chůzi vyzkou-
šelo téměř pět set zájemců, se 
letos uskuteční další ročník. Le-
tos bude program v Kolářových 
sadech rozdělen do dvou dnů 
- v pátek 14. června bude určen 
pro žáky a studenty základních 
a  středních škol a v  sobotu 15. 
června bude pro širokou veřej-
nost. Pokud máte zájem o  ja-
koukoliv formu spolupráce na 
přípravě a  průběhu této akce, 
kontaktujte mě, prosím, na výše 
uvedeném telefonu nebo mailu. 
 -les-

Duben s nordic walkingem: 
výuková lekce na Hloučele
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Cipísek v dubnu zahajuje 
nový cyklus programů

Další cyklus tříměsíčních 
programů zahajuje Cipísek 
začátkem dubna. Otevřeny 
jsou skupiny pro maminky 
s miminky, kde je pro ně při-
praveno besedování, před-
nášky, cvičení i  individuální 
poradenství. V  programech 
pro rodiče s  batolaty čekají 
účastníky pravidelné pohy-
bové, hudební a  výtvarné 
aktivity, kde si děti mohou 
procvičit hrubou i  jemnou 
motoriku, spolupráci a  na-
sbírat řadu nových zku-

šeností. Rodiče pak mají 
jedinečnou možnost vidět 
své ratolesti v  dětském ko-
lektivu a  zjistit tak, co je 
potřeba u  dítěte podpořit, 
než dítě samo nastoupí do 
kolektivu ve školce. V  pří-
padě zájmu jsou pro rodiče 
v  nab&iac ute;dce MC psy-
chologické poradenství nebo 
kurzy a  besedy o  výchově 
dětí a  komunikaci v  rodině. 
Vzhledem ke kapacitě MC je 
potřeba nahlásit se na všech-
ny programy předem.   -red-

Program MC Cipísek březen na téma  Komu se nelení, tomu se zelení

Na všechny programy MC Ci-
písek je potřeba se z  kapacit-
ních důvodů přihlásit předem
 
Jarní burza dětského oblečení 

a obuvi
 – prodej/sobota 6.4. 8.30-13.00
 

Kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem a  sami 
sobě, jak zvládat výchovné situa-
ce. Kurz o výchově a komunika-
civ rodině pro rodiče dětí všech 
věkových kategorií. Tři sobotní 
setkání. Poslední kurz v  tomto 
školním roce!
 

Individuální psychologické 
poradenství

Poradenství s psycholožkou dle 
objednání
 
Individuální právní konzultace

Právní minimum pro rodinu- 

konzultace s právničkou dle ob-
jednání 
 
Kreativní večer/ Jarní malová-

ní na sklo
Středa 17.4. v 18.00
 
Jak zvládnout období dětského 

vzdoru
beseda pro rodiče s  psycholož-
kou. Středa 25.4. v 18 hodin
 

Čarodějnický týden
24.4.-30.4. ve všech programech 
MC
 

Výlet za zvířátky 
Čtvrtek 4.4. - společný výlet au-
tobusem do ZOO Vyškov pro 
rodiče s dětmi
 
Minikurz focení dětí s profesi-

onální fotografkou
Úterý 2.4. dle přihlášení

  Besedy pro maminky s  mi-
minky o  výživě, spánku i  psy-
chomot.vývoji dětí
v rámci skupin Mimiklubu
 

Sbírka zvukových 
a vibračních hraček 

pro Středisko 
ranné péče Tamtam

15.4.-19.4. v  provozní době- 
hračky jsou určeny dětem se 
zrakovými a  kombinovanými 
vadami
 
Sobotní procházka pro sólo ro-
diče s  dětmi – bližší informace 
pro zájemce v MC
 

Termíny, přihlášky 
a bližší informace 

v Mateřském centru.
www.mcprostejov.cz www.face-
book.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

MC Cipísek - komunitní centrum pro rodinu

Nela Zelinková
Kateřina Burešová
Tereza Fojtíková
Veronika Prosecká
Sára Petrželová
Tereza Štenclová
Lukáš Trnkal
Elen Odleváková
Emily Schusterová
Claudie Dočkalová
Natálie Jahnová
Dominik Gut
Jiří Natálie Gáborová
Veronika Cygánková

Julie Kubešová
Oliver Pavliš
Klára Polanská
David melka
Vojtěch Zapletal
Filip Marke
Anna Hůlková
David Fojtík
Laura Šťastná
Ondřej Václavík
Eliška Krpcová
Klára Uherková
Adam Kolařík

Seznam dětí přivítaných 
dne 14. 3. 2013

Husovo náměstí 67, Prostějov
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 

pořádá v dubnu tyto akce:
tvořivá dílna 
KERAMIKA

KDY: pondělí 8. dubna od 
16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra 
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny. 

exkurze 
HLEDÁNÍ JARA NA HLOUČELE

KDY: sobota 13. dubna 
KDE: sraz U  Abrahámka 

v 9:00
Vycházka pro malé i velké bio-

koridorem proti proudu Hloučely 
do Mostkovic a kolem Mlýnské-
ho náhonu k  občerstvení Na 
Splávku. Cestou budeme hledat 
příznaky jara, mezi něž letos pa-
tří kvetoucí tařice, lezou pavouci 
a hrají se jarní hry (panák, čára, 
kuličky, tlučení špačků apod.). 
Zabaví se dospělí i děti. 

Vycházka končí Na Splávku. 
Návrat do města individuálně au-
tobusem MHD. 

osvětová akce pro veřejnost
DEN ZEMĚ A EKOJARMARK

KDY: sobota 20. dubna od 
8:00 do 13:00 hodin

KDE: náměstí T.G.M. v Pro-
stějově

Tradiční osvětová akce u  pří-
ležitosti oslav Dne Země spojená 
s Ekojarmarkem. Nebude chybět 

ukázka lidových řemesel, ochut-
návka moštů a pokrmů z biopo-
travin, aktivity pro děti i dospělé, 
ukázka živých zvířat a  bohatý 
kulturní program v podobě diva-
delních vystoupení a živé hudby.

tvořivá dílna 
KERAMIKA

KDY: pondělí 22. dubna od 
16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra 
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny. 

vycházka pro veřejnost
STUDÁNKY TEREZSKÉHO ÚDOLÍ

KDY: sobota 27. dubna 
KDE: sraz v 10:00 na nádraží 

v Náměšti na Hané, vhodný vlak 
jede z  Prostějova hl. nádraží 
v 9:26  

Akce pro všechny, kteří mají 
chuť a  zájem pátrat po studán-
kách a pramenech v regionu. Pod 
vedením Jiřího Fialy, s  použitím 
map a  GPS se vydáme do  roz-
kvetlého Terezského údolí hledat 
studánky a prameny, které se do-
chovaly až do dnešní doby.

Začátek vycházky v  10 hodin 
na nádraží v  Náměšti na Hané. 
Návrat (dle počasí a  sil) vlakem 
z Náměště v 15:52 s příjezdem do 
Prostějova v 16:30.

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

přírodovědná soutěžní stezka 
pro žáky
ZLATÝ LIST

KDY: úterý 30. dubna
KDE: biokoridor Hloučela
8. ročník místního kola celo-

státní soutěže Zlatý list, konané 
formou soutěžní stezky se sta-
novišti, která jsou zaměřená na 
praktické poznávání přírody 
a  na znalosti v  ochraně přírody 
a  životního prostředí. Soutěž je 
určena pro děti ze zájmových 
oddílů či žáky škol od 6 do 15 let. 
Přihlášky přijímáme do 16. dub-
na na adresu: iris@iris.cz

Prezentace činnosti ČSOP 
RS IRIS NA VÝSTAVIŠTI 
U PŘÍLEŽITOSTI JARNÍ 
FLÓRY OLOMOUC.

KDY: čtvrtek 25. dubna až 
neděle 28. dubna

KDE: výstaviště Flóra Olo-
mouc

AKTIVITY PRO RODINY 
S DĚTMI NA EKOLOGICKÝCH 
DNECH OLOMOUC

Kdy: středa 1. května od 8.00
Kde: Horní náměstí Olomouc

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Nadace Partnerství v rámci 

Blokového grantu 
– Fondu pro NNO

Nadace VIA

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 
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Alergie je přehnaná, nepřimě-
řená reakce imunitního systému 
organizmu na látky, se kterými se 
běžně setkáváme v našem prostře-
dí. Spektrum projevů alergických 
reakcí je velmi široké, od banální 
rýmy

až po anafylaktický šok, který 
může končit i smrtí. Za větším vý-
skytem onemocnění alergických 
onemocnění hledejme především 
větší výskyt cizorodých a  nepři-
rozených prvků v  našem okolí. 
Životní prostředí je stále více zne-
čištěné a náš organismus je nucen 
se vyrovnávat se stále větším ná-
porem škodlivin. Také jíme příliš 
konzervovaných a uměle upravo-
vaných potravin, které mají v sobě 
obsaženy až příliš přídavných látek 
a právě to může být také spouště-
čem alergie. A v neposlední řadě 
užíváme stále více a více léků a to 
už od dětství. To všechno může 
vést k  přílišnému oslabení a  po-
dráždění imunitního systému, 
jehož reakcí pak je to, že začne re-

agovat alergicky i  na podněty, na 
které by za normálních okolností 
alergicky nereagoval. I tady mohou 
být bylinky nápomocné a jejich sílu 
můžeme vidět i v případech, kdy si 
lékaři nevědí rady.

Tyto problémy trápí bohužel 
velkou část dnešní populace. Kde 
je podstata, co je příčinou těchto 
problémů a jak můžeme jim pre-
ventivně předcházet? Obojí má 
příčinu ve znečištění organismu, 
zaplísnění a  snížení imunity. Ke 
zlepšení stavu je třeba organis-
mus pročistit, hlavně játra. Zde 
jsou bylinné prostředky nezastu-
pitelné. Můžeme použít měsíček, 
ostropestřec, gemmoterapeutika 
jalovec, rozmarýn, žito. Při dýcha-
cích alergiích je dalším účinným 
prostředkem tinktura z  žampio-
nu, která

je zároveň takové speciální an-
tibiotikum na dýchací cesty. Do 
sestavy kůry na tento problém je 
třeba zařadit čisticí prostředek, 
v tomto případě dub, který záro-

veň regeneruje sliznice. Vždy je 
též třeba posílit protialergickou 
aktivitu v těle a imunitu a tam je 
nejlepším prostředkem gemmo-
terapeutikum z  pupenů černého 
rybízu. K dalším pomocným pro-
tialergickým prostředkům patří 
gotu-kola, rozmarýn, kalina, které 
můžeme střídat.

V  případě ekzémů použijeme 
stejné byliny, jen místo žampionu 
zařadíme penízovku. Jednak rege-
neruje slinivku, která řídí stav sliz-
nic a pokožky a také pokožku čis-
tí. U obou problémů je pro jejich 
řešení důležitá též očista střev. Zde 
můžeme využít francouzský jíl 
a enterosgel. Pro ošetření a zklid-
nění kůže postižené ekzémem 
jsou vhodné tyto bylinné pro-
středky – čtyřkvětá mast s bezem, 
lopuchový olej, výluh z  lopuchu 
do vlasové části, psorikalis-mast 
a na zklidnění celého kožního

systému do koupele koncentrát 
na kůži, který je tvořen účinnými 
bylinami.Mgr. Jarmila Podhorná

Alergie a ekzémy

1. Plyšový tábor Stará Voda 
(26. 6. – 6. 7., děti 11–13 let, 
Lenka Češková), 1400 Kč

2. Plyšový tábor Stará Voda 
(6. – 13. 7., děti 6–10 let, Zdeňka 

 Charvátová), 1400 Kč
3.  Plyšový tábor Annaberg 

(13. – 23. 7., děti 11–14 let, Vác-
lav Lízner), 1800 Kč

4. Plyšový tábor Stará Voda 
(13. – 20. 7., děti 6–10let, Matěj 
Lízner), 1400Kč

5.  Pěší pouť na Velehrad ( 
2.- 7.7.) Oslava 1150 let přícho-
du sv.Cyrila Metoděje), Jaroslav 
Němec SDB, 400 Kč

6. Kolem Beskyd (cyklistic-
ký putovní tábor , 7.7 -19.7., 
mládež 14–17 let, Jaroslav Ně-
mec SDB), 2 300 Kč

7. Zážeh 2013 ( Tábor s ma-
lou cyklistikou, mládež 13-15 
let, Ztracenka, 21. 7. - 2.8..,Jaro-
slav Němec SDB), 2 300 Kč

8. Alpy 2013 (Cyklistický pu-
tovní tábore do Rakouska 16-19 
let, 7.7. do 19.7. Jaroslav Němec 
SDB) 3 200 Kč.

9. Brigáda na Annabergu 
(23. – 27. 7., akce s  pracovní 
náplní pro SHM, Petr Češka), 
250 Kč.

10. Tábor pro ministranty 
Stará Voda, 4.-10.8. (tábor pro 
ministranty, 6-10 let, Petr Matu-
la SDB, 1 400 Kč.

11. Ranger’s výcvik (pro bu-
doucí animátory , od 20.8.-24.8. 
), Jaroslav Němec SDB ,800 Kč

12. Zamávání prázdninám 
na Staré Vodě (25. – 31. 8., pro 
účastníky všech  táborových 
akcí, 6-13 let, Jiří Galda) 700 Kč.

Přihlášky a  více informací 
získáte na webových strán-
kách http://www.shmpv.cz/ 
nebo u  O. Jaroslava Němce 
(tel.:603953727).

Kam na prázdniny 
s Klubem SHM

Příměstské tábory DDM SPORTCENTRUM
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Na transfuzní stanici Nemocnice 
Prostějov bylo 4. března ráno ruš-
no. V čekárně se po sedmé hodině 
objevil tým volejbalistek VK AGEL 
Prostějov. Hráčky darovaly v rámci 
podpory bezplatného dárcovství 
krve společně se svým trenérem, asi-
stentem trenéra, sportovním ředite-
lem, lékařem a statistikem. 

„Když nás Nemocnice Prostějov 
k darování krve pozvala, ani chvíli jsme 
neváhali. Rozhodně jsme rádi podpo-
řili podobnou věc. Všichni víme, co pro 
lidský život krev znamená, a  pokud 
bychom touto cestou pomohli zachránit 
něčí život, tak naše snaha nebyla zby-
tečná. Většina z hráček byla dnes krev 

darovat poprvé, věřím však, že ne napo-
sledy,“ řekl Ing. Peter Goga, sportovní 
ředitel. 

Mezi prvodárci byla i Kateřina Ko-
čiová, u níž důležitost dobročinné akce 
byla silnější než strach z  jehly. „Sami 
nikdy nevíme, kdy se dostaneme do 
takové situace, kdy nám darovaná krev 
může zachránit život. Proto byl pocit 
z darování krve příjemný,“ prozradila 
Kateřina Kočiová.

Akci volejbalistek VK AGEL 
Prostějov ocenil ocenit také primář 
transfúzního oddělení prostějovské 
nemocnice MUDr. Jiří Šlézar: „Rád 
bych poděkoval hráčkám i členům rea-
lizačního týmu volejbalového klubu. Je 

vidět, že nejsou zapálení jenom pro svou 
hru, ale chtějí pomoci i druhým a uvě-
domují si, že by někdy krev mohli i oni 
sami potřebovat.“

Dobrovolní zájemci o  darování 
krve jsou v Nemocnici Prostějov stá-
le vítáni. Odběry se provádějí každé 
pondělí, úterý a čtvrtek v době od 6:00 
do 8:00 ve II. poschodí polikliniky na 
Mathonově ulici. Bližší podrobnosti 
a podmínky dárcovství lze naleznout 
na internetových stránkách www.
nempv.cz Případné informace lze zís-
kat také na tel. čísle 582 315 210.

Ing. Hana Szotkowská,  
mluvčí holdingu AGEL,

 hana.szotkowska@agel.cz

VOLEJBALOVÝ TÝM VK AGEL V NEMOCNICI 
PROSTĚJOV DAROVAL KREV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA ŢELEZNÉHO  
PROSTĚJOV,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79   

 796 01 Prostějov 
tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,IČO: 47922770,e-mail: zsjz@zsjz.cz 

 
 

Sportovní středisko se sportovní třídou 
 
 

 
 
 

 
                   ATLETIKA – královna sportů 
 
   Nabízíme  studium  ve  sportovních  třídách  zaměřených  na atletiku s více jak  
35-letou tradicí na Základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným 
Olympijským vítězem a drţitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem 
ŢELEZNÝM a nese jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se 
zaměřením nejen na atletiku. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého 
atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou jsou základním článkem 
péče o sportovně talentovanou mládeţ v Prostějově, které mají úzkou návaznost na 
Sportovní centrum mládeţe Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.   
 
Ve školním roce 2013 / 2014 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku 
 
   Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou dnech a to ve: 
čtvrtek 16. 5. 2013 nebo 30. 5. 2013 vţdy od 14.30 hod na školním stadionu ZŠ 
Jana Ţelezného, Sídliště svobody Prostějov, (v případě nepříznivého počasí 
v tělocvičně ZŠ JŢ) 
 
   Současně zveme ţáky ostatních tříd, zájemce o atletiku, kteří mají moţnost 
nastoupit i do vyšších ročníků sportovní třídy. 
 
Našim ţákům nabízíme :  
- rozšířenou výuku TV (5 hodin týdně) 
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov 
- 2x ročně sportovní soustředění 
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty 
- zapojení do mistrovských atletických soutěţí za Atletický klub Prostějov 
- kvalitní výuku a moţnost perspektivního výkonnostního růstu 
- moţnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v Prostějově !!! 
- moţnost zařazení do Sportovního centra mládeţe Olomouckého kraje v Prostějově 
 
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bliţší informace.   
ZŠ Sídliště svobody:  582302411, zsjz@zsjz.cz 

http://www.zsjz.cz  
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka,  604821175, D.Ovecka@seznam.cz 
AC Prostějov:      606144824,  atletika.pv@volny.cz 
 
Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí. 
 
Nezahálí u Vás doma druhý Ţelezný, Šebrle nebo Špotáková !?  

Na ZŠ a MŠ Prostějov, Palac-
kého třída se každý rok scházejí 
k  přednesu a  poslechu umělec-
kých textů příznivci, milovníci 
a  obdivovatelé vždy v  příjemné 
náladě a očekávání.

Tato soutěžní setkání, kte-
rá mají mnohaletou tradici, 
každý rok nabízejí nové tváře 
a přístupy recitátorů, jejich ori-

ginalitu v předávání vybraného 
díla.

Letošní ročník byl obzvláš-
tě vydařený nejen pro velký 
zájem, ale i proto, že o pozor-
nost a potlesk publika usilova-
lo i  početně hojné zastoupení 
chlapců. Do poroty zasedli 
kromě češtinářů i učitelé mate-
matiky - Mgr. Dagmar Přikry-

lová, ředitelka školy v z.  a Mgr. 
David Navrátil.

V  letošním ročníku soutěže 
zazněly především texty českých 
básníků a prozaiků. 

Ukázalo se, že mladí lidé mají 
o práci s uměleckými texty oprav-
dový zájem a považují tato setkávání 
za přínosná pro svůj rozvoj kultury 
projevu. Mgr. Jarmila Komárová

Soutěže, které přinášejí radost a zážitek

Studenti 2. ročníku Střední odborné 
školy podnikání a  obchodu v  Pro-
stějově se zapojili do projektu, kterým 
se snaží přiblížit starší generaci minu-
lost Prostějova.  Společně s vyučujícími 
vymysleli projekt s  názvem Procházka 
historií Prostějova pro seniory. Realizace 
právě tohoto projektu vyplynula čás-
tečně ze zaměření školy. Škola se totiž 
dlouhodobě věnuje výuce cestovního 
ruchu a studenti se také aktivně podílí 
na rozvoji turismu ve městě realizací 
kostýmovaných prohlídek pro veřej-
nost.  Studenti se díky těmto aktivitám 

naučí vnímat seniory jako lidi, kteří 
mají stále právo na aktivní život. 

Studenti si připravili komentované 
prohlídky centra Prostějova a  kostela 
Povýšení sv. Kříže pro starší obyvatele. 
Naplánováno je šest volných prohlídek. 
Pro imobilní seniory budou zrealizová-
ny mediální prezentace přímo v domo-
vě pro seniory. Do projektu se zapoji-
ly Domov pro seniory v  Soběsukách 
a Domov důchodců na Nerudově ulici. 
Projekt je určen pro všechny senio-
ry z Prostějova, ať už bydlí sami nebo 
v domovech.

Procházka historií 
Prostějova pro seniory

Zajímavý projekt studentů SOŠ podnikání a obchodu

2. sraz amatérských cukrářů 
ve  Vrahovicích dne 20 - 21.dubna 2013 

konaný pod záštitou  Mgr. Milady Galářové 
předsedkyně Osadního výboru Vrahovice 

v prostorách  hasičské zbrojnice 
Čsl. armádního sboru 72

Přihlásit se můžete:
Obchůdek U Dubinky - prodejna 

cukrářských potřeb Hrázky 18, Vrahovice

nebo na adrese http://www.pecenicko.cz, kde také 
najdete veškeré informace o srazu. Příspěvek 200 Kč 
zaplaťte při zápisu na prodejně.  Při platbě převodem 

kontaktujte pí. Starobovou – 773 495 712.
Srdečně zvou pořadatelé

Pozvánka
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„Stejně jako loni se nám po-
vedlo najít takový termín slav-
nostního vyhlášení, aby se jej 
mohla osobně zúčastnit a  pro 
trofej si na pódium přijít napros-
tá většina oceněných. Výjimkou 
byli vlastně jen tenisté, kteří mají 
bohužel každoročně v  únoru 
i březnu velmi nabitý turnajový 
program a  najít v  něm skulinu 
prostě nejde.

Obecně jsme se v  Komisi pro 
mládež a tělovýchovu snažili i přes 
dílčí ekonomické úspory udržet 
vysoce nastavenou laťku ankety 
z minulých let. A díky úzké spolu-

práci s marketingovou agenturou 
TK Plus, které tímto velmi děkuji 
za pomoc, proběhl slavnostní ve-
čer na standardní úrovni. To v pří-
padě naší ankety znamená vyso-
kou společenskou hodnotu, prestiž 
a navíc i skvělou zábavu, o kterou 
se tentokrát postaral vynikající 
zpěvák a šoumen Vladimír Hron.

Opět jsme nezapomněli na 
charitativní podtext v podobě de-
setitisícového šeku věnovaného 
Střední, základní a mateřské škole 
v Komenského ulici. Tradičně vel-
mi zdařile připravil videoportréty 
všech oceněných člen naší komi-

se Miloš Sklenka. A celkově jsem 
měl z devátého ročníku Sportovce 
města Prostějova skutečně dobrý 
pocit, moc děkuji všem, kteří se 
na něm jakýmkoliv způsobem 
podíleli.

Za rok nás čeká desetileté ju-
bileum a  je jasné, že kulatiny se 
budeme snažit pojmout co nej-
důstojněji. V hlavě už mám řadu 
nápadů, ale na jejich prozrazení je 
zatím brzy. Většinu si chci nechat 
jako překvapení.“

Pavel Smetana, předseda 
Komise pro mládež a tělový-

chovu Rady města Prostějova.

Proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců města Prostějova
Jak vidí akci hlavní organizátor Pavel Smetana?

Hlavní organizátor Pavel Smetana předal zájezd od 
společnosti Hellas – nejen Řecko, s.r.o. vítězce loso-
vací soutěže Daně Vysloužilové. Tak šťastnou cestu!

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2012
Sportovec roku

1. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. Petra 
Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov), 3. Jiří Gečnuk (parašutis-
mus, Dukla Prostějov), 4. Lucie Šafářová (tenis, TK Agrofert 
Prostějov), 5. Petr Novotný (box, BC DTJ Prostějov), 6. Mar-
kéta Chlumská (volejbal, VK AGEL Prostějov), 7. Michal Čer-
ný (hokej, LHK Jestřábi Prostějov), 8. Lukáš Zelenka (fotbal, 
1.SK Prostějov).

Talent roku

1. Adam Pavlásek (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. 
Matouš Hynek (cyklistika, SKC Prostějov), 3. Tomáš Roba 
(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov), 4. Michal Tomeček (pla-
vání, TJ Pozemstav Prostějov), 5. Filip Slouka (atletika, AC 
Prostějov), 6. Bonifác Hájek (parašutismus, ASO Dukla Pro-
stějov), 7. Lukáš Petržela (fotbal, 1.SK Prostějov), 8. Tomáš 
Havlín (vodní skútry, Prostějov), 9. Daniel Ponížil (sportovní 
gymnastika, TJ Pozemstav Prostějov), 10. Klára Halmo (leze-
ní na obtížnost, Prostějov).

Tým roku

1. Volejbalistky VK AGEL Prostějov, 2. Raftařky 
Tomi-Remont Prostějov, 3. Tenisté TK Agrofert Pro-
stějov, 4. Parašutisté Dukla Prostějov, 5. Boxeři BC DTJ 
Prostějov, 6. Basketbalisté BK Prostějov, 7. Lukostřelci 

LO Prostějov, 8. Fotbalisté 1.SK Prostějov, 9. Kuleční-
káři TJ Kulečník Prostějov, 10. Hokejisté LHK Jestřábi 
Prostějov.

Mládežnický tým roku

1. Tenisté TK Agrofert Prostějov (všechny kategorie), 
2. Raftaři Tomi-Remont Prostějov (junioři + juniorky), 3. 
Cyklisté SKC Prostějov (všechny kategorie), 4. Basketbalist-
ky TJ OP Prostějov (starší minižákyně), 5. Korfbalisté SK RG 
Prostějov (starší žactvo), 6. Fotbalisté 1.SK Prostějov (mladší 
žáci), 7. Volejbalistky VK AGEL Prostějov (kadetky), 8. No-
hejbalisté TJ Sokol I Prostějov (dorostenci), 9. Lukostřelci LO 
Prostějov (dorost).

Trenér mládeže roku

Tomáš Gross + Petr Langr (fotbal), Petr Adamec (plavá-
ní), Lukáš Majer (hokej).

Sportovní událost roku

Pozvednutí cyklistické Grand Prix Prostějov – Memoriálu 
Otmara Malečka na světovou úroveň (Ricardo Racing Team), 
Významný podíl na triumfech v  tenisovém Davis Cupu, Fed 
Cupu a  Hopman Cupu (TK Agrofert Prostějov), Dlouholetá 
vysoká úroveň Hanácké volejbalové ligy smíšených družstev 
(Výbor SK HVL).

Neprofesionální 
sportovec roku

Martin Dostál (kulečník), Petra Růžičková (horolezec-
tví), Radek Šíma (parašutismus).

Cena Komise pro mládež 
a tělovýchovu

Ladislav Zeman (pedagog).

Síň slávy 
prostějovského sportu

Pavel Dyba (fotbal), František Sedláček (lukostřelba).

Sportovní hvězda 
prostějovských médií

1. Tomáš Berdych 247 hlasů, 2. Tomáš Rais 
200, 3. Jakub Filip 121, 4. Volejbalistky VK AGEL 
Prostějov 99, 5. Petra Kvitová 88, 6. Hokejisté LHK 
Jestřábi Prostějov 65, 7. Basketbalisté BK Prostějov 
51, 8. Fotbalisté 1.SK Prostějov 44, 9. Daniel Ponížil 
40, 10. Boxeři BC DTJ Prostějov 32, 11. Jiří Geč-
nuk 27, 12. Raftaři Tomi-Remont Prostějov 24, 13. 
Lukáš Petržela 19, 14. Bonifác Hájek 13, 15. Tomáš 
Roba 11 atd.

Vítězství prostějovské krasobruslařky ve Švédsku
Velkým úspěchem prostějov-

ského krasobruslení skončily 
mezinárodní závody Stockholm 
Trophy 2013 ve Švédsku.  V kon-
kurenci 29 závodnic ze Švédska, 
Finska, Ruska, Velké Británie 
a Rakouska zvítězila v kategorii 
juniorek členka KRASO-brus-
lení Prostějov, šestnáctiletá 
Eliška Hubáčková. Vedení v zá-
vodu se ujala již po krátkém 
programu a  s  náskokem osmi 
bodů v osobním rekordu 96,02 
bodů zpečetila vítězství i volnou 
jízdou. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o poslední závod sezo-
ny 2012/2013, je to skvělá tečka 
a i Eliška si jí užila, jak se patří. 

Po šňůře závodů na domá-
cí půdě, kdy posbírala 4. místo 
v Plzni, 9. místo si dovezla z Pra-
hy, další 4. místo pak z Orlové a 2. 
místo v  Kopřivnici, se nomino-

vala na Mistrovství ČR juniorů 
v Příbrami, kde obsadila konečné 
deváté místo z dvaceti čtyř závod-
nic z celé republiky. V rámci Olo-
mouckého kraje jí patří prvenství 
a  titul Přebornice Olomouckého 
kraje. Na tomto místě bychom 

chtěli poděkovat za podporu, 
kterou Elišce při náročné přípravě 
dává Olomoucký kraj a její rodné 
město Prostějov poskytuje.

Eliška se připravuje ve Zlíně 
u  reprezentační trenérky Marty 
Havlové a  studuje první rokem 
gymnázium se sportovním za-
měřením. Krasobruslení je její 
velkou láskou, která spolu se stu-
diem prakticky pohlcuje veškerý 
její volný čas, ale která jí přináší 
velké uspokojení, zvláště když se 
podaří podobný úspěch jako ten 
ve Švédsku. 

Závodní sezóna 2012/2013 je 
sice u konce, ale po krátkém od-
dechu, se rozběhne příprava na 
sezónu příští. Elišku čeká práce 
na novém krátkém programu 
a  samozřejmě i  na zvyšování 
obtížnosti jízdy. Přejeme hodně 
úspěchů. -jh-

Občanské sdružení Veřejná lyžařská 
škola Prostějov v měsíci únoru úspěšně 
ukončilo letošní zimní lyžařskou sezo-
nu, a to závody ve slalomu ve své zá-
kladně v lyžařském areálu Pod klínem 
v Ramzové v Jeseníkách.

Již 34 let existence Veřejné lyžařské 
školy je jistě zárukou vysoké kvality vý-
uky.

Tato výuka je prováděna plně kva-
lifikovanými a  certifikovanými cvi-
čiteli podle nejmodernějších metod 
a s používáním výukových pomůcek. 
Velice nás mrzí, že zájem o tento druh 
výuky každým rokem bohužel klesá 
a to přesto, že již několik let se cena za 
výcvik nezvyšovala a VLŠ patří k nej-
levnějším v celé republice.

Přesto za dobu existence VLŠ  prošlo 
výcvikem více jak 3.500 dětí, mládeže 
i dospělých z našeho regionu!

Letos se výuky zúčastnilo 22 zájem-
ců ve věku od 7 do 18 let, včetně 9 dětí 
z Dětského domova v Prostějově.

Pro všechny frekventanty jsme při-
pravili na sobotu 9. února závody ve 
slalomu na jim známém svahu Pod 
klínem a  za velkého zájmu rodičů, 
kamarádů, známých i  příchozích vše 
probíhalo v  naprosté pohodě, klidu 
a v pravé závodnické atmosféře.

A kdo vyhrál? No, přece všichni ti 
spokojení účastníci, kteří byli za svůj 
výkon patřičně odměněni medailemi, 
diplomy, drobnými dárky, ale hlavně 
pocitem, že něco dokázali a našli nové 
kamarády a třeba i dobrý vztah k poby-
tu na horách.

Na větší přízeň zájemců o  výuku 
lyžování a  snowboardingu se příští 
sezonu těší cvičitelé a  vedení Veřejné 
lyžařské školy Prostějov. Vše o činnosti 
OS VLŠ Prostějov najdete na adrese:

http://www.lyzarska-skola-pros-
tejov.cz/  Děkujeme Statutárnímu měs-
tu Prostějovu za finanční podporu OS 
VLŠ Prostějov  Za OS VLŠ Prostějov

František M e d e k 

Zdárné ukončení letošní lyžařské sezony
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Hned pět titulů mistra ČR v  hip 
hopu si přivezli tanečníci TŠ Hubený 
z  mistrovství České republiky v  hip 
hopu a  disco dance, které se uskuteč-
nilo v Jablonci nad Nisou a symbolicky 
tak zakončilo taneční sezónu.

V hip hopu získal zlato ve své kategorii 
D. Svoboda, v duetu pak M. Nevrlá s M. 
Zatloukalem a D. Konečná s K. Rozko-
šovou. Další dvě zlaté medaile patří malé 
skupině s  choreografií Bandikids (děti) 
a Unicorns (junioři).

Titulem I. vicemistra se mohou chlu-
bit T. Stejskal, Diana Konečná, M. Nevr-
lá, sourozenci Flajsarovi a malá skupina 
dospělých s  choreografií Movi´N Up. 
Neméně skvěle si vedl i  M. Zatloukal, 
který získal titul II. vicemistr.

V Jablonci se ale nesoutěžilo jen v hip 
hopu, na své si přišli i fanoušci disco dan-
ce. Zde se výtečně dařilo opět T. Stejska-
lovi, který pro sebe získal další stříbrnou 
medaili a D. Svoboda ve stejné kategorii 
vybojoval třetí pozici. Ve speciální disci-
plíně disco freestyle byla nejúspěšnější 
K. Rozkošová, která si domů přivezla 
placku stříbrnou. Mistrovství ČR tak 
bylo vyvrcholením taneční sezóny, proto 
jsme požádali trenéry TŠ Hubený o krát-
ké zhodnocení uplynulého půlroku. Mo-
nika Nevrlá, Martina Vlachová a Ondra 
Berky vše shrnuli následovně:

Všichni máte již dlouholeté trenérské 
zkušenosti. Přibližte nám vaši taneční 
minulost a pozici trenéra u TŠ Hubený.

M. Nevrlá: Já trénuji od svých 14 let, 
což je téměř šest let a začínala jsem jako 
asistentka trenéra. Zaměřuji se na hip 
hop, kde učím především děti a juniory 
a zároveň i občas tančím, což může ně-
kdy přinést absurdní situace, kdy soutě-
žím proti vlastním žákům.

M. Vlachová: Patřím mezi inventář 
(smích). Moje trenérská kariéra byla ra-
ketová. Začala jsem tančit celkem pozdě, 
někdy ve 12 letech. Dostala jsem se do 
disco skupiny přímo ke Katce Hubené, 
následující rok jsem přestoupila do vý-
běrové třídy a pak jsem se hned začala 
podílet na vedení tréninků. Věnuji se 
pouze disco dance. Učila jsem i Moniku 
Nevrlou.

O. Berky: Trenérem jsem 12 let, tan-
cuji od osmi. Kromě disco a street dan-
ce, kterému se věnuji doposud, jsem se 
např. deset let aktivně věnoval i taneční-
mu sportu - latinskoamerickým tancům, 
z kterých neustále čerpám. Trenérství je 
můj život, často předávám své zkušenos-
ti i v zahraničí, ale stále se snažím zůstat 
i tanečníkem jako takovým. 

Tanec je bezpochyby náročný. Pod 
vaším vedením projde hodně dětí, ur-
čitě máte okruh talentovaných dříčů, 

s  kterými absolvujete všechny soutěže. 
Jak jste spokojeni s výsledky na mistrov-
ství v Jablonci n. N.?

M. Nevrlá: Upřímně, na mistrovství 
jsem odjížděla s  rozporuplnými pocity. 
Téměř polovina tanečníků týden před 
soutěží onemocněla. Problém nám na-
stal zejména ve složení malé skupiny. Tři 
dny před soutěží se do tréninku musela 
zapojit náhradnice, která celý půlrok 
netrénovala, ostatní na sobě pracují 
vlastně celý rok. Dále musíte řešit třeba 
kostýmy… Nám se nakonec podařilo dát 
dohromady šest tanečníků, kdy ideál je 
sedm. O to víc si titulu mistra republiky 
vážíme. 

M. Vlachová: U nás to nebylo o nic 
lepší. Také jsem řešila velkou nemocnost, 
takže jsme do posledního dne upravovali 
choreografii na stále ubývající počet dětí. 
Nakonec zůstali jen čtyři, ale zase to vy-
šlo, že byli dva chlapci a dvě dívky, což 
ve finále vypadalo dobře a skončili jsme 
nakonec čtvrtí. Byla jsem nadmíru spo-
kojená.

O. Berky: Jak již uvedly kolegyně. 
Bylo to náročné, obrovská absence kvů-
li nemocem. Přesto, že se moji svěřenci 
neumístili přímo na stupních vítězů, 
tak považujeme jejich výsledky za velký 
úspěch, rok od roku roste výkonnost 
všech soutěžících a  letos byla opravdu 
výtečná a  silná konkurence. Třeba duo 
Katka Rozkošová - Denisa Konečná, 
které je v  juniorské kategorii druhým 
rokem, se umístilo na nepopulárním, ale 
přitom krásném 4. místě. A sourozenci 
Flajsarovi, přestože byli v juniorech letos 
nováčky, skončili na 7. místě (první ne-
postupující do finále). 

Vaše zhodnocení uplynulé taneční 
sezóny?

M. Nevrlá: Štěstí bylo při nás, já 
jsem s výsledky velmi spokojená. A to 
i přesto, že hodně dětí přešlo do kate-
gorie juniorů, kde jsou na tanečníky 
kladeny větší nároky. Junioři totiž již 
musí při soutěžích improvizovat, prů-
běžně si připravují a  rozšiřují zásobu 
prvků, které až při soutěži používají 
tak, aby co nejlépe vyjádřili hudeb-
ní doprovod dodaný organizátorem. 
Mnohdy vznikají originální a překva-
pivé kreace!

M. Vlachová: Já musím uznat, že se 
děti oproti minulému tanečnímu roku 
dost zlepšily, celkově se umístily na úžas-
ných pozicích.

O. Berky: Mně se teď také hodně 
dětí přesunulo do starších kategorií a to 
může být nevýhoda, ale všichni to zvládli 
dobře. Jsou totiž fajn parta, která se vzá-
jemně drží pohromadě a podporuje, což 
pomáhá hlavně psychicky. Faktem je, že 
z  malé skupiny nám nečekaně odešla 
jedna dívka, což jsme museli rychle řešit 
a najít kvalitní náhradnici.

Všichni: Každopádně je třeba zdů-
raznit, že bez pomoci všech rodičů by 
naše úspěchy nebyly takové. Rodiče 
hodně pomáhají, přizpůsobují svůj čas 
vč. víkendů, děti podporují finančně, což 
není zanedbatelné. Za to vše si zaslouží 
obrovský obdiv. Víme, že na cesty našich 
svěřenců na mezinárodní soutěže při-
spívá i město Prostějov a za to patří jeho 
představitelům poděkování nás všech.

Závěrem dovolte ještě jeden dotaz. 
Co vám dal tanec a co vám přináší tre-
nérství?

Nevrlá, Vlachová: Obě se shod-
neme na tom, že tanec nám dal 
bezpochyby hodně. Nejen možnost 
cestování, ale i  získání celkového 
přehledu, příležitost být na zahra-
ničních workshopech, dostaly jsme 
se na akce, kam by byl jinak přístup 
znemožněn. V neposlední řadě jsme 
se díky tanci rozhodly, jaké povolání 
si vybereme. A co se týče trenérství, 
tak určitě pocit uspokojení a hrdosti 
na děti. Protože s nimi trávíme moc 
času a  děláme z  nich tanečníky od 
útlého věku.

O. Berky: Souhlasím s kolegyněmi. 
Učit děti tanci mě strašně baví, sám 
si vymýšlím i  choreografie, stříhám 
hudbu a vedení taneční školy mi do-
statečně umožňuje pracovat samo-
statně. Když „vaše“ děti získají titul, 
je to neopakovatelný pocit! Děkuji za 
rozhovor a všem přejeme minimálně 
stejné úspěchy i  v  nadcházející sezó-
ně.

Vedení TŠ Hubený děkuje trenérům 
a tanečníkům za výtečnou reprezentaci 
a rodičům za neutuchající podporu.

 Alice Molovčáková, DiS.

Mistři ČR v hip hopu pro rok 2013 jsou z TŠ Hubený
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Prodejna
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99 KčPředsezónní prohlídka 
zahradní techniky jen za:

Platnost, po předložení kupónu, do 20. 4. 2013.
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CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
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Moravské divadlo Olomouc 10. 4. 2013

mediální partneři


