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VáM SDìLUJE,
ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K 

V PROSTìJOVì NENí NAŠí 
POBOèKOU ANI OBCHODNíM 

PARTNEREM.

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží 
    nabízí k prodeji:

- kvalitní konzumní brambory 

z Hané i Vysočiny  cena od 10,90 Kč / kg

- české ovoce i zeleninu
 

- od 15. 9. zahajuje prodej brambor a cibule na uskladnění
- od září pravidelné akční slevy na brambory

 Informace na tel. 582 331 970 nebo www. licea .cz

Lázně Slatinice a.s., 783 42, Slatinice 29, tel.: +420 585 944 599 
e-mail: prijem@lazneslatinice.cz, www.lazneslatinice.cz

Za zdravou kůží 
do Slatinic
Sirné minerální vody mají obecně dezinfekční,
protizánětlivý a vazodilatační (cévy rozšiřující)
účinek, a proto jsou především vhodné při
léčbě kožních onemocnění. Základem léčby
jsou koupele v sirovodíkové vodě, světloléčba
UVB celotělovou lampou a monochromat-
ickou bioptronovou lampou. Bude o Vás pečo-
vat odborný personál s garancí dermatologa.

Lázně Slatinice 
se specializují na léčbu:
lupénky, atopického ekzému, toxické 
kontaktní dermatitis, chronické dermatózy
nereagující na ambulantní léčbu, stavů po
popáleninách a po rekonstrukčních výkonech

Více info o welness a ozdravných pobytech
zaměřených nejen na kožní onemocnění
naleznete na www.lazneslatinice.cz

Proč 
do Lázní 

Slatinice?

Předání grafického zpracování ke korektuře:
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Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG
a

Pojišťovny České spořitelny, a.s., VIG

Výhradní partner

SPOŘENÍ NA PENZI

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
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RADNIČNÍ
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Čí só hode…
14. a  15. září 2013 opět ožije 

prostějovské náměstí vystoupení-
mi hanáckých souborů a ukázkami 
lidových řemesel v   rámci XXXI. 
Hanáckých slavností pořádaných 
městem. Poprvé proběhly 11. 9. 
1983 v   Kolářových sadech.  Mají 
tedy již třicetiletou tradici. Opět 
se můžeme těšit na přehlídku toho 
nejlepšího z  našeho  folkloru v  po-
řadech Jaro na Hané a Čí só hode 
za průvodního slova lidové vypra-
věčky Marie Pachtové.

Letošní Hanácké slavnosti bu-
dou obohaceny další akcí – 4. 
setkáním Hanáků s   hejtmanem 
Olomouckého kraje Jiřím Rozboři-
lem. Po Velké Bystřici, Doloplazích 
a Tovačově proběhne tato akce or-
ganizovaná Hanáckým folklorním 
sdružením v   našem městě. Její 
součástí bude průvod městem, 
sčítání krojovaných Hanáků, ne-
tradiční soutěže zástupců jednotli-
vých kolektivů, taneční vystoupení 
souborů a nově komponovaný po-
řad Hanácká dožatá.

K  našemu folklornímu hnutí se 
letos vážou další dvě výročí. 160. 
výročí narození tovačovské učitel-
ky a národopisné pracovnice Fran-
tišky Xavery Běhálkové (1853–
1907), sběratelky hanáckých krojů, 
výšivek a  keramiky. Právě ona 
dala podnět k   zakládání prvních 
hanáckých souborů . Její písemná 
pozůstalost je uložena v   Muzeu 
Prostějovska v   Prostějově.  Před 
120 lety – 25. 6. – 10. 7. 1893 – pro-
běhla v  Prostějově  (v  budově dív-
čí školy na Komenského ulici č. 4) 
Národopisná, průmyslová a  umě-
lecká výstava.  Iniciovala ji zdejší 
Průmyslová jednota a byla vlastně 
přípravou na Národopisnou vý-
stavu českoslovanskou konanou 
v  roce 1895 v  Praze. Její součástí 
byly ukázky hanácké svatby, dožaté 
a hanáckého práva v  podání kro-
jovaných Hanáků z  okolních obcí.  

Uvedená výročí bezpochyby 
podnítila zájem o hanácký folklor, 
jemuž se věnovala celá řada osob-
ností. Patřili mezi ně například 
lešanský řídící učitel a sběratel Jan 
Zbořil, znalci krojů Josef Klvaňa, 
Jan Svozil a Marta Čížková, znalci 
tanců a zvyků František Novotný-
-Smržický, Zdena  Jelínková a Lud-
mila Mátlová-Uhrová, sběratelé 
písní a hudebníci Josef Vaca a Jan 
Poláček, literáti a  písmáci Ondřej 
Přikryl a  Jan Vyhlídal. Etnograf 
a  autor publikace Lidové umění 
na Hané (1941) Jan Rudolf Be-
čák napsal: „Svérázný život Hané 
uhasínal před 80 lety. Stává se mi-
nulostí, která pomalu dohasíná 
i ve vzpomínkách našich stařečků 
a  stařenek. Milujeme svůj rodný 
kraj i  jeho minulost. Láska oprav-
dová a vroucí  je dána poznáním.“  

Na tato Bečákova slova navazují  
i dnešní členové souborů a všichni 
ti, kterým učarovala krása hanác-
kých krojů, písní, tanců a  mluve-
ného slova. Rozvíjejí  a uchovávají  
nám  tímto dědictví našich předků. 
 Hana Bartková 

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, tel: 603  555  904. Bez-

platná informační linka magistrátu 800  900  001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 608 723 849. Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: MAFRA 
a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1805-9228.
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Česká pošta, a.s. 

V případě problémů 

s doručováním

tiskoviny 

do domácností

volejte na telefon

582 305 223Vedení města Prostějova si společně se zástupci Armády České republiky, Policie České re-
publiky, městské policie, kulturních, sportovních a společenských organizací, pamětníky 
a všemi přítomnými občany připomenulo 45.výročí srpnových událostí roku 1968.
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Letos uplynulo přesně 
45 let od vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy do naší země. Tehdejší 

„internacionální pomoc“ měla 
ukončit a  prakticky ukončila 
snahy o demokratizaci naší spo-

lečnosti. V  Prostějově si srpno-
vé události roku 1968 vyžádaly 
dokonce tři lidské životy. Toto 

smutné výročí jsme si připome-
nuli vzpomínkovým aktem na 
náměstí T. G. Masaryka, podívej-

me se však na některá historická 
fota z roku 1968.  Fotogra� e: 

 Muzeum Prostějovska

Srpnové události v Prostějově

Rozstřílená výloha lékárny.

Pohřeb tří obětí - Ladislava Langa, Marty Říhovské a Josefa Boháče.

Jeden z okupačních tanků.

Protestní nápisy se objevovaly po celém městě.

Místo, kde přišla o život jedna z obětí.

Intervenční vojska na náměstí TGM před radnicí.
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Léto pomalu končí, a  tak 
prostějovská radnice začíná 
pátrat po vánočním stromu, 
který by byl hlavní dominan-

tou vánoční výzdoby na nám. 
T. G. Masaryka. Pokud máte 
na svém pozemku vhodný 
strom (nejlépe smrk o  výšce 

cca 20m), ozvěte se do 31. říj-
na 2013. Město zajistí příslušné 
povolení včetně kácení a trans-
portu. 

Své nabídky zasílejte na adresu: 
Odbor správy a  údržby majetku 
města, Magistrát města Prostějova, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 
Prostějov nebo na tel. 582 329 554, 
582  329  327, případně na 
e-mail: ludmila.horakova@prostejov.eu, 
jaroslav.chromek@prostejov.eu  -red-

Zprávy z města

Statutární město Prostějov 
obdrželo dotaci na pořízení 
nových 440 sběrných nádob na 
bioodpad. Informoval o  tom 
Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora. Obyvatelé města 
mohou nyní žádat o jejich za-
půjčení; město nádoby poskyt-
ne zdarma.

„Získali jsme dotaci 570 tisíc 
korun, což je devadesát procent 
z  celkových nákladů projektu. 
Město do� nancuje zbývajících 
deset procent, tedy 57 tisíc ko-
run,“ vypočítal Jiří Pospíšil. 
Stejně jako v roce 2011 do Pro-
stějova zamíří peníze z Operač-

ního programu Životní prostře-
dí a  Státního fondu životního 
prostředí ČR. V roce 2011 bylo 
za přispění dotace pořízeno 600 
bionádob o objemu 140 l a 700 
ks kompostérů o objemu 400 l.

„Letos bude nových 400 
stočtyřicetilitrových nádob 
určeno pro občany žijící v  ro-
dinných domech. Dalších 40 
kusů kontejnerů o objemu 770 
litrů rozšíří stanoviště tříděné-
ho odpadu hlavně na sídlištích 
a u škol,“ vysvětlil první náměs-
tek primátora.

Předpokládaný výdej nádob, 
který proběhne na sběrných 

dvorech, bude uskutečněn při-
bližně koncem letošního roku. 
Zájemci z řad obyvatel města si 
mohou výpůjčku rezervovat už 
nyní na Odboru správy a údrž-
by majetku města u  pí. Ilony 
Kovaříkové na  tel. 582 329 559 
nebo emailem: ilona.kovariko-
va@prostejov.eu (prosíme zá-
jemce o uvedení jména, adresy 
a telefonního čísla). 

Výpůjčka je od města zdarma 
na základě smlouvy. Vyvážení 
nádob není zpoplatněno samo-
statně, ale je součástí stávajících 
poplatku za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu, kdy biood-

pad je vytříděná složka komu-
nálního odpadu. 

Sběrné bionádoby se v  Pros-
tějově setkaly s velkým ohlasem 
a  zájmem občanů. „Evidujeme 
seznam žadatelů, na které se 
minule nedostalo. Je aktuální, 
zájemci o  biopopelnici nemusí 
proto žádat znovu,“ informovala 
Jana Gáborová, mluvčí prostě-
jovské radnice. O průběhu a ter-
mínech výdeje bionádob budou 
občané informováni v místních 
periodicích a na stránkách měs-
ta. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu
města Prostějova

Nabídněte Prostějovu vánoční strom

INZERCE

Zastupitelstvo města schváli-
lo v úterý 30. července na návrh 
rady města výstavbu obratiště 
pro autobusy městské hromad-
né dopravy v průmyslové zóně. 
Rozpočtovým opatřením ve výši 
70 tisíc bude zabezpečeno zpra-
cování projektové dokumentace.

Provozovatel městské hro-
madné dopravy, společnost First 
Transport Lines, a.s. se obrátila na 
vedení města s požadavkem vý-
stavby točny pro linku č. 9 jezdící 
od zastávky v  průmyslové zóně 
B k nemocnici. „Dosud se auto-
busy na konečné stanici otáčely 
vycouváním. V  poslední době 
se zvyšuje počet cestujících z dů-
vodu rozšiřujícího se provozu 
jedné z � rem v průmyslové zóně. 
Dopravce oprávněně upozorňuje 
na možné ohrožení bezpečnosti 
cestujících při couvání autobusu, 
Obratiště je z  důvodu dodržení 
bezpečnostních předpisů nut-
ností,“ vysvětlila Alena Rašková, 
náměstkyně primátora.

Vybudování autobusové točny si 
vyžádá náklady ve výši 1,5 až 2 mi-
liony korun. „Vedení města oslovilo 
všechny firmy v průmyslové zóně, 
zda by se mohly podílet na spolufi-
nancování projektu. Ze sedmnácti 
obeslaných podnikatelských subjek-
tů se účastnilo prvního společného 
jednání na magistrátu osm zástup-
ců firem. Všichni přislíbili finanční 
spoluúčast. Věřím, že najdeme po-
chopení i u dalších společností, kte-
ré sídlí v průmyslové zóně,“ dodala 
Alena Rašková.  

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí  
 Magistrátu města Prostějova  

Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna Autobusová točna 
v průmyslové zóněv průmyslové zóněv průmyslové zóně

Město z dotace pořídí další nádoby na bioodpad 

V  úterý 30. července 2013 
uskutečnila společnost e-Cen-
tre další e-aukci na výběr do-
davatele energií pro občany 
a � rmy. 

„Jednalo se o dosud největší 
agregaci domácností, kdy se do 
boje o  nejnižší možnou cenu 
elektřiny zapojilo celkem 4330 
domácností, u  plynu to pak 
v součtu činilo 2623 odběrných 
míst. Se vším všudy se jedna-
lo o  celkový objem energií za 
172 000 000,- Kč. A to je hod-
nota, o kterou již dodavatelům 

stojí za to bojovat, což se po-
tvrdilo celkovou úsporou 30,54 
%, v penězích 52 543 000,- Kč. 
O tuto hodnotu se podařilo zú-
častněným domácnostem snížit 
jejich výdaje za tyto nepostra-
datelné komodity,“ konstatoval 
obchodní manažer společnosti 
E-centre Oldřich Janků.

Také pro prostějovské do-
mácnosti připravuje e-Centre 
e-aukci na energie a těší na se-
tkání s  občany dne 18.9.2013 
od 17. hodin v přednáškovém 
sále Národního domu. „Zde 

získají lidé prvotní informace 
o  tomto projektu. Následovat 
budou konzultační dny, a  to 
ve dnech 23. 9., 25. 9., 30. 9., 
2. 10., 7. 10. a  9. 10. vždy od 
13.00 – 17.00 hodin v  DUZE 
na Školní ulici. Věříme, že také 
v Prostějově se zúčastní co nej-
větší počet občanů, abychom 
tak získali dostatečnou sílu 
a  byli pro současné dodavatele 
co nejzajímavější,“ dodává Jan-
ků. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova

E-aukce pro domácnosti



w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

Rada města uložila Odboru 
správy a  údržby majetku města, 
aby ve spolupráci s  okrskový-
mi strážníky Městské policie 
Prostějov průběžně prověřoval 
a  kontroloval budování nových 
odstavných ploch na území měs-
ta a  v  případě zjištění nelegálně 
vybudované odstavné plochy po-
žadoval uzavření smlouvy o  ná-
jmu, případně odstranění plochy 
a uvedení do původního stavu.

Vedení města uložilo pracovní-
kům magistrátu provést kontrolu 

všech odstavných ploch pro vo-
zidla vybudovaných na zeleni na 
území celého města, včetně míst-
ních částí. „Cílem kontroly bylo 
zjistit celkový počet odstavných 
ploch pro vozidla ve městě a po-
rovnat je s  evidencí platných ná-
jemních smluv,“ vysvětlil Jiří Po-
spíšil, první náměstek primátora. 
Kontrolou bylo zjištěno, že na úze-
mí města je 408 odstavných ploch, 
přičemž město eviduje pouze 98 
platných nájemních smluv. „Z cel-
kového počtu odhadujeme, že asi 

200 ploch, tedy padesát procent, 
bylo vybudováno podle stáří po-
vrchu a  obrubníků před rokem 
1999. Tehdejší legislativa řešila zři-
zování odstavných ploch pravdě-
podobně prostým souhlasem bez 
nájemní smlouvy a  poplatku za 
nájem. Jelikož se jedná o záležitosti 
staré i  několik desítek let, budou 
tyto skutečnosti těžce zjistitelné 
a dohledatelné,“ uvedl Jiří Pospíšil. 

Při evidenci bylo zjištěno, že asi 
stovka dalších ploch byla vybudo-
vána nelegálně. „V  případě zjištění 

nelegálně vybudované odstavné 
plochy bude majitel přilehlé nemo-
vitosti vyzván k  uzavření příslušné 
nájemní smlouvy nebo vyzván k od-
stranění plochy a uvedení do původ-
ního stavu,“ dodal první náměstek 
primátora. Kontrola dále odhalila, že 
nezanedbatelná část vozidel, přede-
vším v místních částech města (Že-
šov, Domamyslice) parkuje trvale na 

travnatých plochách. Řešení těchto 
přestupků patří do působnosti Měst-
ské policie Prostějov. „V  případě 
zřizování nových odstavných ploch 
budeme důsledně kontrolovat, zda 
má majitel uzavřenou platnou ná-
jemní smlouvu,“ řekl závěrem Jiří 
Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 
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V souvislosti s připravova-
nými oslavami 100 let budovy 
nové radnice, které proběh-
nou v  příštím roce, � nišují 
v  těchto dnech přípravy zá-
věrečných rekonstrukčních 
akcí. Po opravě budovy B do-
jde k  opravě nádvoří, fasády 
a střechy.

Rada města na poslední 
schůzi 30. července 2013 schvá-
lila vypsání zadávacího řízení 
na stavební práce v  otevřeném 
podlimitním řízení s  názvem 

Nová radnice Prostějov – oprava 
fasády a střechy.“ „Tato akce za-
hrnuje celkovou opravu fasády 
a střechy budovy. Dojde k izolaci 
balkonů, sanaci krovů budovy, 
rekonstrukci střechy a  opravě 
čelní fasády, včetně fasády a stře-
chy věže a  do dvorního traktu. 
Předběžný rozpočtovaný objem 
prací je 26 milionů korun a pře-
pokládaný termín ukončení 
realizace je stanoven na duben 
příštího roku,“ vysvětlil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 

Vzhledem k faktu, že při pří-
pravě projektové dokumentace 
nebyly z objektivních časových 
a  ekonomických důvodů pro-
vedeny hloubkové průzkumy, je 
pravděpodobné, že při realizaci 
rekonstrukce nastane potřeba 
dodatečných prací, nutných 
k  dokončení rekonstrukce. 
„Zběžným průzkumem bylo 
zjištěno, že rekonstrukce bal-
konů a  říms spojená s  jejich 
kotvením bude složitější a s nej-
větší pravděpodobností si vyžá-

dá další vícenáklady,“ podotkl 
Zdeněk Fišer.

V  současné době probíhají 
rekonstrukční práce na budo-
vě B radnice. Všechny podlahy 
byly demontovány, trámy a des-
ky se musely vyměnit. S totální 
rekonstrukcí je spojena úplná 
výměna rozvodů elektrické 
energie a  dalších inženýrských 
sítí v budově.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Přípravy posledních rekonstrukčních prací na radnici vrcholí

Místo posledního odpo-
činku akademického malí-
ře a  prostějovského rodáka 
Aloise Doležela bude zařa-
zeno mezi významné hroby 
na městském hřbitově, o kte-
ré pečuje město. Rozhodla 
o tom rada města na základě 
žádosti rodiny, která bydlí 
v Praze. 

„Statutární město Prostějov 
provádí na městském hřbitově 
údržbu a  úklid významných 

hrobů. Jedná se o hroby význam-
ných osobností a památníky his-
torických událostí,“ uvedl Jiří Po-
spíšil, první náměstek primátora.

Hroby významných osobnos-
tí je možno rozdělit na tzv. čestné 
hroby, u kterých není dle zápisů 
ve hřbitovních knihách majet-
koprávní vztah řešen nájemní 
smlouvou a  hroby význačných 
osobností, které jsou pronajaty 
řádnou nájemní smlouvou. 

Mezi čestné hroby bez uzavře-

né nájemní smlouvy patří např. 
hroby manželů Vojáčkových, 
manželů Přikrylových, Stanisla-
va Manharda a Jiřího Wolkera.  

K  významným hrobům, 
u kterých jsou uzavřené nájemní 
smlouvy, patří např. hroby gene-
rálů Josefa Dudy, Vlastimila Ve-
selého a Viléma Sachra.

Mezi historické hroby a  po-
mníky, ke kterým nejsou ve hřbi-
tovních knihách žádné zápisy, 
patří například společný hrob 
vojáků padlých v 1. světové válce, 
společný hrob památce nevin-
ným, společný hrob letců pad-
lých ve 2. světové válce, společný 
hrob sedmi osob, které zahynuly 
při stavbě gymnázia a hlavní kříž.

„Finanční prostředky na zajiš-
tění činností, týkajících se údržby 
a  úklidu těchto hrobů jsou pro 
rok 2013 rozpočtovány částkou 
308 tisíc korun,“ doplnil Jiří Po-
spíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

MĚSTO BUDE PEČOVAT O HROB AKADEMICKÉHO 
MALÍŘE ALOISE DOLEŽELA

Statutárnímu městu Pro-
stějovu vyplývá v  souladu 
s  platnou právní legislativou 
a evropskými směrnicemi po-
vinnost označit objekty v jeho 
majetku průkazem energe-
tické náročnosti budov, který 
stanoví energetické náklady 
konkrétní nemovitosti. 

Doposud se opatření týkalo 
pouze novostaveb a  větších re-
konstrukcí budov, od 1. července 
tohoto roku je označení energetic-
kým štítkem povinné pro objekty 
vlastněné a  užívané orgánem ve-
řejné moci s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 500 m2 
a od 1. července 2015 s  celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší 
než 250 m2. Město vypsalo zadáva-
cí řízení na dodavatele zpracování 
průkazů energetické náročnosti 
budov a na své schůzi 30. července 
2013 rada města rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky. 

„V  zadávacím řízení bylo 
předloženo deset nabídek, 

z  nichž dvě byly vyřazeny pro 
nesplnění podmínek. Rada se 
ztotožnila s výběrem hodnotící 
komise, která jako nejvýhodněj-
ší určila nabídku IR INSPECTI-
ONS, s.r.o. s průměrnou cenou 
4.879 korun na jednu budovu. 
S tímto dodavatelem bude uza-
vřena rámcová smlouva,“ uvedl 
Jiří Pospíšil, první náměstek pri-
mátora. 

Průkaz energetické nároč-
nosti bude v  příštích letech 
podle platné legislativy nutno 
pořídit pro 120 nemovitostí 
v majetku města. 

Výčet nemovitostí v  majet-
ku města s  energeticky vztaž-
nou plochou
do 500 m2  31 budov 
500 m2 - 1000 m2 34 budov 
1001 m2 - 1500 m2 11 budov 
1501 m2 - 2000 m2 21 budov
nad 2000 m2 23 budov

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Město reviduje všechny odstavné plochy v Prostějově

6

Katastrální území          Zjištěný počet odstavných ploch       Počet evidovaných nájemních smluv
Prostějov 278 89
Čechovice 34 2
Domamyslice 25 0
Krasice 5 3
Vrahovice 41 2
Čechůvky 8 0
Žešov 17 2
CELKEM: 408 98 

Zadávací řízení na dodavatele 
energetických štítků budov 
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Propagační materiály měs-
ta Prostějova a další upomín-
kové předměty by měly být 
v  budoucnu opatřeny logem, 
jehož podobu nyní radnice 
hledá. „Pět vybraných autorů, 
kteří postoupili do druhého 
kola, zpracovali své návrhy 
pro další praktické využití 

loga. Hlasovat dle Vašeho ná-
zoru pro nejlepší logo můžete 
až do 30. září 2013 v naší an-
ketě na webových stránkách 
města nebo pomocí hlasova-
cích lístků, které obdržíte na 
Regionálním informačním 
centru (v  zámku), kde lístek 
zároveň odevzdáte,“ říká ná-

městkyně primátora Ivana 
Hemerková (na snímku). 
Předkládáme Vám ukázky 
jednotlivých logotypů včetně 
možné aplikace na konkrét-
ních propagačních předmě-
tech a  také charakteristiku 
jednotlivých návrhů tak, jak 
je představili jejich autoři:

Prostějov hledá logo,
rozhodnout můžete i vy! 

Značka je jednoduchá, dobře 
aplikovatelná, barevností odka-
zuje k heraldice města

Piktogram ve znaku červe-
né mříže složené ze dvou pásů 
s šestihranným hřebem na mří-
žení v  podobě hvězdy vychází 
z heraldického znaku a tradice.

Optimisticky zaškrtnuté pís-
meno J (faj� a) symbolizuje stav 
harmonicky fungujících vztahů 
v  organismu města. Zkrátka 
OK.

Je to zajímavá a  pro město 
velmi typická struktura z histo-
rického znaku. Připomíná struk-
turu tkaniny, která odkazuje na 
slavnou tradici Prostějova.

Návrh se inspiruje významnou 
prostějovskou budovou – rene-
sančním muzeem, dříve radnicí. 
Počet oblouků budovy odpovídá 
počtu písmen slova Prostějov

Logo č. 1 

Logo č. 2

Logo č. 3 

Logo č. 4 

Logo č. 5 
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Průzkum spokojenosti Prostějovanů se životem ve městě
 Stejně jako v  uplynulých 

pěti letech byl i letos realizován 
průzkum spokojenosti Pros-
tějovanů se životem ve městě. 
Z vyhodnocení dotazníkového 
šetření vyplývá, že v Prostějově 
výrazně převládá počet spoko-
jených občanů. S Prostějovem 
jako místem pro život a bydle-
ní je spokojeno 84 % respon-
dentů. Index průměrné spoko-
jenosti za rok 2013 je 7,1. Je na 
stejné výši jako v loňském roce 
a  dosáhl tak nejvyšší hodnoty 
od roku 2008, kdy proběhlo 
první šetření.

Průzkum probíhá podle stan-
dardizované metodiky, kterou 
se měří subjektivní pocit spoko-
jenosti občanů ve 150 městech 
v  celé Evropě. „Míra spokoje-
nosti občanů s  vybranými kri-
térii se blíží k nejlépe hodnoce-
ným městům v České republice. 
Spokojenost vyjádřená v  pro-
centech je za sledované období 
od roku 2008 druhá nejvyšší 
a dosáhla 84 % procent, v roce 
2011 byla jen o jedno procento 
vyšší,“ uvedla Alena Rašková, 
náměstkyně primátora. 

Lidé jsou se životem v Pros-
tějově dlouhodobě spokojeni, 
přestože u  některých kritérií 
došlo k  mírnému poklesu ve 
srovnání s  rokem 2012. „Tyto 
výsledky mohou odrážet dlou-
hodobě negativní vlivy souvise-
jící s pokračující ekonomickou 

krizí a  s  tím spojené aspekty, 
které na úrovni města nemů-
žeme ovlivnit,“ nastínila Alena 
Rašková. V  hodnocení eko-
nomických ukazatelů dosáhla 
nenižšího indexu úroveň neza-
městnanosti, ve srovnání s mi-
nulým rokem je na stejné úrov-
ni možnost dobré rekvali� kace. 
Oproti roku 2012 naopak došlo 
ke zlepšení hodnocení spoko-
jenosti s  investičními akcemi 
města a  hospodaření s  majet-
kem města.

V  detailnějším hodnocení ve-
řejných služeb dosáhla nejvyššího 
ohodnocení spokojenost občanů 
Prostějova s  komunálními služ-
bami, nejnižší index spokojenosti 
je u sociálních služeb. 56 % Pros-
tějovanů hodnotí veřejný pořádek 
jako lepší než v  jiných městech. 
Jedná se o nejlepší hodnocení od 
začátku sledování v  roce 2010. 
„Dlouhodobě jsou kladně hodno-
ceny svoz komunálních odpadů, 
čištění ulic, kvalita parků a  zele-
ně,“ uvedla Alena Rašková. 

Co se týká kulturního, spo-
lečenského a  sportovního vy-
žití, ve srovnání s  rokem 2012 
indexy spokojenosti u  všech 
sledovaných oblastí mírně po-
klesly. Nejkvalitněji je hodnoce-
na činnost knihovny a sportov-
ních zařízení. Průměrný index 
spokojenosti klesl pod hodnotu 
7 pouze u hodnocení kulturní-
ho domu.

Dotazníkové šetření pro-
běhlo na vybraném vzorku 800 
občanů Prostějova. Byl použit 

standardizovaný dotazník, který 
byl upraven pro potřeby města 
Prostějova. Šetření proběhlo 
v červnu 2013 formou řízeného 
rozhovoru. Proškolení tazatelé 
náhodně oslovovali obyvatele 
města podle daných věkových 
kategorií. Výsledky byly zpraco-
vány Střední odbornou školou 
podnikání a obchodu.

Průzkum proběhl v rámci re-
alizace projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21 a postupu 
dle o� ciální sady Kritérií míst-
ní Agendy 21 sledování  A1 - 
Spokojenost občanů s místním 
společenstvím, indikátoru ze 
sady Společných evropských 
indikátorů a  dohodu o  part-
nerství s  Týmovou iniciativou 
pro místní udržitelný rozvoj 
(TIMUR). 

Kompletní výsledek dotaz-
níkového šetření naleznete na 
www.prostejov.eu v sekci Občan 
- Zdravé město. -red-

Osadní výbor Vrahovice chválí

Na několika místech ve Vra-
hovicích se objevily  nové la-
vičky. Užitečné a občany  jistě 
vítané zlepšení využití veřejné-
ho prostranství je výsledkem   
spolupráce  osadního  výboru  
a  Odboru správy a  údržby  
majetku města. Námět  byl ve 
velmi krátké době realizován 
a  zaměstnanci magistrátu si  
zaslouží  za dobrou práci po-
děkování.  Podobné podněty  
se bohužel   nezřídka setkáva-
ly  i  s  kritikou obyvatel, kteří 
v blízkosti takových veřejných 
prostranství vlastnili  nemovi-
tost, protože  v okolí  laviček se  

často začínaly   objevovat od-
hozené odpadky a jejich užívá-
ní bývalo  spojeno   i s kritikou 
hlučného  a obtěžujícího cho-
vání  mládeže. Osadní výbor 
věří, že podobné projevy záva-

dového  chování  budou výji-
mečné,  a že umístění laviček 
vrahovská veřejnost ocení. 

Milada Galářová, 
předseda osadního 

výboru 

Vzhledem k  probíhající 
rekonstrukci Smetanových 
sadů vznesl primátor města 
Miroslav Pišťák požadavek 
na obnovu obelisku ve Smeta-
nových sadech, který byl vy-
roben v roce 1825 jako pocta 
zakladateli parku.

Pískovcový obelisk věnovali 
prostějovští měšťané Janu Spa-
niemu, který nechal na měst-
ských valech u  hradeb v  roce 
1823 vysázet akátovou alej, 
první organizovanou zeleň 
v  této části města, čímž polo-
žil základ k  dnešním Smeta-
novým sadům. Jan Spanie byl 
městským syndikem (písař, 
úředník, zabezpečující agendu 
městského úřadu). Samotný 
park vznikl péčí Sadařského 
a  okrašlovacího spolku v  po-
slední čtvrtině 19. století. Po-
stupná úprava celého prostoru 
v  sady vyvrcholila v  letech 
1889-90.

„Původně byl obelisk vzty-
čen v  západní části parku, 
v roce 1934 byl přesunut smě-

rem k  Národnímu domu, kde 
ho můžeme vidět dodnes. Na 
jeho původním místě byl v roce 
1935 postaven pomník Bedři-
cha Smetany prostějovského 
sochaře Jana Třísky a ve stejném 
roce byly původně Jungman-
novy sady přejmenovány na 
Smetanovy. Na přemístěný obe-
lisk zvaný Spaniův památník 
byly instalovány čtyři bronzové 
desky, které nahradily původní 
německy psané desky zinkové,“ 
uvedla Ivana Hemerková, ná-
městkyně primátora. 

Na základě záměru Odboru 
rozvoje a  investic magistrátu 
města bylo vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele restau-
rátorských prací, ve kterém 
nejvhodnější nabídku předlo-
žil olomoucký kamenosochař 
Tomáš Hořínek, a  to ve výši 
156.695 Kč vč. DPH. Restau-
rátorské práce probíhají právě 
v těchto dnech, dokončeny bu-
dou za zhruba dva týdny.  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Vedení města ctí odkaz předků,
zajistilo rekonstrukci 

památečního obelisku

Nově instalované lavičky ve Vrahovicích přijel zkon-
trolovat i  1.náměstek primátora Jiří Pospíšil, který 
metodicky řídí Odbor správy a údržby majetku města.
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Projekty prevence kriminality ve městě Prostějově v letech 2012 a 2013
Stejně jako léta předchozí, tak 

i v letech 2012 a 2013 byly v rámci 
Programu prevence kriminality 
ve městě Prostějově předloženy 
Ministerstvu vnitra ČR dílčí pro-
jekty se žádostmi o  podpoření 
státní účelovou dotací.

Programy prevence kriminality 
jsou realizovány Statutárním měs-
tem Prostějov a  Městskou policií 
Prostějov a jejich příprava probíhá 
v  součinnosti manažera prevence 
kriminality, vedení městské poli-
cie a Komise prevence kriminality 
Rady města Prostějova. 

V  roce 2012 byly z  celkového 
počtu sedmi předložených projektů 
dotací podpořeny čtyři projekty cel-
kovou částkou ve výši 632.419 Kč. 
Dva projekty byly z oblasti sociální 
prevence – „Letní dětský tábor“ 
a „Víkendové výlety“ a dva projekty 
z oblasti situační prevence – „Mo-
dernizace a rozšíření monitorovací-
ho pracoviště MKDS“ a „Rozšíření 
a  zvýšení kapacity videozáznamu 
MKDS“. Dva poslední jmenované 
byly připravovány v  součinnosti 
s Policií ČR a odbornými pracov-
níky dodavatelských firem, které 
byly vybrány v  interním výběro-
vém řízení. Projekty byly podány 
v návaznosti na městský kamerový 
dohlížecí systém (MKDS), který 
Městská policie Prostějov budu-
je a  provozuje již od roku 2000 
a  jeho 13leté fungování vyžaduje 
vynaložení značných finančních 
částek tak, aby byl udržen provoz 
celého systému a  zachována jeho 
funkčnost. Opravy a  údržba jsou 
nezbytné rovněž v technologickém 
zázemí městského kamerového 
dohlížecího systému, neboť zázna-
mová zařízení pracují nepřetržitě 
24 hodin denně. V rámci projektu 
„Modernizace a rozšíření monito-
rovacího pracoviště MKDS“ byly 
instalovány 4 velkoplošné LED 
monitory, které nahradily zastaralé 
CRT monitory, čímž došlo k rozší-
ření a zkvalitnění monitorovacího 
pracoviště. Tato investice činila 
celkem 372.683 Kč, z  toho byla 
MVČR poskytnuta dotace ve výši 
335.000 Kč a zbývajících 37.683 Kč 
byl povinný podíl města.

Druhý z  projektů situační pre-
vence „Rozšíření a zvýšení kapacity 
videozáznamu MKDS“ umožnil 
navýšit kapacitu videozáznamu 

z kamer o 12TB, tedy ze stávajících 
4TB na 16TB. Tato investice činila 
celkem 193.128 Kč, z toho dotace 
z MVČR 173.000 Kč a povinný po-
díl města 20.128 Kč.

Oba projekty byly zaměřeny na 
zkvalitnění a  obnovu technického 
zařízení operačního střediska měst-
ské policie v souvislosti s nástupem 
nových technologií. Na opravy 
a údržbu MKDS bylo v roce 2012, 
mimo již uvedené výdaje, vynalo-
ženo celkem 278.000 Kč z rozpočtu 
města Prostějova z kapitoly městské 
policie. 

Neustále se také pracuje na 
vylepšení přenosových tras 
a  dalších technologických za-
řízení kamerového systému, 
na budování IT infrastruktury, 
opravách vysílacích a  přijíma-
cích zařízení, údržbě záznamu, 
tak aby městský kamerový do-
hlížecí systém co nejefektivněji 
pomáhal ke zvýšení pocitu bez-
pečí občanů města a k vytvoření 
koridoru tzv. „Bezpečná lokalita“ 
v místě umístění kamer. 

V  letošním roce byly MVČR 
schváleny dotace na dva projekty 
(z  celkového počtu 7 předlože-
ných), které částečně navazují na 
loňské realizované projekty v rámci 
situační prevence. Na projekt „Kon-
troler velkoplošných monitorů pro 
MKDS“ byla přiznána dotace ve 
výši 120.000 Kč. Záměrem tohoto 
projektu je instalace 2 ks kontrolerů 
na dvou pracovištích MKDS pro 
multiplexní zobrazení na čtyřech 
velkoplošných monitorech, čímž 
bude možné sestavit obrazy z ka-

mer dle požadavku operátorů do 
matice o různé velikosti a získat lep-
ší přehled a detail obrazu v případě 
události monitorované na místě. 
Celkově se zlepší a zefektivní práce 
operátorů s kamerovým systémem 
a záznamovým zařízením.

Na druhý z  projektů „Infrare-
flektory pro kamerové místo Hlav-
ní nádraží“ byla poskytnuta dotace 
ve výši 108.000 Kč. Zde budou 
u kamerového místa před Hlavním 
nádražím v Prostějově instalovány 
4 ks vysoce svítivých infrareflektorů 
s  možností ovládání pomocí tele-

metrie kamery z  monitorovacího 
pracoviště MKDS, čímž vznikne 
další lépe monitorovatelná zóna 
frekventovaného místa ve městě 
s možností efektivnějšího sledová-
ní osob pohybujících se u hlavní-
ho nádraží zejména ve večerních 
a  nočních hodinách, tedy v  době 
zhoršené viditelnosti.

Projekty si, stejně jako v  před-
chozích letech, kladou za cíl další 
zlepšení bezpečnosti občanů na 
veřejném prostranství. Zvýšeným 
dohledem pak mohou uvedené 

investice pomoci zamezit páchání 
trestné činnosti a  dalšího závado-
vého jednání, příp. napomoci ke 
zvýšení pravděpodobnosti odhale-
ní pachatelů trestné činnosti a další 
jiné protiprávní činnosti na moni-
torovaném místě.

A  jaký je plánovaný další roz-
voj? V  příštích letech plánujeme 
nasazování kamer ve vyšším rozli-
šení FULL HD, chceme realizovat 
projekt mobilní kamery a přípravu 
MKDS na IP technologii. Nákup 
a  instalace nových technologií 
není levná záležitost a vše se bude 
odvíjet od dostupnosti finančních 
prostředků.

Jak již bylo v  úvodu zmíněno, 
v  roce 2012 byly realizovány také 
projekty sociální prevence, které 
v  loňském roce MVČR podpoři-
lo státními účelovými dotacemi. 
Na dětský letní tábor a víkendové 
výlety byla čerpána dotace v  cel-
kové výši 124.419 Kč, povinný 
podíl města činil 63.581 Kč a podíl 
účastníků letního dětského tábora 
17.500 Kč. 

Obě tyto aktivity jsou určeny 
dětem ve věku od 6 do 18 let, které 
jsou v evidenci Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějova. 
Víkendové výlety byly s  ohledem 
na specifika cílové skupiny a jejich 
zázemí zaměřeny na pobyt v příro-
dě a poznávání naší republiky. 

Letní dětské tábory jsou pravi-
delně realizovány již od roku 2003, 
uskutečnily se např. v Protivanově, 
na Horní Bečvě, v Deštném v Or-
lických horách, v Novém dvoře na 
Šumavě, v  jesenickém Sobotíně. 
V  roce 2012 byla realizace tábora 
podpořena dotací MVČR a týden-
ní tábor pro 35 dětí proběhl v čer-
venci loňského roku ve Svojanově. 

Projekt na realizaci tábora v roce 
2013 nebyl ze strany MVČR pod-

pořen dotací. Zájem o tuto akci ze 
strany rodičů i  samotných dětí je 
však opakovaně velký. Realizace 
tedy byla zajištěna z  finančních 
prostředků Statutárního města 
Prostějov určených na prevenci 
kriminality a  z  podílu účastníků 
tábora a tak 35 dětí z cílové skupiny, 
které mají velmi omezené možnosti 
účasti na jiných letních dětských tá-
borech a kvalitním využití volného 
času obecně, vhodně a smysluplně 
strávilo červencový týdenní pobyt 
v  Českém Ráji ve Vesci na úpatí 
Kozákova.

Realizace tábora je náročná 
nejen po stránce finanční, ale ze-
jména organizační. Od samého 
počátku je pořádán ve spolupráci 
se Sportcentrem-DDM Prostějov 
a  zejména díky obětavosti jeho 
pracovníků, kteří mají bohaté zku-
šenosti s prací s dětmi, je jejich zá-
sluhou zajištění bezproblémového 
průběhu všech dosavadních akcí 
a za to jim bezpochyby patří obdiv 
a poděkování.

Vzhledem k  výsledkům le-
tošních poskytnutých dotací lze 
předpokládat, že těžiště preventiv-
ní práce se přesouvá z primární či 
sociální prevence spíše do oblasti 
prevence situační, což jistě zohled-
níme v  Plánu prevence krimina-
lity ve městě Prostějově na léta 
2014 – 2015, který připravujeme. 
Přesto se však pokusíme, bude-li 
to možné, věnovat i aktivitám pro 
děti z cílové skupiny. 

Bc. Gabriela Petrželová
manažerka prevence kriminali-

ty Statutárního města Prostějova
PhDr. Libor Šebestík

zástupce ředitele Městské policie 
Prostějov

Evid. č. 550/13 (Jackie) – fenka, kříženecEvid. č. 552/13 (Sisi) – fenka, jorkšírský teriérEvid. č. 553/13 (Sting) – pes, kříženec

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa:  Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235   E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Pobyt v Českém Ráji.
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Rada města se na posled-
ní schůzi zabývala proble-
matikou měření rychlosti 
v Prostějově. Vzali na vědomí 
informační materiál, který 
předložil Jan Nagy, ředitel 
Městské policie Prostějov.

O průběhu jednání a dalším 
postupu informovala Alena 
Rašková, náměstkyně primá-
tora pro dopravu. „Společnost 
Czech Radar bude vyzvána, aby 
odstranila svá měřící zařízení. 
Ve věci měření rychlosti bude 
ustavena pracovní skupina, ve 
které vedle zastupitelů zased-
nou zástupci Policie ČR a Měst-
ské policie Prostějov. Pracovní 
skupina navrhne další postup,“ 
uvedla Alena Rašková. 

Město již dvakrát zrušilo za-
dávací řízení na měřiče rych-
losti. „Před vyhlášením nového 

zadávacího řízení na dodavate-
le systému měření rychlosti vo-
zidel ve městě Prostějově zpra-
cujeme celkovou dlouhodobou 
analýzu možností a způsobů ře-
šení celé problematiky,“ vysvět-
lila náměstkyně Alena Rašková.

Na stole je nyní jednou z va-
riant i  provozování stacionár-
ních radarů samotným měs-
tem. „Pracovní skupina se bude 
zabývat také možnostmi změn 
lokalit eventuálního umístění 
stacionárních radarů. První ra-
dar byl v Prostějově instalován 
v  roce 2005 a  další o  tři roky 
později. Za tu dobu se změnily 
poměry v dopravě a například 
radar v Brněnské ulici směrem 
do centra od kruhové křižo-
vatky s  Okružní se jeví jako 
nadbytečný,“ podotkla Alena 
Rašková.

Pracovní skupina bude pro-
jednávat také možnost instalace 
tzv. inteligentních semaforů. 
Jedná se o světelné signalizační 
zařízení se zabudovaným rada-
rem. Pokud vozidlo jede přede-
psanou rychlostí, přepne se tr-
vale svítící červená na zelenou. 
V případě překročení rychlosti 
zůstane na semaforu červená, 
která trvá tak dlouho, dokud 
řidič nezpomalí na požadova-
nou rychlost. „Inteligentní se-
mafory fungují již na třech mís-
tech Olomouckého kraje. Jsou 
vhodným řešením zajištění 
bezpečnosti silničního provozu 
pro dlouhé rovné úseky na vjez-
dech do měst,“  poznamenala 
závěrem náměstkyně Rašková. 

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Měření rychlosti ve městě bude řešit pracovní skupina

Rada města schválila 30. 
července 2013 zahájení zadá-
vacího řízení podlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení projektu 
„Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ 
Čechovice.“

Předpokládaná hodnota pro-
jektu je ve výši 8,498 milionů 
korun. „Na tuto akci jsme po-
žádali na ministerstvu školství 
a  tělovýchovy o  dotaci s  před-
pokládanou výší 40 procent 
z  realizované ceny. V  rozpočtu 
města pro rok 2013 je na tuto 
akci schválena částka 6 milionů 
korun,“ uvedl Jiří Pospíšil, prv-
ní náměstek primátora. Podle 
jeho slov vznikne u čechovické 
základní školy víceúčelové hřiš-
tě o celkové velikosti 67 x 39 m 

dle projektové dokumentace 
s  umělým povrchem pro te-
nis, volejbal, basketbal a fotbal. 
„V dopoledních hodinách bude 
sportoviště sloužit pro výuku 
tělesné výchovy, odpoledne pak 

bude otevřeno pro veřejnost 
a  pro potřeby mládežnických 
fotbalových týmů TJ Sokol Če-
chovice,“ doplnil Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Víceúčelové hřiště u základní školy 
v Čechovicích

Rada města schválila roz-
počtové opatření, kterým za-
jistí rekonstrukci zbrojnice 
dobrovolných hasičů v Žešově. 
V  rámci projektu bude pro-
vedena oprava čelní strany 
fasády objektu včetně natření 
oken.

„Požadavek na opravu fa-
sády vzešel od osadního výboru 
v průběhu letošního roku, pro-
to nebyly � nanční prostředky 
na opravu zahrnuty v rozpočtu 
města Prostějova na rok 2013,“ 

uvedl Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora odpovědný za inves-
tice. Výše rozpočtového opatře-
ní vzešla z poptávkového řízení, 
v němž nejvýhodnější nabídku 
předložila stavební � rma Tělu-
pil s nabídkovou cenou 139.728 
Kč. S  touto � rmou bude uza-
vřena smlouva na realizaci díla 
s  termínem ukončení do 31. 
srpna 2013.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Město opraví hasičskou
zbrojnici v Žešově

Na rekonstrukci Milíčovy 
ulice město ušetří 

Rada města na schůzi 
konané 30. července 2013 
schválila výsledky zadáva-
cího řízení na dodavatele 
rekonstrukce Milíčovy uli-
ce. Rozhodla o  vítězi sou-
těžena formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení, 
kterým se na základě do-
poručení výběrové komise 
stala akciová společnost 
Skanska.

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky činila 5,58 
milionů korun. „Vítězná na-
bídka vyhověla všem pod-
mínkám zadávacího řízení 
a  byla podle hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 
Obsahovala jako jediná záru-
ku za jakost díla v maximální 
požadované době, tedy 120 

měsíců s cenou 2,95 milionů 
korun. Oproti předpokladu 
tak město ušetří 47 procent 
nákladů,“ vypočítal Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 

Termín zahájení prací je 
dle zadávací dokumentace 
stanoven na 1. srpna 2013, 
dokončení celého díla pak 
nejpozději do 31. října 2013. 
Předmětem zakázky je kom-
pletní rekonstrukce ulice. 
Zahrnuje opravu kanali-
začního potrubí, demolici 
a kompletní opravu chodní-
ků, silnic a  dalších zpevně-
ných ploch. Dále pak kra-
jinné úpravy, včetně kácení 
a vysazování stromů, zatrav-
ňovacích a  zahradnických 
služeb. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu města 
 Prostějova

výměna Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční motorové dopravy
Odpovědný zástupce dopravce 

– výměna dosavadních osvědčení:   
Novela zákona o  silniční do-

pravě spolu s   Nařízením ES 
1071/2009 sjednocují pro celý 
prostor Evropské unie vydávaná 
osvědčení na jednotný vzor. Pro-
to vyzýváme všechny odpověd-
né zástupce, kteří drží osvědčení 
vydané před 4. prosincem 2011, 
buď ještě bývalým Okresním úřa-
dem, nebo již vydaná Krajským 
úřadem; ale pouze na bílém papí-
ře s  vodoznakem Olomouckého 
kraje (resp. Okresního úřadu), 
aby si tito požádali o bezplatnou 
výměnu dosavadních osvědčení 

za jednotný typ dle vzoru EU. 
Nové osvědčení je formátu A4, 
světle hnědé barvy s   vodozna-
kem ve tvaru krychlí. Odpověd-
né zástupce, kteří však neabsol-
vovali žádnou zkoušku odborné 
způsobilosti v  dřívější době např. 
na Okresním úřadě nebo jim byly 
pouze uznány některé předměty 
stanovené zkoušky jen na zákla-
dě dosaženého středoškolského 
nebo vysokoškolského vzdělání 
a  nevyměnili si ještě své dosa-
vadní osvědčení za typ dle vzoru 
EU, vyzýváme, aby tak učinili 
neprodleně, neboť tato možnost 
bezplatné výměny je časově 

omezena jen do 31. května 2014, 
a pokud tak odpovědný zástup-
ce neučiní do stanoveného ter-
mínu, pak jeho odborná způso-
bilost bezpodmínečně zanikne! 
K  žádosti o vydání osvědčení na 
základě vzdělání je nutné průkaz-
ně doložit, že tento odpovědný 
zástupce aktivně tuto činnost ne-
ustále a nepřetržitě vykonává.

Bližší informace podá na Kraj-
ském úřadě Olomouckého kraje 
– odbor dopravy a silničního hos-
podářství, oddělení silniční dopra-
vy, Jeremenkova 40a, Olomouc, 
kontakt:   Petr Slanina tel.č.: 585  508  
589.  -red-

UpozorněníUpozorněníUpozornění

Ilustrační foto
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Podzimní úklid proběhne v Pro-
stějově stejně jako loni v  měsíci 
říjnu. Bude zahájen v  úterý dne 
1. 10. 2013. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmisťovány vel-
koobjemové 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 po-
pelnic např. staré koberce, linolea, 
starý nábytek, vyřazené oblečení, 
textil a obuv) a biologický (odpad 
ze zahrad), který se bude odkládat 
do speciálních pytlů. Kontejnery – 
vany budou na místě vždy v urče-
ný den od 15.00 hod do naplnění, 
nejdéle však do 18.00 hod. Napl-
ňování každé vany odpadem bude 
sledováno a  třídění odpadu kont-
rolováno pověřeným pracovníkem 
svozové firmy .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový a zahradní odpad. 
Do těchto van není možné odklá-
dat odpad nebezpečný (barvy, ředi-
dla, akumulátorové baterie, pneu-
matiky) a žádný průmyslový nebo 
živnostenský odpad. Dále není po-
voleno dávat do van větší množství 
inertního odpadu (rumisko, hlína). 

  1. 10. –  sídl. Hloučela 
– C. Boudy 

sídl. Hloučela – Ant. Slavíčka
sídl. Hloučela – V. Špály
sídl. Hloučela – J. Zrzavého

2. 10.-   sídl. Svobody 
– u staré benziny

sídl. Svobody  – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku

3. 10. –  Waitova – Dr. Horáka
Mozartova

Okružní ul. za hostincem 
U posledního haléře
B. Němcové

4. 10. –  Česká-Máchova
Riegrova      
- Drozdovice – u tra� ky       
- Vícovská 
– V.Škracha

(kompletní harmonogram 
v příštích RL)

Informace o odvozu velko-
objemových van můžete zís-
kat u  společnosti  .A.S.A.TS  
Prostějov, s.r.o. na tel. 582 
302 757 nebo 737 242 185 p. 
Kostlán a  Magistrátu města 
Prostějova na Oboru správy 
a údržby majetku města na tel. 
582 329 559 pí. Kovaříková.

Zprávy z města 

3. 9.
Čechovická, Lipová, 5. května 
(Čechovická – Družební), Na 
Blatech (Čechovická – Dru-
žební), V   Zahrádkách, Růžo-
vá, Jasanová, Javorová (Žitná 
– 5.května), Ječná, Ovesná, 
Kaštanová, Habrová

5. 9.

Na Blatech (Družní – Do-
mamyslická), 5.května 
(Družební – Domamyslic-
ká), Žitná cyklostezka, Žitná 
, Borová, Družební, Kara-
fiátová, Šípková, Šeříková, 
Jasmínová, V   Loučkách, 
Na Splávku, Za Humny, Pod 
Vinohrádkem, Domamys-
lice – u  kapličky, Ořechová, 
Akátová, Lísková, Olšová, 
Domamyslická, 

10.09.
Zlechovská, Na Okraji, Kosíř-
ská, Na Vyhlídce, Legionářská, 
Wichterlova, gen. Sachera, gen. 
Duby, gen. Duby a gen. Sache-
ra – spojka, Hloučelní, J. Lady 
(Plumlovská – Mathonova), 
Plumlovská (kruh. objezd J. 
Lady – Interpar), 

11.09.

K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše 
– V. Špály), K. Svolinského – 
parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. 
Špály), V. Špály , J. Zrzavého, K. 
Svolinského (V. Špály  - Billa), 
A. Slavíčka, K. Svolinského – 
parkoviště (V. Špály – Billa), 

12.09.

Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – 
průchod), A. Fišárka, B. Dvor-
ského, C. Boudy, S. Suchardy, 

Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. 
Boudy – parkoviště

17. 9.

Melantrichova (Březinova – 
Polská), E. Králíka, Polská, Rus-
ká, Dělnická, Březinova, Dyko-
va, Bezručovo nám., průchod 
Florián. nám. – Dykova (Staro-
režná), Cyklostezka Floriánské 
nám. – Dykova (Starorežná)

18. 9.

Fanderlíkova (Kostelecké – 
Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, 
Krapkova, Krapkova vnitrob-
lok a u garáží, Floriánské nám., 
Hliníky, J. B. Pecky – parko-
viště, J. B. Pecky – vnitroblok, 
Krapkova – parkoviště (vpravo 
k   U  Stadionu), Fanderlíkova 

– parkoviště (Fanderlíkova 17 – 
21), Krapkova – zálivka (vlevo 
k  U Stadionu), Resslova

19. 9.

Pernštýnské nám., Kravařova, 
Fügnerova, Skálovo nám., Škol-
ní, Šerhovní (Vápenice – Škol-
ní), Kramářská, Blahoslavova, 
Vápenice, Smetanovy sady, Ji-
ráskovo nám.

24. 9.

Palackého, Palackého – cyk-
lostezka, Podjezd, Podjezd – 
cyklostezka, Vodní parkoviště 
(parkoviště u  Mlýna), Vodní, 
Vodní – cyklostezka, průchod 
Vodní - Žeranovská, Žeranov-
ská, Žeranovská – vnitroblok, 

Knihařská,  U  Spořitelny, Žiž-
kovo nám., Žižkovo nám. – 
parkoviště , Poděbradovo nám. 
– parkoviště před KB

25. 9.

Komenského – cyklostezka, 
Komenského, Nám. T. G. M, 
Dukelská Brána, Křížkovského, 
Lutinovova, Filipcovo nám., 
nám. Sv. Čecha, Demelova, 
Hradební, Kostelní, Úprkova, 
Koželuhova, Křížkovského – 
vč. Parkoviště, Šerhovní (Školní 
– Dukelská brána)

26. 9.

Poděbradovo nám., Wollkerova, 
Na Spojce, Netušilova, Hlaváč-
kovo nám., Hlaváčkovo nám – 
parkoviště, Vojáčkovo nám.

V rozpočtu města byla na rok 
2013 schválena akce „Národní 
dům – jevištní technika, rekon-
strukce kotelny a zábradlí,“ ve výši 
800 tisíc korun.

Ve výběrovém řízení na zhotovi-
tele stavby předložila nejvýhodnější 
nabídku olomoucká společnost 
ELEKTRO – BAU, s.r.o. s nabídkou 
972.151 Kč včetně DPH. 

„V  letošním roce již byly reali-
zovány stavební práce na zábradlí 
u  předprodeje vstupenek a  byla 

zpracována projektová dokumen-
tace na jevištní techniku a kotelnu 
v Národním domě v hodnotě cca 
168 tisíc korun,“ vypočítal Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 

V souladu s rozpočtovou sklad-
bou je nadále nutné dofinancovat 
rekonstrukci scénického osvětlení 
a  ozvučení rozpočtovým opatře-
ním ve výši 340 tisíc z fondu rezerv.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějova v  září 2013

PODZIMNÍ ÚKLID 2013    

Vyšlapané cestičky se změní 
v regulérní chodníky

Zastupitelstvo města schváli-
lo na základě doporučení rady 
rozpočtové opatření ve výši 200 
tisíc korun, za které se na místě 
vyšlapaných cest v zeleni vybu-
dují chodníky. Požadavek vzešel 
od obyvatel sídliště Hloučela. 

„Chodníky vzniknou na 
dvou místech v  lokalitě ulice 

Emila Králíka mezi panelovými 
domy. Finanční prostředky jsou 
určeny na přípravu projekto-
vé dokumentace a  samotnou 
výstavbu,“ uvedl Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. 

 Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Rekonstrukce v Národním doměMobilní sběr – podzim 2013
Statutární město  Prostějov, 

prostřednictvím společnosti 
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 28. 9. 2013 v  níže uvede-
ných okrajových částech města 
mobilní sběr odpadu:

a / nebezpečný odpad – jed-
ná se o odpad jedovatý, výbušný 
nebo jinak nebezpečný např.
oleje, tuky, barvy, fotochemiká-
lie, léky, agrochemický odpad 
včetně obalů.

b / pneumatiky – jedná se 
o pneumatiky z osobních vozidel.  

c / objemný odpad – jedná 
se o  odpad z  domácností, kte-
rý je rozměrný a  není možno 
ho umístit do popelnic. Jsou to 
např. staré koberce, linolea, sta-
rý nábytek, vyřazené oblečení 
apod.

d / vyřazené elektrozařízení 
– jedná se o elektrozařízení po-
užívané v  domácnostech. Jsou 
to např. ledničky, televize, rádia, 
počítače, DVD přehrávače, mi-
krovlnné trouby, rychlovarné 
konvice, baterie, zářivky, výboj-
ky apod

Popel a  běžný domovní 
odpad se likviduje při pravi-
delných týdenních svozech 
komunálního odpadu. Žádá-

me proto občany, aby nám tyto 
druhy odpadů na mobilní sbě-
ry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín 
je možné nebezpečný a objem-
ný 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.

Z důvodů vyšší kapacity, vy-
užívejte více tento sběrný dvůr! 
Děkujeme! 

Jen přesným tříděním od-
padu lze dosáhnout potřebnou 
kvalitu materiálů pro následné 
využití a  také co nejpříznivěj-
ších cen za uložení či jiné zne-
škodnění odpadů, které nelze 
jinak zužitkovat. S  odpady se 
nakládá způsobem vyhovujícím 
současným legislativám a  eko-
logickým normám.

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



12

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYw

w
w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY Informace

Uprostřed našeho města 
stojí na náměstí T. G. Masa-
ryka cenná barokní památ-
ka, mariánský sloup. Pro 
město ho nechal zhotovit 
v roce 1714 prostějovský ro-
dák a měšťan Karel Antonín 
Schellenberger (1681-1743), 
advokát moravské provincie 
v  Brně a  majitel Obecního 
dvora na východním před-
městí před olomouckou brá-
nou, na jehož pozemku byl 
ve druhé třetině 18. století 
postaven klášter řádu Milo-
srdných bratří s  nemocnicí 
a  kostelem sv. Jana Nepo-
muckého.

Známý historik MUDr. 
Jaroslav Mathon napsal, že 
se vyplatí každému „umě-
nímilovnému cizinci“ přijet 
do Prostějova, aby zhlédl 
skvostnou skupinu staro-
bylých budov na hlavním 
náměstí, sestávající ze staré 
renesanční radnice (dnešní 
muzeum), gotického farního 
chrámu s  jeho ušlechtile do 
výše se pnoucí věží a  v  po-
předí barokním mariánským 
sloupem. Ano, tři různé sta-
vební slohy, reprezentující 

tři různá období historie 
města vytvářejí neuvěřitel-
ně ladnou siluetu, pro kte-
rou stojí za to do Prostějo-
va přijet. Její kráse podlehl 
i  malíř a  ilustrátor Cyril 
Bouda (1901–1984) profe-
sor na Karlově univerzitě. 
Při návštěvě Prostějova, tuto 
skupinu historických budov 
s  mariánským sloupem na-
maloval. 

Tato významná barokní 
památka, městem pečlivě udr-
žovaná, je však současným  
návštěvníkům města zcela 
ukryta. V  době minulého re-
žimu byly v  bezprostřední 
blízkosti sloupu vysazeny dva 
stromy, které již jako vzrostlé, 
sloup zcela zakrývají. Takže 
nikdo nemůže zhlédnout onu 
malebnou skupinu, jak ji popi-
suje Jaroslav Mathon. Naopak, 
musí tento dříve ústřední bod 
náměstí hledat.

Vzpomínám si, jak jsme 
v září 1989, při obnově zlacení 
sochy Panny Marie na sloupu 
jeden večer tajně odstraňovali 
větve těchto stromů, které se 
sloupu přímo dotýkaly a  při 
větru ho poškozovaly. Po 

dvaceti třech letech od pádu 
komunistického režimu se 
bohužel situace nezměnila. 
Tento barokní skvost je nadá-
le zakryt stromy a město jako-
by se za tuto památku, kterou 
by jí mohla mnohá města zá-
vidět, stydělo. 

Nyní se připravuje rekon-
strukce náměstí a  já se při-
mlouvám za to, aby tato pa-
mátka znovu tvořila ze všech 
stran viditelnou dominantu 
náměstí. Je třeba vykácet 
ony dva stromy v její bezpro-
střední blízkosti, které sloup 
cloní a poškozují. Místo nich 
je možné vysadit jiné okras-
né stromy nebo keře ve větší 
vzdálenosti. Na místě vykáce-
ných stromů je možné založit 
záhony květin.

Věřím, že v  příštím roce 
2014, kdy si budeme připo-
mínat tří sté výročí jeho po-
stavení, se dočkáme nápravy 
a  prostějovský mariánský 
sloup bude opět volně dý-
chat uprostřed záhonů kvě-
tin a odmění všechny občany 
města i jeho návštěvníky svou 
dnes utajovanou krásou.   

 Karel Kavička

Počínaje listopadem letošní-
ho roku si bude Muzeum Pro-
stějovska připomínat několik 
následujících let výročí spja-
tá s  jeho vznikem a  vývojem. 
K těm stěžejním patří následu-
jící – v  listopadu 1893 založila 
Průmyslová jednota skutečné 
muzeum, v  květnu 1894 bylo 
otevřeno pro veřejnost v  míst-
nostech prostějovského zámku, 
v  září 1905 se po přestěhování 
zpřístupnily jeho sbírky v upra-
vené budově staré radnice, jejíž 
prostory se od října 1908 rozší-
řily přístavbou druhého patra. 
Mnoho dalších mezníků se na-
jde i v následujících letech.

Průmyslová jednota vznikla 
v Prostějově 29. června 1883 s cílem 
povznést stav řemeslnický a živnos-
tenský. První prostějovskou, více 
hospodářskou než muzejní výsta-
vu, uspořádala právě Průmyslová 
jednota ve dnech 5. července až 1. 
září 1885. Kromě výrobků zdejších 
živnostníků se na ní návštěvníci 
mohli obdivovat několika stům 
předmětů zapůjčených z  Morav-
ského průmyslového zemského 
muzea v Brně. Tato výstava zavdala 
podnět k  založení místního prů-
myslového muzea, které schválila 
Průmyslová jednota 28. března 
1886. V  dubnu 1886 se spolek 
přestěhoval do zadních místností 
dvorního traktu ve Waitově domě 
na dnešním Žižkově náměstí č. 13 

neboli do Besedy. Po několikeré 
změně data otevřela Průmyslová 
jednota právě tam muzeum pro 
veřejnost v neděli 4. září 1887. Za-
hájení se sice zúčastnil i c. k. okresní 
hejtman Salomon, ale členové Jed-
noty se dostavili jen v nepatrném 
počtu. Muzeum bylo přístupno 
každou neděli, později i v pondělí 
a ve čtvrtek. Vystavovaly se jednak 
současné výrobky místních řemesl-
níků i s cenou, za niž je bylo možné 
zakoupit, ale také starožitnosti, zís-
kané pro trvalé uchování v muzeu 
darem nebo koupí. Stav, vzhled 
a  fungování muzea však časem 
začala charakterizovat slova zve-
řejněná v létě roku 1893: „…u nás 
ovšem byl archiv i  museum také, 
místnosti však svou elegancí jen vy-

voleným molům a myškám přístup 
dovolovaly.“ V září 1888 se sloučily 
všechny dosavadní odbory Jednoty 
ve dva – odbor muzejní a výstav-
ní a  odbor pro pořádání besídek 
a přednášek. 

Po rozsáhlé a velmi úspěšné ná-
rodopisné, průmyslové a umělecké 
výstavě uspořádané v Prostějově na 
přelomu června a  července 1893, 
která vlastně sloužila jako místní 
generálka na připravovanou ce-
lonárodní národopisnou výstavu 
v Praze roku 1895, vznikl v rámci 
Průmyslové jednoty nový – mu-
zejní odbor. Jeho hlavním úkolem 
bylo sbírat a  udržovat umělecké, 
přírodovědné a  archeologické 
předměty. Předměty, které se po-
dařilo nashromáždit k národopisné 

výstavě, se poté buď darem nebo 
koupí staly základem nově zříze-
ného muzea. Dne 19. listopadu 
1893 schválila Průmyslová jednota 
rozšíření své činnosti a  založení 
národopisného, archeologického 
a průmyslového muzea pro město 
a okolí. Spolek začal užívat názvu 
Muzejní a průmyslová jednota. Pro 
potřeby muzea získala čtyři velké 
místnosti v prostějovském zámku, 
který tehdy vlastnil Úvěrní spolek 
záložna a zastavárna.

Poprvé muzeum v  zámku 
zpřístupnili veřejnosti 27. května 
1894. Zámecké expozice se těšily 
mnohem větší návštěvnosti než 
původní místnosti v  zastrčeném 
dvoře na Žižkově náměstí, ale ani 
tu se provoz neobešel bez problémů 
a potíží. Místnosti se nedaly vytápět, 
chyběl patřičný nábytek a  vitríny. 
„Sluha musejní měl za úkol kromě 
osobních posluh pracovníků[m] 
chytati myši a  moly, s  čímž jsme 
všichni měli potíže neobyčejné...“ – 
stěžoval si jeden z tehdejších dobro-
volných pracovníků muzea. Kusto-
dem muzea se stal P. Josef Slavíček, 
který začal pracovat na prvním 
muzejním katalogu. Ten pak zve-
řejnili ve Věstníku Muzejní a prů-
myslové jednoty vydaném roku 
1899. Podle dnešních hledisek byl 
popis sbírkových předmětů znač-
ně neúplný a nedokonalý, ale tento 
přehled dal podnět k další evidenci 
a  provedl vlastně první rozdělení 

do 13 věcných skupin, mezi nimiž 
byly zastoupeny i archivní materi-
ály a knihovna. Při svém odchodu 
z muzejních služeb shrnul P. Josef 
Slavíček své několikaleté zkušenos-
ti z  muzejní práce v  memorandu 
na rozloučenou. „Kustos musejní 
musí býti jeden hlavní, který by měl 
povšechnou evidenci změn a prací 
musejních. Ostatní kustodové musí 
pracovati každý ve svém oboru. … 
Výhodou pro museum by bylo, 
kdyby kustos neměl žádných sbí-
rek privátních… …museum naše 
je tak rozsáhlé, že by potřebovalo 
ustavičného pracovníka čili člověka, 
který by neměl na práci nic jiného 
než konservovati, preparovati, po-
řádati, upravovati atd. předměty 
musejní, v  čas vhodný cestovati 
po okrese, míti přednášky a sbírati 
materiál, neboť dospěl jsem toho 
předsvědčení, že vzácných předmě-
tů pro museum dostati lze jen tehdy, 
když člověk vyjde mezi lidi a osobně 
věci vymáhá. Jest k tomu ovšem tře-
ba času, peněz a fidélní povahy, by 
si člověk získal sympathií. Hlavním 
rysem povahy kustodovy musí býti 
nestrannost k  různým osobním 
názorům a  rozporům jednotlivců 
a  hlavně sebezapření, by se nedal 
osobními záležitostmi odvrátiti od 
vznešeného cíle jednoty a od práce 
pro ni.“  

Marie Dokoupilová, Muzeum 
Prostějovska v Prostějově, p. o. (po-
kračování příště)

Mariánský sloup a úprava náměstí T. G. Masaryka 

120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově
Předchůdci muzea a jeho založení roku 1893

Muzejní expozice zbraní a cechů v prostějovském zámku 
na přelomu 19. a 20. století 

12121212121212
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Náš život je neoddělitelně 
spjat s  vodou, bez vody není 
života. Voda je hlavní součástí 
našeho těla, proto hlavně teď, 
v horkém létě, by nikdo neměl 
zapomínat na nezbytné doplně-
ní tekutin. Tím nejpřirozeněj-
ším nápojem, který odpovídá 
potřebám našeho organismu 
a  nezatěžuje trávení, je čistá 
voda. V  současném panujícím 
horkém letním počasí se naštěs-
tí žádné potíže se zdroji vody na 
Olomoucku nevyskytly a všude 
je našim odběratelům dodává-
na voda bez omezení.

V  Olomouckém kraji je voda 
dodávaná veřejnými vodovody 
velmi dobré kvality. Protože je v ne-
ustálém pohybu, proudí v  chladu 
a temnu vodovodního potrubí a je 
průběžně odpouštěna, můžeme 
se tedy spolehnout na její „čers-
tvost“. Voda z veřejných vodovodů 
podléhá přísné kontrole jakosti 
zajišťované provozovatelem veřej-

ného zásobování podle vyhlášky 
č.252/2004 Sb., v  platném znění, 
kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a  teplou vodu 
a  četnost a  rozsah kontroly pitné 
vody a je rovněž pod dozorem or-
gánu ochrany veřejného zdraví tj. 
místně příslušné hygienické stanice. 
U vody z kohoutku je kontrolován 
celý proces výroby a distribuce pit-
né vody, včetně kontroly přímo na 
kohoutku u spotřebitelů. Požadav-
ky na jakost pitné vody a její kont-
rolu v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví vycházejí v zásadě z evropské 
Směrnice Rady 98/83/ES  o jakosti 
vody určené pro lidskou spotřebu. 
Česká legislativa má např. o 15 uka-
zatelů více, než je udáno ve Směr-
nici Rady 98/83/ES, a  na některé 
ukazatele jsou přísnější limity (např. 
měď, TOC, chloroform, atd.). 

Pitná voda pro město Olomouc 
pochází výhradně z kvalitních pod-
zemních zdrojů. Jsou to prameniště 
Litovel a Senice na Hané s vysoce 

kvalitní vodou bez nutnosti její 
úpravy. 

Další prameniště, která se podí-
lejí na zásobování města Olomou-
ce, jsou Pňovice I. – III. a Březové, 
ze kterých se voda upravuje na 
úpravně vody Příkazy. Dále pak 
prameniště Štěpánov, Moravská 
Hůzová, Chomoutov a  Černovír, 
ze kterých se zase voda upravuje na 
úpravně vody Černovír. 

Na těchto úpravnách je z vody 
odstraňován agresivní kysličník 
uhličitý, železo a mangan. Kysličník 
uhličitý má korozivní účinky na 
kovové trubní materiály vodovodní 
sítě a u železa a manganu je snižo-
vána hodnota na ukazatel podle již 
výše zmíněné vyhlášky č.252/2004 
Sb. Náročnost úpravy podzemních 
vod je obecně mírně nižší ve srov-
nání s úpravou povrchových vod, 
ale vždy záleží na kvalitě upravova-
né surové vody.

Na základě současných informa-
cí o plánovaném rozvoji krajského 

města v rámci přípravy aktualizace 
územního plánu a  dosavadního 
trendu vývoje spotřeby pitné vody 
je možno předpokládat, že zásoby 
vody na Olomoucku jsou dostateč-
né minimálně na dalších 20 let.

Největší počet obyvatel na Pro-
stějovsku, zásobovaných ze Sku-
pinového vodovodu Prostějov, pije 
vodu z  kohoutku, která se jímá 
z  podzemních zdrojů (Brodek 
u  Prostějova, Smržice, Dubany) 
jen hygienicky zabezpečených 
nebo z  podzemních zdrojů, které 
mají vyšší obsah železa a manganu 
(prameniště Hrdibořice), a proto je 
nutno tuto vodu dále upravit – od-
stranit větší množství těchto látek 
na úpravně vody Hrdibořice. Další 
část obyvatelstva tohoto bývalého 
okresu Prostějov, například Konic-
ko, pije kohoutkovou vodu, která 
pochází také z  vysoce kvalitních 
podzemních zdrojů (prameniště 
Hvozd, Malé Hradisko), které není 
nutno již dále upravovat.  Kontrola 

všech pramenišť a upravené vody 
je dána zákonem č. 258/2000 Sb. 
a  všemi prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu.  

Další kontroly na zdrojích či pra-
meništích vody se provádí podle 
zákona č. 274/2001 Sb. a provádě-
cími vyhláškami k  tomuto záko-
nu jsou kontrolovány dostatečně 
často a v rozsahu daném zákonem 
a také na základě vnitřních předpi-
sů provozovatele u každého zdroje, 
úpravny vody, vodojemu a u spo-
třebitele a  jsou prováděny nad rá-
mec, který udává legislativa.

Pokud mají naši zákazníci zájem 
vědět, jaké parametry má voda prá-
vě v jejich domácnosti, můžou vy-
užít našich stránek, kde pravidelně 
každé čtvrtletí aktualizujeme údaje 
o složení pitné vody v jednotlivých 
zdrojích a jimi zásobovaných oblas-
tech. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
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Na svém posledním zasedání, 
konaném dne 30. července, schválili 
zastupitelé výstavbu dalších cyklos-
tezek ve městě. Zastupitelé umož-
nili přijetím rozpočtových opatření 
zahájení první etapy stavby cyklos-
tezky ve směru od Dolní ulice smě-
rem na Kralickou a přípravu pro-
jektové dokumentace cyklostezky 
v Okružní ulici. Zastupitelstvo dále 
schválilo přijetí dotace z  Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava (ROP) 
na projekt „Na kole biokoridorem 
Hloučela v Prostějově.“ Radní dále 
urgentně řeší napojení stezky od 
místního nádraží na Kostelec na 
Hané.

Ve výběrovém řízení na zhotovi-
tele stavby první etapy cyklostezky 
z  Dolní ulice do průmyslové zóny 
předložila nejvýhodnější nabídku 

společnost STRABAG a. s., Praha 
s nabídkou 1,66 milionu korun včet-
ně DPH. Stezka povede od Mojmí-
rovy ulice ke křižovatce u Rodenů, její 
celková délka je 300 metrů. Termín 
dokončení realizace je předběžně ur-
čen na září toho roku.

Plánovaná délka cyklistické 
stezky v severozápadní části měs-
ta Prostějova podél vodního toku 
Hloučela je 2 km, šířka 3,0 m. 
Výše dotace na projekt „Na kole 
biokoridorem Hloučela v Prostě-
jově“ činí max. 7 863 712,71 Kč, 

tj. 85 % z  celkových způsobilých 
výdajů projektu. Trasa cyklistické 
stezky je variantním řešením Jan-
tarové stezky vedené přes město 
Prostějov. 

V roce 2012 byla za přispění dota-
ce z ROP zrealizována rekonstrukce 
prostoru před místním nádražím, 
v  jejímž rámci byla vybudována 
i cyklistická stezka, která je prozatím 
ukončená v polovině východní části 
ulice Martinákova. Rada města na 
své poslední schůzi konané 30. čer-
vence schválila přípravu projektové 
dokumentace pokračování cyklos-
tezky směrem do ulice Pod Kosířem. 
„Co nejdříve chceme vybudovat 

cyklostezku z Martinákovy do ulice 
Bratří Čapků s  napojením na hoj-
ně využívanou cyklistickou stezku 
směrem na Kostelec na Hané,“ uvedl 
náměstek primátora Zdeněk Fišer. 
V další etapě pak dojde k propojení 
cyklostezky ulicí Pod Kosířem na 
Smržice.

„Naším cílem je další rozšiřování 
infrastruktury pro cyklistickou do-
pravu na území města. Cyklostezky 
vedle přínosu pro turistický ruch a re-
kreační vyžití současně plní funkci 
bezpečné cesty,“ dodal Zdeněk Fišer.  
 Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Město pokračuje ve výstavbě cyklostezek

Pro své zákazníky, majitele 
chytrých telefonů s iOS nebo An-
droid OS, připravila společnost 
Veolia Voda mobilní aplikaci 
Moje VodaPlus, díky níž získají 
zákazníci nepřetržitý a zabezpe-
čený přístup ke  svému elektro-
nickému zákaznickému účtu. 
Druhá aplikace, nazvaná Moje 
voda, je určena široké spotřebi-
telské veřejnosti. Obě aplikace 
jsou ke stažení v AppStoru i An-
droid marketu zdarma.

Společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ a.s. nabízí svým zá-
kazníkům přístup k jejich datům již 
několik let na internetových strán-
kách prostřednictvím osobního 
zákaznického účtu. Nyní si mohou 
zákazníci nainstalovat do svých 
chytrých telefonů aplikaci Moje 
vodaPlus, která jim přístup k osob-

ním datům umožní i v situaci, kdy 
nemají k dispozici počítač.

V  aplikaci Moje vodaPlus na-
jdou zákazníci čtyři základní zálož-
ky „Můj účet“, „Faktury a odečty“, 
„Požadavky“ a  „Změna údajů.“ 
Získají zde přehledné informace 
o smlouvě i aktuální spotřebě vody 
a mohou rychle a pohodlně nahlá-
sit stav svého vodoměru, změnit 
kontaktní údaje nebo změnit způ-
sob úhrady a zasílání faktur. Dále se 
prostřednictvím aplikace zákazník 
dozví aktuální cenu vody, infor-
mace o  fakturách i  platbách atd. 
V prostředí aplikace mohou zákaz-
níci také odesílat různé požadavky 
a  sledovat stav jejich vyřizování. 
Zákazníci, kteří nemají internetový 
zákaznický účet, si jej mohou vy-
tvořit na internetových stránkách 
svého dodavatele vody. Přístupové 

jméno a heslo pro vstup do aplikace 
Moje VodaPlus obdrží doporuče-
ným dopisem na základě registrace 
k internetovému účtu. 

Pro širokou veřejnost (konco-
vé odběratele i bez smlouvy s do-
davatelem vody) je určena verze 
Moje voda, která nabízí všem 
zájemcům zobrazení odstávek 
vody a aktuálních havárií přímo 
v mapách s uvedením předpoklá-
daného obnovení dodávek vody. 
Moje voda nabídne také základní 
údaje o kvalitě vody, jejích para-
metrech a  vlivu na zdraví nebo 
přehlednou kalkulačku spotřeby 
vody v  domácnosti nebo kalku-
lačku uhlíkové stopy. 

 MORAVSKÁ 
 VODÁRENSKÁ, a.s.
 840 668 668
 www.smv.cz

Dvě aplikace pro chytré telefony zdarma

Evropské peníze na rekonstrukci odborných 
učeben prostějovských základních škol

Zastupitelstvo města Prostě-
jova schválilo dne 30. července 
2013 na návrh Rady města Pro-
stějova přijetí dotace z Regionál-
ního operačního programu regi-
onu (ROP) soudržnosti Střední 
Morava na projekt Rekonstrukce 
učeben pro výuku přírodověd-
ných předmětů na prostějov-
ských základních školách.

Cílem projektu je provedení 
celkové rekonstrukce a  moderni-
zace celkem patnácti odborných 
učeben na šesti prostějovských 
základních školách. Jedná se o ZŠ 
Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ 
Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ 
E. Valenty a  Reálné gymnázium 
a základní školu města Prostějova.

Předmětem rekonstrukce 
a  modernizace jsou odborné 
učebny sloužící k  výuce přírodo-
vědných předmětů fyziky, chemie, 
přírodopisu a zeměpisu. „Stavební 
úpravy budou zahrnovat zásahy 

do podlah, datové rozvody, rozvo-
dy pro napojení kanalizace a vody, 
nové slaboproudé rozvody, rozvo-
dy elektřiny, síťové propojení od 
katedry učitele k jednotlivým lavi-
cím žáků, doplnění zatemňovací 
techniky oken, bude provedena 
úprava povrchů. Co se týče vyba-
vení, v odborných učebnách dojde 
k  pořízení demonstrační tabule 
s pracovním multimediálním mís-
tem, klasické a interaktivní tabule. 
V rámci projektu budou instalová-
ny lavice v provedení pro daný typ 
učebny a pracovní stoly v chemic-
ké laboratoři,“ vysvětlila Ivana He-
merková, náměstkyně primátora.

Celkové předpokládané maxi-
mální způsobilé náklady činí 15 
milionů korun, přičemž výše evrop-
ské dotace prostřednictvím ROP je 
schválena ve výši 85% z výdajů pro-
jektu, tedy přes 13 milionů Kč.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Voda nad zlato aneb odkud teče naše „kohoutková“? 
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Jak už jsme se mohli dočíst, 
školy v  Prostějově nespí ani 
o prázdninách a probíhají, ale-
spoň na těch městských masívní 
rekonstrukční práce. Na jedné 
ze škol, jejímž zřizovatelem je 
Olomoucký kraj, se ale o prázd-
ninách dokonce i vyučovalo.

   Jednalo se konkrétně o pro-
stějovskou Střední zdravotnic-
kou školu, kde od 29. července 
až do 9. srpna probíhal inten-
zívní jazykový kurz, jenž má 
název SUMMER SPEAK (letní 

povídání) a proběhl na základě 
domluvy vedení školy a agentu-
ry AIESEC.

Cílem není ono klasické 
bi� ování anglických slovíček 
a pilování skloňování a časová-
ní, kterým žactvo doslova trpí 
během školního roku, ale na-
opak odbourat ostych a  naučit 

se komunikovat o nejrůznějších 
tématech a  to přímo s  cizinci, 
kteří přijíždějí na základě po-
zvání agentury a  hovoří také 
anglicky. Na škole se tedy po-
stupně prostřídali ruská lek-
torka Káťa, David z  Austrálie, 
Mohamed z  Egypta, Samantha 
z Mexika a Ons z Tuniska.

   Po počátečním vzájemném 
oťukávání se „ledy prolomily“ 
a obě strany se rozpovídaly. Té-
mata byla různá, od politiky až 
přes sport, byly představeny jed-
nak rodné země a rodná města 
v  nich a  vzhledem k  tomu, že 
se jednalo o čtrnáctidenní kurz 
a  čtyři hodiny denně a  venku 
panovalo exkluzívní letní poča-
sí, probíhala vzájemná konver-
zace i  na jiných místech, takže 
pokud jste i  vy potkali někde 
v  Prostějově „brebentící“ sku-
pinku anglicky, byli to právě čle-
nové kurzu SUMMER SPEAK 
z „prostějovské zdravky“ se svý-
mi lektory. Pochopitelně si žáci 
rádi poslechli i  rodné jazyky 
svých lektorů a tak kromě ang-
ličtiny, bylo možno slyšet i ruš-
tinu, španělštinu a arabštinu.

   Jak uvedla Petra Němcová 
z  pořádající agentury, probíhá 
tento projekt po celé republice 
a záleží jen na zájmu škol, zda 
do nich své studenty přihlásí 
nebo ne. K  tomu dodala ředi-
telka školy Marie Dostálová, 
že studenti školy se přihlásili 
mimo jiné z  důvodu, aby od-
bourali zábrany při styku s ci-
zinci, neboť ve svém budoucím 
povolání ve zdravotnických 
zařízeních narazí na cizí stát-

ní příslušníky již dnes vcelku 
běžně a  rychlá komunikace 
může pomoci vyřešit zdravotní 
problém, ne-li přímo zachránit 
život.

   Na závěr kurzu se uskuteč-
nila rozlučková párty a  lektoři 
obdrželi drobné dárky, které 
propagují město Prostějov, 
neboť „prostějovská zdravka“ 
je dlouhodobým odborným 
partnerem projektu Prostějov 
- Zdravé město. -mm-

Pilovali angličtinu i o prázdninách

Rekvali� kační kurz Tvorba www stránek
Centrum celoživotního učení při 

Cyrilometodějském gymnáziu připra-
vuje na podzim otevření kurzu Tvorba 
www stránek. Obsahem kurzu bude 
tvorba webových stránek pomocí 
HTML a  CSS. Účastníci se seznámí se 
základními pojmy, naučí se značkovací 
jazyk HTML pro tvorbu plně funkčních 
stránek a seznámí se s kaskádovými styly 
(jazykem pro popis způsobu zobrazení 
stránek), který využijí při tvorbě vzhledu 
webu. Navíc budou na kurzu probrány 
základy PHP, které tvůrcům umožní 
obohatit webové stránky o  interaktiv-
ní prvky (funkce pro práci s  formuláři, 
funkce pro práci s datem a časem, atd.). 

Kurz dá účastníkům potenciál vytvořit 
vlastní kvalitní webové stránky. 

Minimální počet účastníků pro ote-
vření kurzu je pět. Výuka bude pro-
bíhat minimálně dvakrát týdně, ale 
konečné termíny budou upřesněny až 
koncem srpna. Předpokládané zaháje-
ní kurzu je začátkem října. V případě 
vašeho zájmu můžete přihlásit u  Ing. 
Markéty Novotné, tel: 582 302 555, 
emailem na adrese novotna@cmgpv.
cz nebo osobně na Cyrilometodějském 
gymnáziu, Komenského 17, Prostějov. 
Více informací naleznete také v  zá-
věru srpna na webových stránkách: 
http://ccu.cmgpv.cz.

Klub seniorů ČSSD Prostějov zve širokou, hlavně seniorskou  veřejnost
na přednášku s besedou na téma:

„Umíte si poradit s vlastní bezpečností?
A jak se nezadlužit či vymanit z dluhů.“

pořádanou dne 11. 9. 2013 v 15. hod. v přednáškovém sále Národního domu
Přijďte si poslechnout či poradit se se zástupci městské policie a odborníky s Po-

radny pro � nanční tíseň o problémech, které silně pálí občany hlavně staršího věku 
(ale i podstatně mladší) v dnešní nelehké době.

 Vstup  volný. Za Klub seniorů  ČSSD Jiří Schlesinger – předseda.

PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka

PoděkováníPoděkováníPoděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat statutárnímu městu Prostějovu za přidělení 

veřejné � nanční podpory. Díky ní se mohla uskutečnit akce Bílý den.
Zuzana Znojilová, pracovnice Ty� oCentra v Prostějově

14141414141414141414
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Expedici Leoše Šimánka se 
podařil čin, který doposud nemá 
obdoby – na nafukovacích člu-
nech obeplout západní pobřeží 
Kanady a Aljašky.

Nově sestavená diashow, 
doplněná zatím nezveřejněný-
mi fotogra� emi, dokumentuje 
třetí, závěrečnou etapu této 
zcela neobvyklé plavby. Na 
panoramatickém plátně uvá-
dí Leoš Šimánek neskutečně 
zajímavý svět – lidskou rukou 
nedotčenou přímořskou divo-
činu. Z  vod Tichého oceánu 
se zvedají nebetyčné hory po-
kryté ledovci. Stékají z  jejich 
úbočí, led se láme do nesčet-
ných � ordů a  kry vyplouvají 
hustě zalesněnou krajinou na 

otevřené moře. Fjordy se zaře-
závají hluboko do pobřeží, jsou 
rejdištěm mořských vyder, tu-
leňů, lvounů, dravých kosatek 
a velryb, které tam mají úžasné 
množství potravy. Do řek se 
táhnou rok co rok hejna lososů, 

kde na ně číhají medvědi a spo-
lečně s bělohlavými orly je loví.

Leoš Šimánek vyrazil do 
aljašské divočiny již tradičně 
s manželkou, synem a dcerou, 
tentokrát doprovázeni dvojicí 
přátel. Celé krátké severské léto 
členové expedice strávili v pří-
rodě, jaká není nikde jinde na 
světě!

Diashow doplňuje vydání foto-
gra� cké knihy POBŘEŽÍ PACI-
FIKU -  Na nafukovacích člunech 
z Kanady na Aljašku, kterou vydal 
Leoš Šimánek ve svém nakladatel-
ství ACTION-PRESS.

Více o autorovi, jeho diashow 
a  knihách (včetně internetové-
ho knihkupectví) na webových 
stránkách: www.leossimanek.cz

Kultura

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU
PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY

ALJAŠKA – Pobřeží Paci� ku - Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky

Mužský pěvecký sbor Orli-
ce si připomíná v těchto dnech 
desáté výročí úmrtí svého dlou-
holetého sbormistra Otakara 

Hanzelky. Sboru věnoval více 
než sedmdesát let svého života 
nejprve jako řadový pěvec, poz-
ději jako sólový tenorista a sbor-

mistr. Orlice vzdá hold Otakaru 
Hanzelkovi v pátek 13. září v 15 
hodin na Městském hřbitově 
v Prostějově. -red-

Orlice vzdá hold někdejšímu sbormistrovi MOVIE FACTORY 
2013 v Sobotíně

Úspěšný filmový kemp pro 
mládež zakončili mladí filmaři ve 
velkém stylu. Nejen, že do Sobo-
tína na finálový večer dorazil obří 
nafukovací Biograf Láska, kde 
se promítaly filmy účastníků, ale 
také mohli diváci shlédnout in-
spirační film Alois Nebel. To však 
ještě nebylo všechno. Účastníky 
kempu přijel pozdravit herec, re-
žisér a představitel Aloise Nebela 
Miroslav Krobot. Miroslav Kro-
bot společně se starostkou So-
botína Ivetou Fojtíkovou popřáli 
mladým filmařům hodně zdaru 
a elánu do další práce. 

Čtyřicet mladých lidí ve věku 
18 až 26 let z  Estonska, Finska, 
Slovenska, Slovinska a  České 
republiky měli během kempu 
možnost seznámit se s filmovými 
postupy. A to jak v teoretické, tak 
i v praktické části. A protože se 
zde setkali úplní začátečníci s vel-
mi pokročilými, docházelo stále 
ke vzájemnému překvapování. 
Mnoho chyb začátečníků po-
sloužilo k  názorné demonstraci 
a  naopak profesionální postupy 

těch zkušených sloužily jako 
motivace. Ovšem nezůstalo jen 
u  natáčení. Vše se muselo ještě 
sestříhat, opatřit hudbou, titulky 
a tak dále. Za týden vzniklo do-
hromady přes hodinu filmových 
klipů, dokumentů, animovaných 
filmů a dalších materiálů. A přes 
to ještě zbyl čas na horské výlety, 
taneční tréninky, noční „site spe-
cific“, ochutnávky národních spe-
cialit, opékání špekáčků a koupá-
ní v bazénu.

Záštitu převzal 1. náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje 
Mgr. Alois Mačák. Projekt Film 
Camp z  programu „Mládež 
v  akci“, pořádalo Gymnázium 
Jiřího Wolkera ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Prostějov 
a  Divadlem Point. Tento pro-
jekt byl realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Akce 
se konala za finanční podpory 
statutárního města Prostějova, 
Gaudeamus o.p.s, Tomi – Re-
mont s.r.o, Thing Big - Telefonica 
Nadace a Nadace rozvoje občan-
ské společnosti. -js-

Osm dní mluvily v Sobotíně kolty
Pětapadesát dětí ve věku 

od 9 do 17 let se letos nechalo 
inspirovat westernovými � l-
my. Letošní, už devátý ročník, 
� lmového tábora v  Sobotí-
ně, který každoročně pořádá 
Gymnázium Jiřího Wolkera, 
byl plný kovbojů, indiánů, 
vůně střelného prachu a  po 
zásluze potrestaných padou-
chů. Pestrý program připra-
vili členové Divadla Point 
a  nenechali se zaskočit ani 
extrémně horkými teplotami. 
Zkušeně střídali práci „na 
place“ při natáčení a  odpo-
činek u  řeky nebo v  bazéně. 
Ti nejodvážnější účastníci se 
dokonce vypravili na 1311 m 
vysokou Jelení studánku. 

Běžný den � lmaře junio-
ra startoval půlhodinovou 
rozcvičkou a  pak následo-
valo buď natáčení, nebo 

účast v  některé ze tří dílen 
– taneční, výtvarné a  herec-
ké. Odpolední siesta patřila 
útěku před pálícím sluncem 
a  pak se opět pokračovalo 
v  natáčení a  práci v  dílnách 
– workshopech. A  po večeři 
následovala zábava – někdy 
to byla soutěž ve společen-
ském tanci, jindy zase zpí-
vání u  ohně nebo karaoke. 
Pochopitelně nechyběla ani 
stezka odvahy, kterou tento-
krát připravili vedoucí spo-
lečně s nejstaršími účastníky. 

Závěrečný večer byl tentokrát 
naprosto v rukou účastníků, kte-
ří si připravili pásmo písniček, 
scének, soutěž v  divadelní im-
provizaci a hudební vystoupení. 
To bylo v první části večera, kdy 
asi stovka diváků čekala na po-
řádnou tmu, aby se mohlo začít 
promítat v  táborovém letním 

kině. Více než patnáct � lmových 
projektů s  tématem „Kde kolty 
mluví“, zaznamenalo obrovský 
úspěch. Ocenil je i 1. náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje 
Mgr. Alois Mačák, MBA, který 
tábor tradičně zaštiťoval. Mladí 
� lmaři mu předali symbolický 
kovbojský klobouk a  táborové 
tričko výměnou za � lmový dort.

Spolupráce pořádajícího 
Gymnázia Jiřího Wolkera 
s  Městskou knihovnou Pros-
tějov, Divadlem Point, statu-
tárním městem Prostějovem, 
společnosti Gaudeamus o.p.s. , 
¡ ing Big – Telefonica Nadace, 
Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti a Tomi – Remont o.p.s. 
letos přispěla k výbornému vý-
sledku a pomohla dětem strávit 
báječný týden na � lmovém tá-
boře. -js-

PROSTĚJOV 1. 10., 15.00 a 19.00 hod.
Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1

Předprodej: Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, tel.: 582 333 390
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Rezervace  vyzvedněte 
nejpozději 1 den před projekcí !!!!

NEDĚLE 1. ZÁŘÍ 
17.30 Elysium  americké akční sci-fi
Vítejte v roce 2159 !
V hl. rolích: M. Damon, J. Fosterová, D. Luna. 
Režie: Neill Blomkamp, 109 mimn, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstup-
né 140 Kč
20.00 Kick Ass 2  americká akční komedie
Vlastní osud neporazíš.
V hl. rolích: Ch. Grace – Moretzová, A. Taylor-
-Johnson, J. Carrey, J. Leguizamo aj. Režie: Jeff 
Wadlow, 113 min, české titulky, premiéra, mlá-
deži do 15let nepřístupný, vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ
17.30 Millerovi na tripu  am. komedie
V hl. rolích: J. Annistonová, J. Sudeikids, E. Hel-
ms, E. Robertsová, W.Poutter aj. Režie: R. Mar-
shall, 111 min, české titulky, premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč.
20.00 Millerovi na tripu 

ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ
17.30 Millerovi na tripu
20.00 Život té druhé  franc. tragikomedie 
Ne každé ranní procitnutí přináší radostné poznání….
V hl. rolích: J. Binocheová, M. Kassovitz, D. 
Lebrunová, 97 min, české titulky, premiéra pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč, 

STŘEDA 4. ZÁŘÍ
17.30 Millerovi na tripu
20.00 Život té druhé 

ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
17.30 Revival  česká filmová komedie 
Nikdy to nekončí…
V hl. rolích: B. Polívka, M. Krobot aj. Režie: 
Alice Nellis, 116 minut, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Riddick  am. akční sci-fi thriller 
Vin Diesel se vrací ve slavné roli antihrdiny – ne-
bezpečného trestance Riddicka !
V hl. roli: Vin Diesel, Režie: Dawid Twohy, 119 
min, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 110 Kč. 

PÁTEK 6. ZÁŘÍ
15.30 Šmoulové 2  am. anim. rodinná kom.
Velký návrat Šmoulů i Gargamela !
Režie: Raja Gosnell, 105 min, český dabing, pre-
miéra, mládeži přástupný, 
vstupné 100,- Kč.
17.30 Revival
20.00 Riddick

SOBOTA 7. ZÁŘÍ
15.30 Šmoulové 2
17.30 Revival
20.00 Riddick

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ
15.30 Šmoulové 2
17.30 Revival
20.00 Riddick

PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ
17.30 One Direction: This is us 3D am. hud. film
O  momentálně nejslavnější chlapecké popové 
skupině !
Režie: Morgan Spurlock, 92 min, české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 175,- Kč, 
pro děti do 15 let 145 Kč
20.00 One Direction: This is us 3D 

ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ
17.30 Pěna dní  francouzský film
Podle kultovního díla Borise Viana! 
V hl. rolích: A. Tautouová, R. Duris, O. Sy, aj. Re-
žie: Michael Gondry, 125 min, české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč.
20.00 One Direction: This is us 3D 

STŘEDA 11. ZÁŘÍ
17.30 Pěna dní 
20.00 One Direction: This is us 3D 

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ
17.30 Colette  koprodukční film
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Podle stej-
nojmenné novely Arnošta Lustiga!
V hl. rolích: J. Mádl, C. Thiolyová, aj. Režie: 
Milan Cieslar, 126 min, česká verze, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Mortal Instruments: Město z kostí
  americký akční film
Všechno, co jste slyšeli o nestvůrách, nočních běsech, 
legendy, které se šeptají u záře ohně…všechny ty 
historky jsou pravdivé…. V hl. rolích: L. Collinso-
vá, J. Cempellová – Bowerová, aj. Režie: Harald 
Zwart, české titulky, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč

PÁTEK 13. ZÁŘÍ
17.30 Colette 
20.00 Mortal Instruments: Město z kostí

STŘEDA 14. ZÁŘÍ
17.30 Mortal Instruments: Město z kostí 
20.00 Colette
NEDĚLE 15. ZÁŘÍ-Z provozních důvodů nehrajeme!

Nový Bijásek je znovu tady !!!!
PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ
14.00 Bijásek – Kačenka a strašidla
ČR/SRN 1992, 84 min režie: Jindřich Polák
17.30 Wolverine  am. akční fantasy film
Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější!
V hl. rolích: H. Jackmann, H. Sanada, aj. Režie: 
James Mangold, 126 min, české titulky, pro mládež 
do 12 let nevhodný, premiéra, vstupné 100 Kč
20.00 Wolverine 

ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ
14.00 Kačenka a strašidla
ČR/SRN 1992, 84 min režie: Jindřich Polák
17.30 Wolverine
20.00 Nejvyšší nabídka it. rom. filmové drama 
Láska ke kráse může být zničující…. 
V hl. rolích: G. Rush, J.Sturgess, aj. 
Režie: Giuseppe Tornatore, 124 min, české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstup-
né 100 Kč 

STŘEDA 18. ZÁŘÍ
17.30 Wolverine
20.00 Nejvyšší nabídka

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ
17.30 Jako nikdy  české psych. drama
Konec léta…znamená také konec života……
V hl. rolích: P.Špalková, J. Schmitzer, T. Medvec-
ká, M. Němec, M. Taclík aj. Režie Zdeněk Tyc, 93 
minut, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Jako nikdy

PÁTEK 20. ZÁŘÍ
15.30 Justin: Jak se stát rytířem  šp. anim. film
I kluci ve středověku měli své touhy: Justin se roz-
hodl být rytířem….
Režie: Manuel Sicilia, 96 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

17.30 Jako nikdy 
20.00 Očista  americký horor 
Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povolené. 
Přežijete li….
V hl. rolích: E. Hawke, L. Headeyová 
Režie: James DeMonaco; 85 min, české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 21. ZÁŘÍ
15.30 Justin: Jak se stát rytířem 
17.30 Jako nikdy 
20.00 Očista 

NEDĚLE 22. ZÁŘÍ
15.30 Justin: Jak se stát rytířem 
17.30 Justin: Jak se stát rytířem
20.00 Jako nikdy

PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ
14.00 Bijásek- Snížek, bílý kožíšek 
Španělsko 2012, 90 min Režie: A. G. Schaer 
17.30 Diana  anglický životopisný film
Legenda je vždy jen část pravdy….
V hl. roli: N. Wattsová Režie: Oliver Hirschbie-
gel, český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
20.00 Diana

ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ
14.00 Bijásek - Snížek, bílý kožíšek 
Španělsko 2012, 90 min Režie: A. G. Schaer 
17.30 Diana
20.00 Futurologický kongres  Art film 
 izraelské sci-fi 
V hl. rolích: R. Wrightová, H. Keitel, P. Gia-
matti aj. Režie: Ari Folman, 120 min, české titul-
ky, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč 

STŘEDA 25. ZÁŘÍ
17.30 Diana 
20.00 Diana

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ
17.30 Donšajni  česká filmová komedie
Netrpělivě očekávaná nová komedie Jiřího Men-
zela. Hvězdné herecké obsazení !
V  hl. rolích: J. Hartl, L. Šafránková aj. Režie Jiří 
Menzel, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč 
20.00 Donšajni 

PÁTEK 27. ZÁŘÍ
17.30 Donšajni 
20.00 Hra na hraně  americký thriller
Hraj. Nebo si s tebou pohrajou.
V hl. rolích: B. Affleck, J. Timberlake, aj.
Režie: Brad Furman, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 28. ZÁŘÍ
17.30 Hra na hraně
20.00 Donšajni 

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ
17.30 Donšajni 
20.00 Hra na hraně

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
17.30 Make your move 3D  am.-jihokor. tan. film
Dva tanečníci, kteří vyrůstali v  odlišných 
podmínkách se potkají v práci v nočním baru 
v  New Yorku! Režie: Duane Adler, 107 min, 
český dabing, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Hra na hraně 

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

Předprodej  vstupenek vždy 
hodinu před začátkem před-
stavení v  kult. klubu DUHA, 
rezervace pouze telefonicky po 
-čt  8.00 - 14.30 hodin pá 8.00 
– 13.00  hodin na tel. 582329625

Objednané vstupenky je nut-
né odebrat nejpozději půl hodi-
ny před začátkem projekce. 

SOBOTA 7. ZÁŘÍ
15.00 Šmejdi 
Skryté kamery zachytily drsné pro-
středí předváděcích akcí…..
Režie: Silvie Dymáková,78 min, 
repríza, mládeži přístupný, vstup 
volný 

17.30 Šmejdi
Po projekci beseda s dluhovým 

poradcem

20.00 Muž, který se směje franc. � lm
Na motivy stejnojmenné knihy Vic-
tora Huga, � lm se natáčel také v ČR 
a hrají v něm i čeští herci…...
V hl.rolích G. Depardieu, E. Seigne-
rová. Režie: Jean-Pierre Améris, 95 
min, české titulky, premiéra, Mládeži 
přístupný, vstupné 80 Kč

SOBOTA 21. ZÁŘÍ
15.00 Prázdniny s Minkou
  český � lm 
“Pamětnický“ dětský � lm, který se 
v roce 1962 natáčel v nedalekých Vý-
šovicích. 
Režie: Josef Pinkava, 87 minut, 
mládeži přístupný, repríza, vstupné 
20 Kč

17.30 Příběh mého syna
  italsko-španělské � lmové drama 
O  Láska, válka a  odhalená tajem-
ství…. 
V hl.rolích P. Cruzová, E. Hirsch aj. 
Režie: Sergio Castellito, 
127 min, premiéra, mládeži do 15 
let nevhodný, 
vstupné 80 Kč

20.00 Příběh mého syna
vstupné 80 Kč

STŘEDA 25. ZÁŘÍ
15.00 Bio Senior – Nadějné vyhlídky 
UK/USA 2012, 112 min, režie: Mike 
Newell. Vstupné: 35,-- 

SOBOTA 28. ZÁŘÍ
15.00 Za kamarády z televize VII. 
 pásmo pohádek 
vstupné 20 Kč

17.30 Královský víkend 
 anglická komedie
Prezident, první dáma, král, králov-
na a….. milenka.
V hl.rolích B. Murray, L. Linneyo-
vá, S. Wes, O. Williamsová aj. 
Režie: Roger Michell, 94 min, české 
titulky, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč 

20.00 Královský víkend 
vstupné: 80 Kč 

Kultura - program kina
Kulturní 
 klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 
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Millerovi na tripu  Režie: Rawson Marshall Thurber

One Direction 3D: This is Us  Režie: Morgan Spurlock

Kultura - recenze � lmů

David Burke je bezvýznamný dealer mari-
huany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky 
v  domácnosti. Takže co by se tak asi mohlo 
zvrtnout? Všechno. Sice se snaží z pochopitel-
ných důvodů být spíše nenápadný, vymstí se 
mu jeden dobrý skutek: pokusí se totiž pomoci 
několika místním puberťákům, ale jeho sa-
motného nakonec přepadne trojice pouličních 
grázlů. Okradou ho o  všechny peníze včetně 
ulitých rezerv a on najednou dluží spoustu pe-
něz svému dodavateli Bradovi. Aby si napravil 

reputaci – a udržel svou důvěryhodnost – musí 
se David stát pašerákem drog a přivézt z Mexika 
Bradovu poslední zásilku. Vymyslí jednoduchý 
plán a k jeho uskutečnění přemluví své sousedy 
– cynickou striptérku Rose, rádoby zákazníka 
Kennyho a protřelou potetovanou puberťačku 
s piercingem Casey. A tak se „Millerovi" – faleš-
ná manželka a dvě falešné děti – vydávají v ob-
rovském nablýskaném karavanu na víkend za 
jižní hranici, aby tam oslavili Den nezávislosti. 
A můžeme si být jisti, že malér je neodvratný.

Hudební 3D � lm o momentálně nejslav-
nější chlapecké popové skupině One Directi-
on natočil Morgan Spurlock, tvůrce kultov-
ního dokumentu Super Size Me. Fanoušky 
a  hlavně fanynky této britské kapely čekají 
strhující záběry z koncertních pódií i ze záku-
lisí velkolepých show. Chybět nebude ani ko-
morní pohled do soukromí pětice sympatic-
kých mladíků. Skupina One Direction v roce 

2010 patřila mezi favority britské talentové 
soutěže X Factor, do které se mladíci přihlá-
sili individuálně a ž v jejím průběhu vytvořili 
skupinu. Dnes patří pětice Niall, Zayn, Liam, 
Harry a Louis mezi největší hvězdy meziná-
rodní hudební scény, prodali na 30 miliónů 
desek a jejich zatím poslední album „Take Me 
Home" se umístilo na první příčce hitparád 
ve 37 zemích.

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

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

Příběh začíná setkáním Marie a Paula, kte-
ří prožívají lásku na první pohled. Naplánují 
a učiní si výlet na pláž a vášnivá noc může 
začít. Ale druhý den ráno se Marie vzbudí 
a s hrůzou zjistí, že si nedokáže vzpomenout 
na posledních deset let svého života. Překvape-
ná se dozvídá, že se provdala za Paula a jejich 
manželství je v  krachu. Zjistí, že je matkou 
citlivého malého chlapce, že řídí mocnou nad-

národní společnost s cennými papíry a že je 
majitelkou pohádkového bytu s romantickým 
výhledem na Eiffelovu věž. Stále však netuší, 
jak se to všechno mohlo stát a jak k tomu vše-
mu došlo. Příběh zkoumá Mariinu amnézii 
až do chvíle, kdy si začne uvědomovat, jakou 
byla kdysi svobodnou dívkou, letící světem 
s lehkostí motýla, a jakou ženou se postupně 
po letech manželství a mateřství stala.

Clary je obyčejná patnáctiletá holka, která 
žije v New Yorském Brooklynu se svou má-
mou. Má poklidný život jako ostatní, až do 
okamžiku, kdy se večer v klubu stane vražda 
a ona je jediná, která ji v zaplněném klubu vidí. 
Tělo zavražděného se navíc hned vypaří. Clary 
začne vidět to, co ostatní ne a slyšet to, co ostat-
ní ne. Hned na to po náhlém a nevysvětlitel-
ném zápase s podivným stvořením zmizí i její 
máma. Při pátrání po ní začíná Clary odhalo-
vat temná tajemství o skrytém světě stínů, kte-
rý odedávna existuje hned vedle toho našeho. 
Potkává bojovníky – Lovce stínů - napůl lidi 
a napůl anděly, kteří po staletí plní roli strážců 
a ochraňují lidstvo před dalšími obyvateli jejich 
světa. Před vlkodlaky, upíry a dalšími démony 
a  silami zla. Tváří v  tvář všem legendárním 
tvorům hrůzy se Clary přidává k Lovcům stí-
nů a objevuje v sobě odvahu, sílu a schopnosti, 
o nichž neměla dosud nejmenší tušení. Stojí 
před ní úkol najít dávný pohár, jenž by měl 
být klíčem k nalezení její mámy. Zjišťuje, že její 

máma také bývala Lovcem stínů a ona sama 
do skrytého světa démonů a andělů patří. Cla-
ry a její noví přátelé a spojenci navíc zjišťují, že 
čelí hrozbě, která může rovnováhu mezi dob-
rem a zlem převážit na stranu temna.

Zrazen vlastními druhy a  ponechán na-
pospas smrti na pusté planetě. Riddick bo-
juje o  přežití proti cizím predátorům a  stává 
se silnějším a  nebezpečnějším, než kdykoliv 
předtím. Brzy na to se lovci odměn z celé ga-

laxie nevědomky stávají pěšáky v jeho plánu na 
cestě za pomstou. S jeho nepřáteli, přesně tam, 
kde je chce mít, rozpoutá Riddick brutální útok 
pomsty před návratem na svou rodnou planetu 
Furya, aby ji zachránil před zničením.

Revival  Režie: Alice Nellis 

V zajetí démonů Režie: Sylvie Testud

Mortal Instruments: Město z kostí Režie: Haral Zwart 

Riddick  Režie: David Twohy
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T.G. Masaryka  2
12.9. – 24.11.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Výstava hraček ze soukromé 

sbírky Miroslavy Pecháčkové pro 
všechny, kteří si rádi hrají. 

Bránu do světa dětských her ote-
vírá hračka a po skočení prázdnin 
je tady hravá výstava s velkým sou-

borem historických i  současných 
hraček. K vidění budou klukovské 
i holčičí  hračky rozvíjející cit, fanta-
zii, motoriku, představivost, logické 
myšlení či strategii. Hračky jsou 
členěny podle zaměření a  jejich 
výchovného významu do jednot-
livých tematických celků. Součástí 
instalace budou hrací koutky, kde 

si děti mohou mnohé vyzkoušet 
a pohrát si.

12.9.- 24.11. 
PUTOVÁNÍ PO 
MORAVSKÝCH 

A SLEZSKÝCH SOPKÁCH
Pozvání na tuto výstavu, která 

bude zahájena v  Muzeu Prostě-
jovska 12. září 2013, znamená pro 
návštěvníka jedinečnou možnost 
seznámit se s  výbušnou historií 
Moravy a  Slezska. Je těžké uvěřit, 
že i  na naši na pohled klidnou 
krajinu se vylévala žhavá láva, 
krátery četných sopek vyvrhovaly 
sopečné pumy, mračna ohnivého 
popela a  z  úbočí se valily smrtící 
bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, 
a  to v  době dokonce geologicky 
„nedávné“,během třetihor a  čtvr-
tohor. Důkazy o sopečné činnosti 
na četných lokalitách v  Nízkém 
Jeseníku, na Drahanské vrchovině 
a také v okolí Uherského Hradiště 
představí naše výstava. Historické 
informace o  největších světových 
katastrofách, které mají na svědomí 
právě sopky, jsou doplněny také 
údaji o současných vulkanicky ak-
tivních oblastech. Součástí výstavy 
je i  vzdělávací program pro dět-
ského návštěvníka. Během výstavy 
připravujeme přednáškový cyklus 
o sopkách nejen u nás, ale i ve světě. 

Výstava potrvá do 24. listopadu 
2013. Přijďte se podívat do muzea, co 
všechno se může stát, když „Země 
zatopí v magmatickém krbu“!

Sloupcovitá odlučnost 
čediče v  lomu Mezina 
u Bruntálu.  
 Foto: Pavel Karasinski

Kultura - akce

NEDĚLE 15. 9. 2013
XXXI. Prostějovské hanácké slavnosti
a VI. Dožínky Olomouckého kraje
Hodový jarmark – bohatý program po celý den

nám. T. G. Masaryka, Prostějov | více na www.prostejov.eu

HLAVNÍ PROGRAM
 8:00 Sčítání krojovaných účastníků | Zámek

 8:00 Slavnostní mše se svěcením dožínkových věnců a zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina | kostel Povýšení sv. Kříže

 9:30 Krojovaný průvod s hanáckými dechovkami
  po trase Zámek – Vápenice – Národní dům – Dukelská brána – nám. T. G. Masaryka

 10:15 Fanfáry a slavnostní zahájení | nám. T. G. Masaryka

 10:40 Společný přípitek krojovaných Hanáků – „Bele sme a bodem“ | nám. T. G. Masaryka

 11:10 Vystoupení folklorních souborů, Hanácké pohádkové pětiboj – zábavné soutěže | nám. T. G. Masaryka

 14:00 Dožatá – folklorní program, účinkují: Klas Kralice na Hané, Mladá Haná z Velké Bystřice, Hanácký mužský sbor Rovina,

  divadelní spolek Větřák a mlátička WiKov z Pivína | nám. T. G. Masaryka

 15:15 Vyhlášení výsledků Hanáckého pohádkového pětiboje | nám. T. G. Masaryka

 15:45 Taneční divadlo BUFO – „budoucnost folkloru“ z Prahy | nám. T. G. Masaryka

 17:30 Milokraj – Marta Töpferová s kapelou s písničkami inspirovanými nejen Moravou | nám. T. G. Masaryka

DOPROVODNÝ PROGRAM
Lidově-řemeslný jarmark | Vstup na radniční věž 
zdarma od 14:00 | Křest publikace „Haná, moja milovaná“ 
Prohlídka historické mlátičky Wikov | Výstava fotografi í 
z uplynulých ročníků Setkání Hanáků | Nabídka publikací 
a nosičů folklorních souborů | Bohaté občerstvení

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2013 • PROSTĚJOV
Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila

Hanácké folklorní sdružení, HSPT Klas Kralice na Hané, o. s. Folklorum Olomouc, Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov Vás zvou na
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Divadelní
spolek Historia
za � nanční podpory Statutár-

ního města Prostějova
vás zve na v tomto roce poslední 
promenádu - nabízí vám chvíli 
ztišení v  kostele Povýšení sv. 
Kříže na hodovou neděli
/15. 9.   2013/ spojenou s  krát-
kým netradičním povídáním 
o oltářích a koncertem. Na var-
hany bude hrát Ondřej Mucha, 
zazpívá Lenka Hadová.

Sraz v 16,00 hodin 
před kostelem. 

VÝSTAVA  BONSAJÍ  PROSTĚJOV
ve dnech 13.-15. září 2013 v rajské zahradě kostela Povýšení 

sv.Kříže. Otevřeno od 9.00 - 17.00 hodin.
V pátek pro školy zdarma, jinak vstupné dobrovolné.

Poradenská služba, ukázky tvarování i bonsají donesených 
návštěvníky.

Srdečně zvou pěstitelé z BK Haná při ZO ČZS Prostějov 1. 
Kontakt: www.bkhana.cz
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o.
 ZÁŘÍ 

www.muzeumpv.cz    HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T.G. Masaryka  2
VÝSTAVY

do 8.9. (výstava o týden prodloužena) KOUZLO VĚJÍŘŮ
Výstava představí návštěvníkům 80 exponátů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni od období 

baroka až po 50. léta 20. století. Připomene historický vývoj tohoto uměleckého artefaktu z různých 
materiálů a zajímavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými technikami i náměty na listech. Návštěvní-
ci si budou moci prohlédnout vějíře francouzské, italské, anglické i holandské provenience.

do 8.9. JIŘÍ TRNKA – VE SLUŽBÁCH IMAGINACE
Panelová výstava doplněná ukázkami loutek připravená Českými centry k nedožitému 100. výročí uměl-

ce (2012), představuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci se seznámí pomocí skeno-
vaných originálů a fotogra� í s klíčovými návrhy a realizacemi knižní tvorby a užité gra� ky, volné tvorby 
a samozřejmě loutkářské, divadelní a � lmové tvorby.

Výstavní projekt, který putuje téměř po celém světě, je také doplněn o filmovou projekci dokumentu o umělci.

MUZEJNÍ PODVEČERY
8. září (neděle) v 17. hodin 
MÁTE VĚJÍŘ PO BABIČCE ANEB…
Beseda s autorkou výstavy Kouzlo vějířů Bc. Ludmilou Kotorovou ze Západočeského muzea v Plzni, 

která bude doplněna případnou konzultací se sběrateli.
16. září (pondělí) v 16.30 hodin VĚDA A VÍRA
Přednáška renomovaného českého popularizátora vědy v oblasti astronomie a astrofyziky a mnohokrát 

oceněného vědce RNDr. Jiřího Grygara

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 6.10. VOJENSKÝ PROSTOR – VSTUP ZAKÁZÁN!
Výstava si klade za úkol přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Březina, uzavřeného úze-

mí, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost této 
oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost její historie a vedla ke vzniku mnoha nepodložených legend. Naopak 
některé dějinné události spojené s prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř zapomenuty. 
Snahou autorů, členů Vojenského historického sdružení Stříbrná o.s., je tuto neznalost alespoň částečně na-
pravit a seznámit veřejnost prostřednictvím fotogra� í, reprodukcí archívních materiálů, mapek a samozřejmě 
autentických trojrozměrných exponátů s některými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi.

Apoštolská církev Prostějov, 
Raisova 1159 – za mateřskou 

školou:
- bohoslužby v  neděli v  09.30 ho-
din (mimo 1. neděli v  měsíci)

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

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

Církev československá husitská, 
Demelova 1:

- bohoslužby 1. neděle v  měsíci v  18.00 
hodin, ostatní neděle vždy v  10.00 hodin

Českobratrská církev 
evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v  neděli v  10.00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, 
Sádky 2:

- bohoslužby v  neděli v  10.00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, 
Demelova 2: 

-bohoslužby v  neděli v  10.00 ho-
din

Přehled bohoslužeb církví v  Prostějově:

Svědkové Jehovovi, sál Krá-
lovství,   Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 09.00 ho-
din, od 9.30 rozbor Strážné věže; 
studium Bible a teokratická škola 
probíhá vždy ve čtvrtek od 18.00 
hodin.
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Moravsko Slezská Křesťanská Akademie 
startuje cyklus přednášek
 Cyklus bude zahájen v Pros-

tějově 25. září 2013 v 17:45 hod. 
na CM gymnáziu Komenského 
17 přednáškou s názvem:

Po stopách svatých bratří 
Konstantina a Metoděje k probí-
hajícím oslavám jejich příchodu 
na Velkou Moravu v roce 1150.

Přednášejícím je PhDr.Karel 
Kavička, který působil   dlouhá 

léta v  arcidiecézním archivu 
v Olomouci.

Přednáška bude doprovázena 
obrazovou dokumentací.

Přednášky se uskuteční za 
podpory statutárního města 
Prostějova.

Srdečně zveme Vás i  vaše 
známé Ing.Václav Kopečný,

 za výbor MSKA

Po prázdninové přestáv-
ce připravil Klub historický 
a  státovědný v  Prostějově na 
září přednášku PhDr. Marka 
Vařeky, PhD. o  vztahu Pern-
štejnů a Lichtenštejnů k plum-
lovskému zámku. Prostějovský 
rodák a  stále ještě mladý his-
torik již získal díky své bohaté 
publikační činnosti a  pedago-
gickému působení na Ostrav-
ské univerzitě a  Masarykově 
univerzitě v Brně v odborných 
kruzích značné uznání a bude 
jistě přínosné si vyslechnout 
přednášku na téma, kterému 
se dlouhodobě věnuje. Akce 

se bude konat v úterý 17. září 
2013 v 17 hodin ve výstavním 
a  přednáškovém sále Státního 
okresního archivu Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1. -tc-

Vztah Pernštejnů a Lichtenštejnů 
k plumlovskému zámku 

Kultura - akce

Koncert smíšeného pěveckého sboru

EXAUDI

22.9. 2013 v 19 hod.

středisko PAX

(Brněnská ulice u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov)

Na programu:  písně a spirituály,  

podporováno městem Prostějov

PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 
OLOMOUC 2013, 20. ročník

Ne | 22. 9. 2013 | 19:00
J. Haydn: Stvoření
dóm sv.Václava
Michaela Šrůmová / soprán     
Jaroslav Březina / tenor 
Martin Gurbal / bas
Český � lharmonický sbor Brno
Petr Fiala / sbormistr
Jihočeská komorní � lharmonie
István Denés / dirigent 

St | 25. 9. 2013 | 19:00
Mozart známý i neznámý
chrám sv. Michala
P. Fiala: Křest svaté Ludmily
Hana Škarková / soprán
Alfréd Strejček / recitace
Český � lharmonický sbor Brno

Čeští komorní sólisté 
Petr Fiala / dirigent
So | 28. 9. 2013 | 19:00
Hudba Sixtinské kaple
kostel Zvěstování Páně
G. P. da Palestrina: Missa Papae 
Marcelli, aj.
Cappella Mariana / pěvecký soubor
Vojtěch Semerád / umělecký vedoucí

Ne | 6. 10. 2013 | 19:00
K. Szymanowski: Stabat mater  
TV NOE     
chrám sv. Mořice
J. Rutter: Mass of the Children
Eva Dřízgová / soprán
Jana Wallingerová /alt
Jiří Sulženko / baryton

Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal / sbormistr
Ars Brunensis Chorus
Dan Kalousek / sbormistr
Filharmonie Bohuslava Martinů
Stanislav Vavřínek / dirigent

So | 12. 10. 2013 | 19:00
A. Dvořák: Requiem   TV NOE
chrám P.M.Sněžné
Božena Harasimowicz / soprán 
Jana Sýkorová / mezzosoprán
Otokar Klein / tenor 
Radoslaw Žukowski / bas 
Slovenský � lharmonický zbor
Blanka Juhaňáková / sbormistr 
Moravská � lharmonie Olomouc
Jaromír M. Krygel / dirigent

 

 

úterky 24. 9. 2013 – 3. 12. 2013 v 17:30 
v prostorách Apoštolské církve, Raisova 1159 (vedle MŠ), Prostějov 

bližší informace a přihlášení do kurzu na www.acprostejov.cz 
 

nebo 
 

pátky 4. 10. 2013 – 13. 12. 2013 v 16:30 
v prostorách Církve bratrské, Šárka 10a, Prostějov  

bližší informace a přihlášení do kurzu na www.cbprostejov.cz 
 

PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA 
kurzyalfa.cz 
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Září je za dveřmi a v  ta-
nečním oboru ZUŠ probí-
há zápis malých i  velkých 
tanečníků. Nejmladší 
přijímá naše škola do pří-
pravné taneční výchovy 
děvčata i chlapce narozené 
v roce 2008 a dále také ta-
nečníky do všech starších 
ročníků. V  letošním škol-
ním roce vzniká z  našich 
talentovaných chlapců sa-
mostatná skupina, jelikož 
tanec není jen dívčí zále-
žitost.

V  přípravné taneční vý-
chově vycházíme z  myšlenky 
Pohyb – hudba – slovo – hra. 
Tyto principy rozvíjíme v dal-
ších ročnících v  předmětech 
Dětské taneční hry, Taneční 
techniky a Taneční praxe. Od  
4. ročníku se Dětské taneční 
hry mění na Taneční impro-
vizaci. Nabízíme dětem tedy 
ucelenou výuku estetického 
scénického pohybu a  samo-

statný dětský pohybový pro-
jev.

V  mladších ročnících je 
tato výuka podpořena klavír-
ním doprovodem. 

Taneční obor již druhým 
rokem sídlí v  nově zrekon-
struovaných prostorách pro-
stějovského zámku. Taneční 
sál je vybaven velkoplošnými 
zrcadly a  speciálním taneč-
ním povrchem. Umělecký 
dojem dotváří historická vý-
malba.

A že se v takovém kvalitním 
prostředí daří, potvrzují i naše 
loňské úspěchy. Ve všech ta-
nečních přehlídkách, kterých 
se pravidelně účastníme, jsme 
se protančili až na místa nej-
vyšší, tedy  do celostátních kol. 
Taneční obor ZUŠ prezentoval 
naše město v  Kutné hoře na 
30. Celostátní přehlídce dět-
ských skupin scénického tance 
s  choreogra� í  „Chyť si mě“ 
a  v  Praze na � nále přehlíd-
ky Taneční učitelé roku 2013 
s  choreogra� í „Snová“, která 
navíc získala cenu odborné 
poroty a  cenu � rmy Grishko. 
Do 21. Celostátní přehlíd-
ky scénického tance mláde-
že a  dospělých Tanec, tanec 

je nominovaná choreogra� e 
souboru Buď ZUŠ „ Moje – 
naše“.  I všechny další choreo-
gra� e, které se krajských pře-
hlídek účastnily, získaly různá 
ocenění, která jsou velmi pozi-
tivní a motivující pro všechny 
naše tanečníky. 

Avšak nejen soutěže 
jsou naší náplní. Pro žáky 
nejmladších ročníků pořá-
dáme mikulášské besídky, 

vystupujeme na akcích naší  
školy a  pořádáme dva sa-
mostatné taneční programy 
v Městském divadle v Prostě-
jově, které se pyšní vyproda-
ným hledištěm.

Největším úspěchem ta-
nečníků i pedagožky a chore-
ogra� y Pavly Krieger Jahodo-
vé  jsou žáci přijatí na taneční 
konzervatoře. V  letošním 
školním roce bude členka 

souboru Buď ZUŠ  Nikola 
Hacarová   studovat tanec 
v Tanečním centru Praha. 

Tak tedy od 2. září 2013 se 
těšíme právě na Vás! Pondělí 
od 9.00 – 12.00hod a  13.00 
– 17.00hodin, úterý až pátek 
13.00 – 17.00hodin. V dalších 
dnech již podle rozvrhu do-
stupného na webu ZUŠ.

 Pavla Krieger Jahodová,
  DiS.

Kultura - akce

na koncert na koncert na koncert 
Posádkové hudby Posádkové hudby Posádkové hudby Posádkové hudby Posádkové hudby Posádkové hudby 

OlomoucOlomoucOlomouc

Ašota Arakeljana
Vernisáž 5.září 2013 v 17,00 hodin

Galerie N7  v Prostějově pořádá 
autorskou výstavu

Galerie N7 - výstava potrvá od 5.září do 12. října 2013 

Úvodní slovo: PaedDr. Oldřich Páleníček
                        Mgr.  Martin Neviyel       .

Hurá do tance
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RADNIČNÍ
   LISTY

Přesně před rokem jsme 
v  Městské knihovně Prostějov 
založili Senior klub. Jednou 
měsíčně (nejčastěji je to druhé 
úterý v  měsíci) se v  knihovně 
sejdou všichni, kdo mají zájem 
dozvědět se něco nového, poba-
vit se, sejít se se svými vrstevní-
ky a popovídat si. V uplynulém 
roce jsme si na těchto setkáních 
např. promítali  � lm o spisovateli 
a  prostějovském rodákovi Ed-
vardu Valentovi nebo zajímavý 
dokument o Mezinárodní olym-

piádě seniorů, navštívili jsme 
Národní dům a  prostějovský 
židovský hřbitov, prohlédli jsme 
si hanácké kroje, soutěžili jsme 
v  Audiostopu a  zahráli jsme si 
společenské hry. Rozhodli jsme 
se, že čas od času uspořádáme 
také nějakou „výpravu“ za po-
znáním našeho regionu. Často 
ani nevíme, kolik zajímavého 
máme přímo za humny. Na 
zářijovém senior klubu proto 
zopakujeme červnový výlet 
do Čech pod Kosířem, který 

se kvůli nepříznivému počasí 
uskutečnil pouze v  omezené 
míře – prohlédli jsme si Muze-
um kočárů a Muzeum hasičské 
techniky. Teď se chceme spo-
lečně s  pracovníky prostějov-
ského ekocentra Iris podívat 
do zámeckého parku a navštívit 
i nově otevřenou rozhlednu na 
Velkém Kosíři. Pokud chcete jet 
s  námi, přijďte v  úterý 10. září 
v 8.40 hod. na autobusovou za-
stávku č. 2 u místního nádraží. 
Těšíme se na Vás.

Kultura - knihovna

Senior klub pokračuje

Ing. Miloslav Kolář, jeden 
z aktivních příznivců Senior klu-
bu, připravil kurz práce s počíta-
čem nazvaný Senioři a  počítač. 
V  osmi lekcích se seznámíte se 

základy práce na PC – naučíte se 
a prakticky si vyzkoušíte, jak na-
psat text nebo e-mail, jak udělat 
tabulku či jednoduchou prezen-
taci, co je to internet a k čemu ho 

můžeme využívat. Pokud máte 
zájem, přihlaste se v čítárně nebo 
na tel. 582 329 661 a zapište se do 
kurzu. Začínáme už v  pondělí 
23. září v 10 hod. dopoledne.

I  letos pořádáme kurz tré-
ninku paměti pro seniory. 
Ničeho se nebojte….hravou 
formou si zopakujete to, co 
už víte, seznámíte se s pamě-
ťovými technikami, setkáte 
se svými vrstevníky a  užijete 

spoustu legrace. V  kurzu se 
nezkouší, ani neznámkuje, 
svoje výsledky nemusíte niko-
mu ukazovat. Za účast na lek-
cích se neplatí, ale přihlášení 
je již závazné, zájemců je vždy 
víc, než můžeme přijmout. 

Hlásit se můžete již nyní, 
osobně nebo na telefonním 
čísle 582 329 661. Začínáme ve 
středu 2. října v 10 hod. dopo-
ledne. Těším se na Vás.

Mirka Vyroubalová 
– lektorka

Počítačové kurzy pro seniory

I  letos pořádáme kurz tré- spoustu legrace. V  kurzu se Hlásit se můžete již nyní, 

Trénink paměti

Pokud je Vám méně než 15 
let, jásejte, neboť se můžete 
zúčastnit této velké tradič-
ní literární soutěže. Skládejte 
básně, pište příběhy, pohádky, 
vzpomínky, obyčejné či neu-
věřitelné. O  čemkoli chcete, 
dlouhé dle libosti, je to pouze 
na vás. Seberte odvahu a  při-
neste své dílko do knihovny 
pro děti a mládež (Vápenice 9), 
ať už na papíře nebo na � ash 
disku, můžete jej také poslat 
na adresu detske@knihovnapv.
cz. Nezapomeňte však uvést 

své jméno, věk a  způsob, ja-
kým vás můžeme kontaktovat. 
Soutěžní příspěvky přijímáme 
do 30. září. Nejlepší práce, vy-
hodnocené odbornou porotou, 
budou vyhlášeny v rámci slav-
nostního � nále soutěže, a jejich 
mladí autoři budou odměněni 
věcnými cenami. Milí rodičo-

vé, řekněte o soutěži svým dě-
tem. Třeba budete překvapení, 
kolik toho už mají v šuplíku či 
v  počítači napsaného. Pokud 
si rádi přečtete vítězné práce 
minulých 10 ročníků soutěže, 
v knihovně pro děti a mládež je 
na prodej i k prohlédnutí jejich 
ilustrovaný sborník.

Sovičkiáda – velká soutěž pro malé spisovatele

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Září 2013

6. září v 19 hodin

ROZSVĚCENÍ 
SVĚTEL

Slavnostní zahájení 9. sezóny 
Divadla Point. 

Rozvášněni úspěchy sezóny minulé, vr-
háme se do té letošní. 

Nabídneme vám několik kabaretních vý-
stupů, nahlédneme do hlubin divadelního 
fundusu, necháme se unášet na vlnách in-
spirativní hudby a vezmeme vás s sebou do 
světa, kde fantazie nezná hranic.

20. září v 19 hodin
FILMOVÉ TÁBORY SOBOTÍN: 

Movie Factory 2013 
a Filmový tábor Sobotín 2013

Slavnostní premiéra � lmů z  produkce me-
zinárodního � lmového kempu MOVIE FAC-
TORY 2013, kterého se zúčastnili mladí � maři 
z Finska, Estonska, Slovenska, Slovinska a Čes-
ké republiky. 

Tento projekt se konal za � nanční podpory 
Evropské unie v programu „Mládež v akci“.

Druhá část programu je věnována � lmové 
tvorbě juniorského � lmového tábora v Sobotí-
ně. Za přítomnosti tvůrců představíme to nej-
lepší, co vzniklo během letošního ročníku. 



25

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
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ZÁŘÍ 2013
PŘÍSPĚVEK ASTRONO-

MICKÉHO ODDĚLENÍ - LI-
DOVÉ HVĚZDÁRNY, K EV-
ROPSKÉ NOCI VĚDCŮ 27. 
9.

O víkendu s Evropskou nocí 
vědců prostějovská hvězdár-
na nabídne v   pátek 27. 9. ve 
20.30 hodin nejen večerní po-
zorování dalekohledy (nutná 
bezmračná obloha), ale také 
informace o dalekohledech, čin-
nosti hvězdárny i prohlídku vý-
stav a  vybavení přednáškového 
sálu. Vstup zdarma!

V   PŘEDVEČER EVROP-
SKÉ NOCI VĚDCŮ 26. 9. V   
18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 
„Z MÉHO POBYTU V CERN 
ANEB JE NEUTRINO RYCH-
LEJŠÍ NEŽ SVĚTLO?  (NE)
EXISTUJE HIGGSŮV BO-
ZON? “ 

Přednáší: prof. RNDr. Jan No-
votný, CSc. (*1944), Ústav fyzikál-

ní elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy uni-
verzity, Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, � losof, 
publicista (např. viz Listy – časopis pro politickou kulturu 
a občanský dialog), překladatel, žije v Brně. Vstupné do-
spělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

23. – 29. 9. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S  PŘED-
NÁŠKOU A EVROPSKOU NOCÍ VĚDCŮ

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu od 15.30 hodin je nabízena pohádka pro 

děti, 

- každé odpoledne od 15.00 hodin na pozorování 
Slunce. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je 
bezmračná obloha.

- s  výjimkou čtvrtka (večerní přednáška) každý ve-
čer od  20.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy da-
lekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování 
je bezmračná obloha.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí 
a čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 
15. 00 do 16. 00 hodin. 22. 9. ve  22. 43 hodin přechází 
Slunce ze znamení Panny do znamení Vah. Začátek as-
tronomického podzimu, podzimní rovnodennost.

- VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLO-
HY DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pon-
dělí a čtvrtek (neplatí 26. 9. – večerní přednáška) i o ce-
lém ASTRONOMICKÉM TÝDNU (neplatí 26. 9.) od 
20.30 do 21.30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají po-
slední návštěvníci vstup 30 minut před koncem oteví-
rací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč. 

POVÍDÁNÍ O ZEMI
Každou zářijovou středu 

(mimo 4. 9.) v   15.30 hodin. 
Pořad o  čtyřech ročních ob-
dobích, o změnách v  přírodě, 
dětských zábavách i  hrách v   
každém ročním období. Vše 
doplněno obrázky a  básnič-
kami Josefa Lady. Vstupné 
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 
26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

22. 9. VE 14.00 HODIN, 
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z  CYK-
LU SOUTĚŽÍ 2013/14  „KOS-
MONAUTIKA“ – RAKETY

Soutěži bude předcházet po-
vídání o prvních pokusech lé-
tat do vesmíru. Vstupné dospě-

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

XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro 5 až 11leté děti, nový ročník začíná ve 

středu 11. 9. v  16.30 hodin a další schůzky jsou vždy 
každou středu ve stejném čase. Obsahem zářijových se-
tkání bude seznámení s  obtočníkovými souhvězdími. 
Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce. 
Pololetní klubový poplatek 200 Kč.

XLIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členové klubu se sejdou 26. 9. v  16.30 hodin v  před-

náškovém sále hvězdárny. Podrobný rozpis obsahů 
setkávání obdrží každý člen při první návštěvě klubu. 
Obsah bude upravován dle přání samotných členů. 
Klub stále přijímá nové členy.

VÝSTAVY, EXPOZICE
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

Z  DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
EXPOZICE OPTIKA

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

Změna programu vyhrazena.

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V  Radničních listech 2013 
se na tomto místě každý ka-
lendářní měsíc objeví v  abe-
cedním pořadí jeden pojem z  
astronomie nebo kosmonau-
tiky. Tentokráte se zastavíme 
u  písmene H a  to zcela výji-
mečným způsobem. 

Dnešní téma tedy zní: Proč 
se družice houpou? Proč při 

každém obletu Země nad ur-
čitými oblastmi stoupají nebo 
klesají o desítky metrů?

A ještě k  úvodnímu pojmu 
geostacionární. Předpokládej-
me družici pohybující se první 
kosmickou rychlostí s  výš-
kou dráhy družice zvolenou 
tak, aby oběžná doba družice 
kolem Země byla stejná jako 

doba rotace Země (shodné úh-
lové rychlosti). Pokud je navíc 
dráha družice přesně kruhová 
a roviny oběžné dráhy družice 
a  zemského rovníku splývají, 
pak družice jakoby "visí" nad 
jedním místem nad zemským 
rovníkem - odtud plyne název 
této kategorie družic: geosta-
cionární. Výška této dráhy 
je přibližně 35   790   km nad 
zemským povrchem. Vzhle-
dem ke vzpomenutým nerov-
noměrnostem rozložení zem-
ské hmoty a  tlaku slunečního 
větru dochází k  postupnému 
narušování této dráhy, družice 
se z ní začíná postupně vychy-
lovat a v důsledku toho začne 
ve vesmíru opisovat jakousi 
"osmičku" kolem své střední 
polohy. Běžný uživatel (např. 
satelitní televize, GPS apod.) 
však tyto chyby polohy nepo-
zná, data jsou před distribucí 
koncovým uživatelům kori-
gována tak, aby se tyto pohy-
by neprojevily. Pro udržování 
přesné polohy družice je tedy 
nutné provádět pravidelné 
korekce její dráhy, což spotře-
bovává palivo, které si družice 

veze na oběžnou dráhu. Prá-
vě zásoby paliva pro korekce 
a případné větší změny dráhy 
jsou limitem životnosti druži-
ce. Před úplným dočerpáním 
paliva jsou současné geosta-
cionární družice „odkládány“ 

na vyšší oběžnou dráhu (o cca 
100 až 200   km), kde pak ne-
překážejí funkčním družicím. 
Vzniká tak ale velké "vesmírné 
smetiště", které přenecháváme 
k  řešení budoucím generacím.
 -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - H
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Nastoupila jsem v  polo-
vině pomyslných „divadel-
ních prázdnin“. Podobají se 
těm školním, které tak dobře 
znám. Navenek zdánlivý klid, 
ale ve skutečnosti se musí 
stihnout spousta práce, aby 
bylo městské divadlo dobře 
připraveno na novou sezonu 
a na své návštěvníky. Už příští 
týden se znovu otevřou dveře 
předprodeje, plakát s progra-
mem na září už jde do tisku, 
konzultujeme organizační de-
taily hodové neděle. 

Upravuje se a  opravuje, 
nesmí se vynechat důkladný 
úklid. V  hereckých šatnách 
usilovně pracují elektrikáři, 
schodišťová plošina prošla 
důkladnou opravou a snad už 
nebude zlobit. Umýt všechna 
okna, vymalovat některé míst-
nosti, provést stolařské opravy 
– to všechno se musí stihnout 
do konce srpna...

A moje první pocity a prv-
ní kroky?

Zatím vstupuji do historic-
ké budovy s pocity drobné tré-
my. Určitě opadne, ale budova 
Národního domu má svůj ne-
zaměnitelný genius loci.

Pozorně se rozhlížím a ješ-
tě pozorněji naslouchám. 
A ptám se...

Jedním z prvních oříšků je 
obrovský svazek klíčů. Přiřa-
dit správný klíč ke správným 
dveřím  - to je teď můj každo-
denní ranní úkol.  

Paní ředitelka Alena 
Spurná mi luxusně předala 
nezbytný úřad – počítač se 
spoustou souborů a  důleži-
tých informací, na stole čeká 
hromada papírů k  přečtení 
i  dalšímu vyřízení. Postupně 
se seznamuji s  nezbytnými 
detaily každodenního pro-
vozu a jsem ráda, že prvním 
průvodcem je mi jedna z nej-
bližších spolupracovnic paní 
Eva Zelená. Jevištní mistr pan 
Radek Melka mě při prohlíd-
ce budovy zavedl i  do míst 
i hluboko pod zemí, nahlédla 
jsem doslova do historických 
útrob Národního domu.  
Dokonce i přímo z chodníku 
v Šerhovní ulici – někdo tam 
ukradl kovový poklop hlavní-
ho uzávěru plynu a nebezpeč-
nou skoro čtyřmetrovou díru 
je třeba řešit ihned. A  těším 
se na všechny další spolupra-

covníky, kteří se budou vracet 
z dovolených. 

Pod střechou Národního 
domu ve 2. patře je pořádné 
horko. Občas uvažuji o  pře-
stěhování ředitelny do pří-
jemného chládku divadelního 
sálu – takový krok sice nebyl 
součástí koncepce předložené 
výběrové komisi, ale výjimeč-
ná situace si žádá i výjimečné 
řešení!

Když jsem se na konci 
června loučila se svými žáky, 
zvala jsem je do divadla. Je 
místem, které nabízí možnost 
zastavit se, zasnít, dopřát si lu-
xus zážitků, jež nám dovolí na 
chvíli zapomenout na všední 
starosti.

Samozřejmě toto pozvání 
platí pro Vás všechny. Přijďte 
do divadla, těšíme se. 

 Jana Maršálková

Městské divadlo má od 1. srpna 
novou ředitelku

Po deseti letech vystřídala ve funkci ředitelky Městského divadla Pros-
tějov Alenu Spurnou Jana Maršálková, která vyšla vítězně z výběrového 
řízení na tento post. Pojďme se společně nejdříve ohlédnout za činností 
odcházející ředitelky i na to, co novou šéfovou v divadle překvapilo…

Holky, děláte to dobře 
Ohlédnout se za víc jak de-

seti lety, to není jen tak. Chce 
to ponořit se do široké (a taky 
dost hluboké) řeky vzpomínek. 
A na to je v tomto okamžiku 
ještě příliš brzy. K náležitému 
hodnocení chybí odstup od 
díla. A tak jsou tu jen neuspo-
řádané dojmy:

První silnou vzpomín-
kou jsou zimní dny na za-
čátku roku 2003. Usilovně 
jsem se snažila prokousat 
se k jádru své práce a začít 
ji směrovat. Byly to šichty 
dlouhé a  tmavé. Světlo za-
čalo pronikat až postupně 
během roku a hned nastala 
příprava na stoleté výročí 
Národního domu v  roce 
2007. Stále mám před oči-
ma divadelní sál bez sedadel 
a opony, cihlový prach a suť 
téměř všude. Nervózní na-
pětí z  dodržení smluvních 
termínů pěti desítek růz-
ných � rem, které si předá-
valy dveře a postupně vylep-
šovaly interiéry. Dva a  půl 

roku také trvalo, než přišlo 
na svět velké dítě v podobě 
publikace Národní dům 
1907 – 2007; vážilo dvě a půl 
kila. 

Díky  všem změnám si 
lidé začali secesního domu 
víc všímat a statistiky potvr-
dily, že začali také víc cho-
dit do divadla. Pro ředitele 
je to ten nejlepší pocit, ale 
taky starost. Divadlo je dost 
křehká a vrtkavá záležitost. 
Vidíte, jak se lidé scházejí na 
večerní představení, a jste si 
vědomi, jak málo stačí, aby 
se nezvedla opona...

Divadelní zákulisí je úžas-
ný svět plný letmých setkání 
s významnými osobnostmi. 
Ráda vzpomínám na Vladi-
míra Dlouhého, profesioná-
la Marka Ebena, neopako-
vatelnou Hanu Hegerovou, 
velkorysého Bolka Polívku, 
srdečnou Elišku Balzerovou, 
galantního Juraje Kukuru či 
neodolatelného Jiřího Štěp-
ničku. Mimořádně zajímavá 
byla vždy setkání s  Jaromí-
rem Nohavicou. Při kon-
certu v únoru 2012 jsem ho 
požádala o věnování na starý 
vinyl s jeho písněmi. Napsal 
a  dodal: „Holky, děláte to 
dobře!“. To bylo jedinečné 
ocenění pro celý náš dámský 
divadelní management. 

Nedávno mi připomněla 
kolegyně můj výrok z  úpl-
ných začátků v roli ředitel-
ky: Chyby můžeme dělat, ale 
nesmí být fatální. Ano, i tak 
by se dalo shrnout mých 
divadelních deset let a sedm 
měsíců.  Alena Spurná

První dny v městském divadle 
jsou docela horké...
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Otevírací doba ICM Prostějov

Otevírací doba ICM Prostějov bude od září opět od 12.00 do 17.00 
hod. Internet pro veřejnost je dostupný od 14.00 do 17.00 hod. Podrob-
nější informace najdete na našich stránkách www.icmprostejov.cz. 

Nová dobrovolnice z  Francie

Od 4. září bude pracovat v   ICM jako dobrovolnice Lucie Ballon z   
Francie. V  Prostějově bude působit až do konce srpna 2014, a to v  rám-
ci Evropské dobrovolné služby. Ve spolupráci s  ICM Prostějov nabídne 
Lucie řadu zajímavých akcí pro veřejnost i pro střední školy na Prostě-
jovsku: např. Francouzskou konverzaci pro veřejnost, Francouzsko-české 
jazykové tandemy, besedy a semináře pro SŠ. Chcete-li se o Lucii dozvě-
dět víc, podívejte se na www.icmprostejov.cz nebo přijďte přímo do ICM 
Prostějov, Komenského 17. 

Akce plánované na září

Informační kampaň „Víte, že…“
Od srpna až do 5. září bude v   Prostějově probíhat informační kam-

paň „Víte, že…“, jejímž cílem upozornit na témata související s  EU, ces-
továním, dobrovolnictvím i  s   informačními centry pro mládež v   ČR. 
Hledejte plakáty a  dozvíte se víc. Kampaň realizuje ICM Prostějov za 
finanční podpory MŠMT ČR. Více informací najdete na stránkách www.
icmprostejov.cz. 

Den otevřených dveří ICM

Nový školní rok zahajuje letos ICM Prostějov ve čtvrtek 5. září 2013 
Dnem otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak to v   ICM vypadá, co 
všechno vám nabízí. Odnesete si od nás nejen zajímavé materiály, ale 
budou pro vás nachystány i kreativní aktivity, dozvíte se, co pro vás má 
ICM připraveno v  tomto školním roce a seznámíte se s  Lucií, dobrovol-
nicí z Francie. V  tento den budete také moci potkat naše dobrovolníky v  
prostějovských ulicích s  balónky, kteří vás na naše ICM rádi nasměrují. 
Více informací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma – Mezinárodní den 

překladatelů

Také v  tomto školním roce se můžete těšit na Dny internetu zdarma. 
U příležitosti Mezinárodního dne překladatelů (30. září) pro vás připra-
vuje ICM Prostějov na pondělí 30. září 2013 Den internetu zdarma. 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.

Konverzace pro veřejnost

V  novém školním roce plánujeme v  ICM otevřít konverzace v  těch-
to jazycích: anglickou, francouzskou a německou. Zájemci se už mohou 
hlásit na e-mailu info@icmprostejov.cz, na telefonu 582   302   553 (od 
12.00 do 17.00 hod.) nebo osobně v   ICM Prostějov, Komenského 17. 
Více informací bude průběžně uveřejňováno na stránkách www.icmpros-
tejov.cz. 

Jazykové tandemy

Toužíte získat praktické jazykové dovednosti? Zapojte se do jazyko-
vých tandemů v   ICM Prostějov. V   tomto roce nabízíme kombinace 
francouzština/čeština, němčina/čeština, angličtina/čeština. Zájemci se 
mohou hlásit na e-mailu info@icmprostejov.cz, na telefonu 582  302  553 
(od 12.00 do 17.00 hod.) nebo osobně v   ICM Prostějov, Komenského 
17. Více informací o jazykových tandemech najdete na stránkách www.
icmprostejov.cz. 

Galerie pro duši

Každý všední den můžete v   otevírací době ICM Prostějov navštívit 
také naši Galerii pro duši. V září si můžete přijít prohlédnout fotografie z  
projektu Lanterna Futuri a od 25. září bude v  galerii instalována fotogra-
fická výstava s  názvem Fotografie z  prázdnin otce Jaroslava.

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a IYTC

Chcete využívat i v   novém školním roce slevy, které vám zajistí sle-
vové karty ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti), ITIC (pedagogové) nebo 
IYTC (mládež do 26 let), v   Prostějově, na cestách v   ČR i v zahraničí? 
Kartu si můžete vyřídit na počkání v  ICM Prostějov, Komenského 17 v   
otevírací době. Informace o tom, co potřebujete k  vyřízení karty, a naši 
otevírací dobu najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Blahopřejeme
V měsíci červenci oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
10.9.2013 14.00 Jak jsme si hráli… 
  vzpomínáme na hry a hračky mládí nejen našeho.
  Vaše hry a hračky jsou pochopitelně vítány. Hana Vybíhalová

17.9.2013 14.00 Plstění se Zorkou                                         
  Nová rukodělná technika .  Zorka Dostálová
   
24.9.2013 14.00 Přírodní léčba a prevence  zdravotních  
  problémů pro léčení a zlepšování
  zdravotního stavu.                    Mgr. Jarmila Podhorná

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým

70 let  Anna Chodurová, Helena Kreiselová, Josef Metzner, Věra Korčáková, 
František Lžičař, Jiřina Koudelková, Mgr. Jana Červenková, 
Ludmila Švandová, Alenka Rauschová, Jiří Grošek, Emerich Konečný, 
Jana Remencová, Ing. Ivan Hancko, Magdalena Majarová, 
Mgr. Marie Jaňéková, Vladimír Sedláček, Jana Wichterlová, 
Antonín Pískovský, Pavel Babek, Jiří Vižďa

 75 let  Marta Laštovicová, Ivo Pavlík, Mgr. Helena Procházková, 
Jarmila Vymlátilová, Jaroslav Špičák, Zdenka Lužná, Miloslav Dostálek, 
Stanislav Dočekal, Ilja Ráliš, Marie Láníková, PaedDr. Karel Kotyza

 80 let  Libuše Hrubanová, Olga Zdražilová, Gustav Slaný, Stanislav Chmelař, 
Marie Němcová, Anna Konupčíková, Jiřina Růžičková, Eva Šindýlková, 
Naďa Kolečková

 85 let  Jaromír Jakeš, Marie Přikrylová, Marie Ptáčkova, Anděla Pazderová, 
Blažena Hrušáková, Vojtěch Sekanina, Božena Břenková, Bohumila Schwetzová, 
Anna Smékalová, Eva Nováková, Bronislav Pavlík

 90 let  Marie Roháčkova, Marie Ježková, Marie Zavadilová, Libuše Brančíková, 
František Janoušek, Zdeněk Vitásek, Vladislava Šířková.

 91 let Miroslava Vaňková, Aurora Vymazalová, Vlasta Balzerová

 92 let Miroslav Flora, Anna Různarová, Ilona Povolná, 
Miloslava Drmolová, Růžena Pluskalová

 93 let Věra Kreclová

 94 let Leo Dadák, Vlasta Paňákova, Anna Čechovská

  95 let  Božena Jenešová
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Zápisy na volná místa do programů 
v cyklu září-prosinec 2013

pro rodiče a děti od narození do 5 let proběh-
nou:

-pondělí 2.9. 8.30-12.00 a 15.00-17.00
-úterý 3.9. 8.30-12.00
-pondělí 9.9. 8.30-12.00 a 15.00-17.00
-úterý 10.9. 8.30-12.00
(skupiny dle věku dětí: Mimikub, Broučci, Za-

jíčci, Méďové, Cipískova školička, Hrátky s  po-
hádkou)

 
Vzdělávací kurz pro ženy 

Od kočárku k podnikání- volná místa
- kurz je určen ženám, které chtějí začít s pod-
nikáním

- kurz je určen ženám s dětmi do 15 let a ženám 
nad 50 let

-kurz je zcela zdarma (hrazen z dotací ESF)
-zahájení prvního běhu kurzu 4.9.2013.
-bližší informace a  přihlášky: jitka.zapletalo-

va@centrum.cz

Výdej formulářů pro prodávající 
na podzimní burze dětského oblečení 

a obuvi

pondělí 23.9. 15.00-17.00 a od 24. 9. v dopoled-
ních hodinách v době provozu

Podzimní burza proběhne v říjnu.
 

Připravujeme:
- volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
-  besedy, kurzy, semináře o výchově a komuni-

kaci v rodině
- kurzy efektivního rodičovství
- relaxační kreativní večery pro ženy
-  individuální psychologické, právní i výživové 

poradenství
-  jednorázové akce pro celé rodiny a další akti-

vity pro rodiny s dětmi

Termíny, přihlášky a bližší informace o 
všech akcích:

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

So� e Zlámalová
Agáta Bořilová
Jonáš Růžička
Robin Burda
Tomáš Franc
Kamil Gremlica
Jaroslav Pastrnek
Jakub Chudík
Richard Griga
Adéla Novotná
Tomáš Rozkoš
Marek Atanasov
Adéla Hošková
Nela Šperková
Maxim Chammas

Natálie Šňupárková
Julie Sojková
Kristýna Kopečná
Kristýna Voláková
Antonie Fajstlová
Natálie Procházková
Adam Novotný
Michaela Škrkánková
Jiří Snášel
Filip Zaoral
Nela Lerchová
So� e Nakládalová
Irena Tučková
So� e Ka� ová
Anita Ka� ová

Ema Pichlová
Erik Lošťák
Ema Krejčí
Jan Patka
Kateřina Navrátilová
Amálie Rozsívalová
Eliška Páleníková
Vojtěch Tesařík
Natálie Klemešová
Matyáš Vybíhal
Vanesa Tomanová
Eliška Frnková
Tereza Přemyslovská
Adéla Pavlíková

Matyáš Hrabal
Helena Korhonová
Maya Etzi
Nela Richterová
Sára Lakomá
Štěpán Kincl
Anna Vymětalová
David Komárek
Simona Haluzová
Michaela Piňosová
Matěj Moudrý
Sára Zbožínková
Ondřej Lehký

Seznam dětí přivítaných 
dne 20. 6. 2013

Seznam dětí přivítaných 
dne 1. 8. 2013

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Pravidelný provoz  MC bude zahájen v září dle rozpisu skupin.

Občanské sdružení Žebřík o.s., Vás 
srdečně zve do multikulturního Klubu 
pro rodiče s dětmi ve Vrahovicích, kte-
rý je určen pro cizince a české občany.

Úterky 9.30 – 11.30 jsou vyhra-
zeny pro děti (1 - 4 let) a  čekají je 
pohybové hry, říkanky, písničky…                                                                                                         
a  rodiče si mohou společně vydech-
nout u šálku kávy (příspěvek na vstup 
10 Kč).

Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro 
změnu rodičům (pro děti je v herně 
zajištěn kvalifikovaný dozor s progra-
mem). Každý týden pro vás vybíráme 
zajímavé besedy a přednášky na téma 
z oblasti výchovy, fyzického i duševní-
ho zdraví, vztahové problematiky atd., 
anebo si vyzkoušíte svou šikovnost 
v naší tvořivé dílně (příspěvek na vstup 
10 Kč).

PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN:             
3.9.  Klub rodičů a dětí
5.9. Zájmové vzdělávání v ČR
10.9. Klub rodičů a dětí
12.9. Školský systém v ČR
17.9. Klub rodičů a dětí
19.9. Podzimní výzdoba bytu ze 

sena
24.9. Klub rodičů a dětí
26.9. Šikana
1.10. Klub rodičů a dětí
3.10. Korálková technika III., pří-

věsek
8.10. Klub rodičů a dětí
10.10. Arteterapie
15.10. Klub rodičů a dětí
17.10. Vizovické pečivo
22.10. Klub rodičů a dětí
24.10. Obrázky z dějin českého ná-

roda

29.10. Klub rodičů a dětí
31.10. Závislosti a děti                                         
Podpořeno z Programu švýcarsko-

-české spolupráce
Již několik let nabízíme poraden-

ské a sociální služby rodinám, které 
k nám přesídlily z jiných zemí. Cizin-
cům nově nabízíme hlídání dětí ve 
středy 9.00 – 12.00 (herna I. patro, pro 
děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. 
= 50,-. Nutno objednat telefonicky či 
emailem min. den předem).

Kontakty: Žebřík o.s., Centrum 
podpory cizinců, Dům služeb, Vrahovic-
ká 83, Prostějov

Multikulturní klub pro rodiče s dět-
mi, Hlídání dětí cizinců, tel: 605 121 002

Poradna pro cizince, tel: 731 065 267
www.procizince.cz, 
email: cpc@zebrik-os.cz

Pozvání pro rodiče a děti
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Centrum pro rodinu v Prostějo-
vě je pobočkou pastoračního Cen-
tra pro rodinný život Olomouc při 
Arcibiskupství olomouckém a  již 
čtvrtým rokem provozuje aktivity 
v  salesiánském středisku v  Krasi-
cích.

Centrum je nezisková organiza-
ce, jejímž posláním je podporovat 
a hájit tradiční hodnoty manželství, 
mateřství a rodiny, zprostředková-
vat vzdělávací, poradenské a volno-
časové aktivity.

Přijímáme přihlášky:
TVOŘIVÁ DÍLNA –  je určena 

pro všechny děti, rodiče a ostatní 
tvůrčí zájemce. 

Bude probíhat každé  pon-
dělí od 14.30 do 17.30 hodin.
Pracujeme s  různými materiály 
a  výtvarnými technikami: kera-
mickou hlínou, papírem, voskem, 
Fimem, textilem, hedvábím aj.

KREATIVNÍ PODVEČERY 
PRO ŽENY– úterý od 19.30 hod

17.9. Tvoření z Fima
1.10. Pletení s pedigu
MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM 

- diskusní program pro rodiče na 
MD, který je zaměřen na posílení 
sebevědomí ženy, sebepoznání, 
komunikační dovednosti, psycho-
hygienu a  zvládání stresu, time-
management, ale i  na vymezení 
osobních možností a  perspektiv 
do budoucna a postavení rodiny ve 
společnosti.

V pátek  od 10 do 11 hodin, do-
provodnou službou bude hlídání 
a péče o děti. I zde přijímáme při-
hlášky.

PRVNÍ ŠKOLIČKA – je do-
polední kroužek typu miniškolky, 
určený rodinám s dětmi od 2 do 
4 roků. Usnadňuje přípravu na 
nástup do MŠ, připravuje na sepa-
raci od rodičů a navazování vztahů 
s vrstevníky v malé skupině a bez-
pečném prostředí. Příspěvek za 
kroužek je 120 Kč (40 Kč/hod) 

Od října v návaznosti na tento 
program připravujeme přednášky 
pro rodiče, jak se připravit a  jak 
zvládnout možné krizové jevy 
– školní zralost, alergie, vady vý-

slovnosti, grafomotorika, relaxační 
techniky, stravování.

ABY MALÉ BYLO VELKÉ 
- kroužek plný příběhů a písniček 
rozvíjející základní etické hodno-
ty a postoje  pro děti od 3 do 6 let. 
Součástí je výtvarné tvoření, jedno-
duchá modlitba a hra. Každý čtvr-
tek od 16 do 17 hodin. 

Dále nabízíme:
MAŽELSKÉ VEČERY
Kurz „Manželské večery“ se 

skládá z  osmi setkání a  je určen 
pro všechny manželské páry v kte-
rékoliv etapě společného života. 
Záměrem kurzu je pomoci všem 
manželským párům posílit a pro-
hloubit jejich partnerský vztah, 
ale i  manželům, kteří chtějí své 
manželství zlepšit, nebo procházejí 
náročným obdobím.Každé setkání 
probíhá v restauraci a začíná večeří. 
Následuje promluva, po které má 
každý pár příležitost o samotě spo-
lečně prodiskutovat téma večera. 
Páry spolu mluví v soukromí, vše 
co si řeknou zůstane jen mezi nimi. 

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, 

Umění komunikace, Řešení kon-
fliktů, Síla odpuštění, Rodiče a ro-
diče partnera, Dobrý sex, Láska 
v akci a Slavnostní závěrečný večer.
Kurz, ačkoliv je založen na křesťan-
ských principech, je vhodný pro 
všechny manželské páry.

Cena kurzu pro pár je 1800Kč. 
Zahrnuje dvě příručky a cenu jed-
notlivých večeří. Kurz bude zahá-
jen v první polovině října. Přijímá-
me přihlášky.     

PŘÍPRAVA  SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na 

hodnotu manželství  a  jeho vý-
znam a  dát snoubencům příleži-
tost  k  intenzivnímu společnému 
zamyšlení se nad různými aspekty 
manželství. Příprava obsahuje 
tato témata:

Manželský vztah (Podstata 
partnerského vztahu, Manželská 
láska, Duchovní život v manželství, 
Podněty ke společné modlitbě)

Komunikace, konflikty a jejich 
řešení (Konflikty a  jejich řešení, 

Komunikace, Rodiče, přátelé a my, 
Křesťanské zacházení s časem a pe-
nězi )

Láska, sexualita, rodičovství 
(Manželství a  sexualita, Další ob-
lasti manželských vztahů, Rodi-
čovství, Plodná láska a odpovědné 
rodičovství)

V  případě zájmu o  církevní 
sňatek je nutné doplnit si témata tý-
kající se života z víry s oddávajícím 
duchovním.

KURZ  PPR   
Kurzy symptotermální metody 

přirozeného plánování rodičovství 
organizuje mezinárodní křesťan-
ská organizace Liga pár páru. Kurz 
se zabývá důvody, které vedou 
k rozhodnutí pro PPR, k motivaci 
pro jeho používání a tím k většímu 
úspěchu s metodou, ale i požehná-
ní, které rodině přináší. V kurzech 
je probírána symptotermální me-
toda, fyziologie ženské plodnosti, 
pozorování a hodnocení příznaků, 
určování plodných a  neplodných 
období, pomoc v docílení těhoten-
ství, kojení a  návrat plodnosti po 
porodu.

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO  MATEŘ-

SKÉHO  CENTRA  MATKY  
MARKÉTY

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 ukazovaček. Nakonec je 
připravené tvoření pro nejmenší. 
V pátek je volná herna - tj. bez or-
ganizovaného programu si můžete 
přijít pohrát s dětmi a popovídat. 
Od 10 do 11 hodin bude probíhat 
diskusní program pro rodiče na 
MD – MATEŘSTVÍM  ZÍSKÁ-
VÁM. Doprovodnou službou 
bude hlídání a péče o děti. 

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY: 
Centrum pro rodinu Pros-

tějov, Mgr. Jitka Havlíčková, tel. 
731 626 126, cprpv@seznam.cz

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.

Povýšení sv. Kříže Prostějov
Kostel Povýšení sv. kříže Filipcovo nám. Prostějov
denně kromě středy - 8.00  a 18.00 hod. (dětská 
mše  čtvrtek večer)
sobota - 8.00 hod., neděle - 7.30  a 10.30 hod.

Kostel Sv. Jan Nepomuckého 
(u Milosrdných), Svatoplukova ul.

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

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

středa – 17.00 hod. 
neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí 
a rodin Sedmikrásek)

Kostel Sv. Josef 
(Krasice)

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

Římskokatolická farnost 
sv. Petra a Pavla

- každý den kromě úterý v 6:30 a v 18:00
(v letním období – v době platnosti letního času 
v 18:30)
- v neděli v 9:00 a v 18:00 
(v  letním období – v  době platnosti letního 
času v 18:30)

Pořad bohoslužeb římskokatolická farnost

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, E-mail: cprpv@seznam.cz, webové stránky http://cprpv.ic.cz/

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

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 9. září od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

exkurze 
Horami a lesy 
po stopách Boženy Němcové 
a Maxe Švabinského
KDY: sobota 21. září, sraz na hl. 
nádraží v Prostějově v 7:20, od-
jezd vlakem v 7:35 
KDE: Česká Třebová a okolí
Exkurze pro veřejnost s odborný-
mi průvodcem RNDr. Hynkem 
Skořepou.
Doprava tam i zpět vlakem. Sraz 
ve vestibulu hl. nádraží ČD v 7:20, 
odjezd vlakem v  7:35 do České 
Třebové s přestupem v Olomou-
ci.
Navštívíme Kozlovský kopec 
s  rozhlednou, chaloupku Maxe 
Švabinského v Kozlově a poutní 
a  výletní místo Hory u  České 
Třebové, kde pobývala Božena 
Němcová.
Návrat vlakem opět z České Tře-
bové, příjezd do Prostějova nej-
později v 19:30.
Délka trasy asi 12 km.
Poplatek za účastníka: 40 Kč (cena 
nezahrnuje dopravu vlakem, tu si 
hradí každý sám).

akce pro školy
Den bez aut
KDY: pondělí 23. září, od 8:30 
do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov
Jako součást Evropského Dne bez 
aut pořádaného Zdravým měs-
tem Prostějov budou připraveny 
v Kolářových sadech aktivity pro 
děti. Děti mohou zhlédnout výsta-
vu o dopravě a zúčastní se hravých 
aktivit na téma „ekologicky šetrná 
doprava“, při kterých prokáží nejen 
své vědomosti, ale i obratnost.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 23. září od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

akce pro rodiny s dětmi
Putování k  bylinkovým skřít-
kům botanické zahrady
KDY: pátek 27. září od 16:00 do 
17:30
KDE: Botanická zahrada Petra 
Albrechta, Lidická ul. č. 2, Pro-
stějov

Hravé aktivity pro rodiny s dět-
mi budou čekat na stanovištích 
u  bylinkových skřítků, kteří 
ukážou dětem svá tajemství. 
Nic ale není jen tak, každý skří-
tek bude chtít za vydání svého 
tajemství splnit nějaký úkol. 
Cena: 20 Kč / dítě.

akce na pomoc přírodě
Budování broukoviště v sadu na 
Kosíři
KDY: sobota 28. září, sraz na 
nádraží v  Kapli u  Čelechovic 
v 9:45, nebo přímo v sadu v 10 
hodin
KDE: sad Oulehle na Kosíři 
(u 3. zastavení naučné stezky, na 
zelené turistické značce vedoucí 
z  Čelechovic na Hané na Kosíř, 
GPS souřadnice 49°32‘14.738“N, 
17°4‘43.537“E)
V ovocném sadu bude probíhat 
výřez a  následný úklid vyřeza-
ných náletových dřevin. Součas-
ně bude zahájeno budování tzv. 
broukoviště, pro něž využijeme 
vhodné kmeny a  silné větve 
z  výřezů. Dobrovolníci se mo-
hou zapojit do úklidu a likvidace 
větví, nebo do hloubení jam pro 
budoucí broukoviště a budování 
jeho základů z  prvních kmenů 
a větví. 
Nejen pro děti bude připravena 
hravá stezka se zajímavými infor-
macemi o životě brouků, kteří ke 
svému životu potřebují tzv. mrtvé 
dřevo. Pro brigádníky bude na-
chystáno občerstvení. 
Ukončení akce asi v  15 hod. 
Vhodný vlak z Kaple do Prostějo-
va odjíždí v 16:10.

akce na pomoc přírodě
Úklid Hloučely a Den zvířat
KDY: sobota 5. října od 9:00 do 
13:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
u občerstvení U Abrahámka
Tradiční podzimní „úklid“ obou 
břehů říčky Hloučely. S  sebou: 
pracovní rukavice a staré igelitové 
tašky. Po skončení úklidu bude 
pro účastníky zajištěno občerstve-
ní u ohýnku.
Od 11:00 budou připraveny hravé 
aktivity pro rodiče s dětmi o zví-
řatech. Kromě toho se společně 
vydáme zkontrolovat hmyzí do-
mečky a vyčistit ptačí budky vy-
věšené na Hloučele. 

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

Blokového grantu 
– Fondu pro NNO

ČSOB prostřednictvím 
Nadace VIA v rámci 

Velkých komunitních
 grantů

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 
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František Nechvátal ( 1905–1983) – básník, Moravan i Prostějovan 
Před třiceti lety – 10. 9. 1983 – ze-

mřel básník, překladatel a  redaktor 
František Nechvátal. F. Nechvátal je 
také básník spjatý s Moravou a Ha-
nou. Rodák z Velkého Újezdu u Olo-
mouce po studiích na Učitelském 
ústavu v  Olomouci a  nedokonče-
ných studiích na Husově evangelické 
fakultě působil v  letech 1929–1935 
jako učitel náboženství českosloven-
ské církve na obecných a  měšťan-
ských školách v Prostějově.

Prostějov pro něj představoval 
začátky básnické tvorby a  záro-
veň seznámení s  řadou kulturních 

osobností. Zastihl zde ještě vliv Jiří-
ho Wolkera. V roce 1932 mu vyšla 
u nakladatele  F. Obziny  ve Vyškově 
prvotina –  sbírka Vichřice ovlivněná 
Otokarem Březinou. Mystické, sym-
bolické a expresionistické verše byly 
později vystřídány verši  opěvujícími 
rodnou Moravu, krajinu  i verši na-
cházejícími  inspiraci v lidové písni. 
Vedro na paletě, Oheň a meč, Ma-
teřské znamení, Popel a dým, Zelená 
hudba léta,  Mateřština, Čas motýlů 
a hvězd – tyto básnické sbírky před-
stavují významné místo v Nechváta-
lově tvorbě. Jeho poezii  ocenili  také 

literární kritici   F. X.  Šalda a Bedřich 
Václavek. Právě Václavka  přivedl 
Nechvátal do Prostějova a Václavek 
také přivítal jeho dílo ve stati  O pros-
tějovské kultuře uveřejněné v Pamět-
ním tisku vydaném u příležitosti 8. 
schůzky Skupiny  moravských kni-
homilů 31. 5. 1936 v Prostějově.

V Prostějově F. Nechvátal navázal 
spolupráci  s vydavatelstvím Druž-
stevní práce a  redigoval 1. ročník 
Kulturních zpráv vydávaný význač-
ným znalcem výtvarného umění 
a  kulturním činitelem Josefem 
Glivickým. S  měsíčníkem Kulturní 
zprávy Nechvátal spolupracoval i po 
svém odchodu do Prahy. Přispíval 
do něj a získal pro něj  jako přispě-
vatele básníky  Josefa Horu, Jaroslava 
Seiferta a Františka Halase.  

V Prostějově  patřil Nechvátal také 
k návštěvníkům známého „intelek-
tuálního salonu“  ve vile Škrobalo-
vých v ulici  Hanačka 2. Navštěvoval 
také i jejich vilku v Plumlově. Právě 
k ní se váže vzpomínka tehdejšího 
gymnazisty a  pozdějšího překlada-
tele a dramaturga  Sergeje Machoni-
na, který byl svědkem vzniku básně 
Tři jitra.  „ Bylo nádherné červnové 
ráno, z terasy se otvíral pohled daleko 
do údolí rybníků a  lesů stoupajících 

svahem vzhůru a já jsem stál nad tou 
básní s nábožným pocitem, že jsem 
účasten jakéhosi tajemství, že vidíme 
právě zrozenou báseň, kterou napsal 
skutečný  živý básník tou obyčejnou 
tužkou na obyčejném stole.“  Macho-
nin jej oceňoval jako  patetika mo-
hutné imaginace a laskavého člověka 
při setkáních.

V  Prostějově také vyšly některé 
Nechvátalovy básně v podobě bibli-
ofilských tisků  a novoročenek s ilu-
stracemi předních výtvarníků. Patří 
mezi ně  Kapka rosy (Aljo Beran), 
Pět oblázků (František Kaláb), Sfingy 
(Antonín Procházka), Talisman (Jo-

sef Šíma)  a Dary lásky (Antonín Str-
nadel). Tematicky se s  Prostějovem 
spojují i básně  Óda na staré Čechy 
a Bezručův hlas.

     Prostějov navštívil také koncem 
roku 1945, kdy zde přednášel o svém 
příteli Josefu Horovi. Tato přednáška 
vyšla  tiskem  s  názvem Tiché po-
selství Josefa Hory. Příležitostně se  
účastnil také přehlídky Wolkerův 
Prostějov či návštěvy u Petra Bezru-
če. 

     Jeho tvorby si váží krajan, lé-
kař a básník Alois Volkman, rodák 
z Chudobína u Litovle.  Právě u jeho 
otce – faráře Církve československé 
(husitské)  nacházel F. Nechvátal  po-
silu a materiální pomoc v době oku-
pace. A. Volkman jej nazval bytost-
ným lyrikem a lyrikem životní krásy. 
Blízké kontakty měl také se středo-
školským profesorem, překladate-
lem a sběratelem pověstí Eugenem 
Soklasem či sochařem a spolužákem 
Vladimírem Navrátilem.

Moravo, šeptám ti tisíc tvých slad-
kých jmen…, Moravo, šeptám ti tvé 
nejkrásnější jméno, luno a sestro má 
– milenko – matko, ženo –  právě tyto  
básnické apostrofy  jsou  vyznáním 
jeho lásky k rodnému kraji. 

 Hana Bartková 

Kaleidoskop

Střední zdravotnická 
škola Prostějov otevírá ve 
školním roce 2013/2014 
již šestý běh kurzu pro se-
niory, který má název Od-
povědným přístupem ke 
svému zdraví, k  vitalitě 
a  spokojenosti ve stáří, 
který je pořádán dík fi-
nanční podpoře statutární-
ho města Prostějova.

Je určen všem seniorům, 
kteří nechtějí sedět doma, ale 
chtějí se něco dozvědět napří-
klad o těchto tématech: Nároč-
né životní situace, Techniky 
pomáhající zvládat nároční ži-
votní situace,  Psychosomatika 
a  somatopsychika, Jak zůstat 
� t ve stáří, Asertivita v běžném 
životě,  Prevence inkontinence, 
Arteterapie atd.

Veškerou problematiku 
přednášejí zkušené lektorky, 

kterými jsou odborné vyuču-
jící na škole.

Kurz bude zahájen v posled-
ním zářijovém týdnu 2013, 
termín bude upřesněn všem 
přihlášeným, je v  rozsahu tři-
ceti hodin, vždy v odpoledních 
hodinách a zájemci se mohou 
přihlásit buď na email: skola@
szdravpv.cz, kde uvedou heslo 
KURZ SENIOR 6, telefonicky 
na čísle 582  343 861 a  nebo 
osobně na  sekretariátu školy 
na Vápenici 3.

Předchozích pět běhů kur-
zu se setkalo s  mimořádným 
ohlasem a  jak uvedli sami 
účastníci, byl pro ně podnětem 
k většímu zájmu o sebe sama. 
Účastníci na závěr obdrží i cer-
ti� kát o absolvování a to vždy 
z  rukou vedení školy a  před-
stavitelů statutárního města 
Prostějov.  -mm-

Zdravotnická škola zve opět 
seniory ke studiu

Autor projektu nové prostě-
jovské radnice, prof. ing. Karel 
Hugo Kepka, se narodil 26. 
července 1869 v Plzni, kde ma-
turoval na místní reálce. Poté 
studoval v  letech 1887 – 1893 
obor pozemní stavitelství na 
České vysoké škole technické 
v Praze. Nějaký čas po absolu-
toriu dál na této škole působil 
jako asistent profesora Pacolda, 
zároveň také pracoval jako sa-
mostatný projektant.    

Na konci století přichází 
Kepka do Brna, kde nejprve 
pracuje jako profesor České 
státní průmyslové školy. 

Karel Hugo Kepka nevstu-
puje stavbou radnice na pro-
stějovskou půdu poprvé. Jeho 
první realizací ve městě byla 
obecná a  měšťanská škola na 
Skálově náměstí.

Nová radnice je tedy druhou 
Kepkovou  stavbou na území 
města Prostějova.  

V případě radnice měl  Kep-
ka poněkud ztíženou pozici. 
Na poměrně úzké, hloubkové 
parcele byla očekávána mo-
numentální budova, tvořící 
protipól farního kostela a ovlá-
dající nejenom střed, ale i celé 
panorama města. K  tomu se 
navíc několikrát mění zadání 
i  rozpočet, proto je výsledek 

v exteriéru označen jako poně-
kud roztříštěný. Průčelí radni-
ce je 28,7 m dlouhé a po římsu 
19 m vysoké. Věž má čtvercový 
půdorys o straně 9 m, který ve 
výšce 42,5 m přechází v kruh. 
Zděná část je vysoká 51 m, obě 
kopule a  lucerna s bání 15 m. 
Celková výška je 66 m. 

Na stavbě pracovalo 39 zed-
níků a betonářů, 22 tesařů, 67 
nádeníků, 4 políři a  1 stavby-
vedoucí. Práce zajišťovalo 38 
� rem, z  toho pouze 9 mimo-
prostějovských.

Podívejme se nyní na exteri-
ér radnice poněkud detailněji. 
Pozemek je protáhlý, obdél-
ný a  její blok zabírá přibližně 
dvojnásobnou šířku vůči okol-

ní zástavbě. Je postavena na 
půdorysu L, ve dvoře na jižní 
straně na ni navazují přízemní 
objekty se zasedací síní, kotel-
nou a  technickým zázemím. 
Na severní straně pozemku 
za dvorním křídlem jsou dva 
malé, samostatně stojící objekty 
dílen. Dvůr je uzavřen ohradní 
zdí s kovovým plotem a bránou. 

Vlastní budova radnice je 
třípodlažní s  částečně vlože-
ným polopatrem mezi prvním 
a  druhým podlažím (dnes 
úřadovny Stavebního úřadu). 
Je částečně podsklepena. De-
vítipodlažní stavba věže je za-
končena bání, lucernou, menší 
bání a  opět menší lucernou, 
která vrcholí rýhovanou kou-
lí. Je asymetricky posunuta na 
sever a je souměrná podél stře-
dové vertikály. Pravé (severní) 
křídlo radniční budovy je jed-
noosé, levé (jižní) čtyřosé. Stře-
chy do hlavního náměstí i  do 
dvorního křídla jsou valbové, 
kryté plechem.  

 Hlavnímu  průčelí domi-
nuje hodinový ciferník a orloj. 
Autorem prostějovského orloje 
z  roku 1913 je pražská � rma 
Ludvíka Hainze, s jeho umístě-
ním počítal již architektonický 
návrh průčelí radnice od K. H. 
Kepky.  Miroslav Chytil

Historie prostějovské radnice 
a Karel Hugo Kepka
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Botanická zahrádka 
na ZŠ Jana Železného 

Již před třemi roky přišly 
paní učitelky Dana Spáčilová 
a Petra Bavlnková s nápadem 
vytvořit se svými žáky na ne-
využívaném školním dvoře 
učebnu v přírodě s malou bo-
tanickou zahrádkou.

Jejich cílem bylo prohlubovat 
u  žáků pěkný vztah k  přírodě 
a životnímu prostředí, naučit je 
neničit zeleň, rozvíjet estetické 
vnímání, vést děti k práci a těšit 
se z jejich výsledků.

Paní učitelky vypracovaly 
malý školní projekt a na vlastní 
náklady se pustily do práce.

Setkaly se s  obrovským nad-
šením žáků, děti si nosily vlastní 
rostliny, které si mohly sami vy-
sadit. Práce na zahrádce je bavila.

Proto se v následujícím škol-
ním roce rozhodly pokračovat. 
Vypracovaly projekt „ Botanic-
ká zahrádka s učebnou v příro-
dě“ se záměrem získat dotace. 
První pokus nevyšel, ale po-
druhé se po pečlivé přípravě 
paní učitelky Moniky Dole-

želové podařilo získat grant 
z Revolvingového fondu z Mi-
nisterstva životního prostředí 
na realizaci projektu „ Školní 
zahrada s učebnou v přírodě“.

Také SRPŠ � nančně přispělo 
na zakoupení zahradního ná-
bytku. Před měsícem se žáci 3. 
A a 3. B pod vedením třídních 
učitelek pustili do díla. S těžší-
mi pracemi pomohli chlapci 
z 9. A.

Práce je náročná, ale do-
posud dosažené výsledky 
a  úsměvy na dětských tvářích 
jsou pro všechny dostatečnou 
odměnou.

Učebna a  zahrádka budou 
sloužit jak k výuce, tak i k  re-
laxaci a  odpočinku ve školní 
družině i v kroužcích.

Mgr. M. Doleželová, 
Mgr. D. Spáčilová,
Mgr. P. Bavlnková

Nikol Kaštylová z Obchodní 
akademie Prostějov na MS ve 
zpracování textů a informací 

Po Lukáši Běhalovi (Paříž 
2011) se podařilo také Ni-
kol Kaštylové probojovat na 
Mistrovství světa ve zpraco-
vání textů a informací. Toto 
mistrovství se uskutečnilo 
ve dnech 13. – 19. července 
2013 v  belgickém Gentu, 
a  to v  rámci 49. kongresu 
světové federace INTER-
STENO.

Nikol Kaštylová soutěžila ve 
dvou gra� ckých disciplínách, 

a  to ve  30ti minutovém opise 
z papírové předlohy s penalizací 
100 a v korektuře textu. V tra-
dičním 30ti minutovém opise se 
umístila na pěkném 39. místě 
z  55 soutěžících (309,5 úhozů 
za minutu s  procentem chyb 
0,064) a v korektuře textu obsa-
dila 28. místo ze 40 soutěžících 
(66 korektur za 10 minut). 

Děkujeme městu Prostějovu 
a � rmě Habro za � nanční pod-
poru.  -red-

Etická výchova patří k modernímu školství
Při sledování trendů ve 

vývoji přístupu k  oblasti 
vzdělávání nelze přehléd-
nout současný příklon k po-
jetí vzdělávání jako celkové-
ho rozvoje osobnosti žáka. 
A právě v úhlu tohoto pohle-
du dostávají prostor témata 
etické výchovy, kam patří ko-
munikace, vlastní tvořivost 
a  iniciativa, empatie nebo 
úcta k  sobě i  k  ostatním li-
dem. Cyrilometodějské gym-

názium zúročilo dlouhodobé 
zkušenosti s  výukou etické 
výchovy a  získalo akreditaci 
na pět vzdělávacích progra-
mů pro pedagogy na podpo-
ru zavádění etické výchovy 
do výuky.

„Důraz na celkový osobnost-
ní rozvoj žáka je zakompono-
ván do základní vize, cílů a po-
slání naší školy. Vytvořením 
komplexního vzdělávacího pro-
gramu rozvoje osobnosti žáka 

s názvem DOOPRAVDY, který 
byl podpořen ESF (Evropské 
strukturální fondy), jsme získali 
zkušenosti se zaváděním etické 
výchovy do vzdělávacího plánu 
a tyto zkušenosti jsme připrave-
ni nyní předávat dále prostřed-
nictvím pěti akreditovaných 
programů“ potvrzuje ředitel 
Cyrilometodějského gymnázia 
Mgr. Jaroslav Fidrmuc. 

Etická výchova představu-
je účinný nástroj prevence 

sociálně nežádoucích jevů. 
Cyrilometodějské gymnázi-
um se dlouhodobě zaměřu-
je na témata etické výchovy, 
osobnostního růstu studentů, 
rozvoje kompetencí pedago-
gů, efektivní hodnocení práce 
studentů, ale i  zhodnocení 
práce školy prostřednictvím 
autoevaluace. 

V  rámci pěti nově akredito-
vaných programů se pedago-
gové seznámí s  cíli, principy 

a složkami etické výchovy. Na-
učí se de� novat stupně etické 
výchovy, aplikovat k  jednotli-
vým stupňům modelové akti-
vity a seznámí se s možnostmi 
hodnocení aktivit etické výcho-
vy i celé školy. „S cílevědomými 
a  komunikativními studenty, 
schopnými formulovat svůj 
názor, ale i  respektovat názory 
ostatních, se učitelům pracuje 
mnohem lépe,“ dodává Mgr. 
Fidrmuc.  -red-
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S  dobrým pocitem z  letní 
přípravy, které se však nevy-
hnuly potíže děsící každého 
trenéra, tedy marodka hrá-
čů, a  s  očekáváním náročné 
sezóny předstoupilo vedení 
klubu ve čtvrtek 8. srpna, 
tedy dva dny před začátkem 
klání v Moravskoslezské fot-
balové lize, před regionální 
novináře. Azyl pro tiskovou 
konferenci poskytl stěžejní 
partner TK Plus v  konfe-
renčních prostorách hotelu 
Tennis Club.

Předseda Petr Langr krátce 
zrekapituloval minulou sezó-
nu, jejímž strategickým cílem 
bylo stabilizovat kádr a  vý-
konnostním pak umístění 
do 3. místa tabulky. „Z obou 
hledisek lze považovat uply-
nulé období za úspěšné. Letní 
příprava včetně odehraných 
zápasů proběhla podle před-
stav, kádr je po příchodu tří 
posil nyní výkonnostně lepší 
a  určitě vyrovnanější“, po-
dotkl k letnímu dění v klubu. 
Posteskl si ovšem nad pokle-
sem návštěvnosti v  závěru 
sezóny, klub by na každém 
mači rád přivítal aspoň pě-
tistovku fandů.

Generální manažer Mgr. 
František Jura se s  předsedou 
shodl na cílech pro novou se-
zónu, která vzhledem k exdru-
holigovým celkům z  olo-
moucké Holice a Opavy bude 
možná ještě náročnější. Oba 
funkcionáři se shodli na tom, 
že současná podoba druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže ne-
představuje dostatečnou moti-
vaci pro postup, přesto je čelo 
tabulky opět základní metou.

Trenér Jura rovněž předsta-
vil poslední akvizici v  rámci 
letních přestupů, prostějov-
ského odchovance Filipa Stu-
deného, který přišel ze Sigmy 
Olomouc zatím na hostování. 

Tento devatenáctiletý bek má 
na svém kontě téměř dvě de-
sítky startů za reprezentaci 
do 18, resp. 19 let. Závěrem 
Jura zdůraznil snahu klubu 
o pomoc regionálnímu fotba-
lu, o  čemž svědčí přítomnost 
prostějovských hráčů v  Urči-
cích, Kralicích, Klenovicích, 
Smržicích a  dalších klubech 
okresu.

Přestože bilance letních pří-
pravných utkání – tři vítězství 
a  jediná porážka s  druholi-
govými Pardubicemi – spolu 
s další pohárovou výhrou nad 
Tasovicemi byla velmi slibná, 
hráči zanechali v prvním kole 
v  Uničově svým výkonem 
poněkud rozpačitý dojem. 
Čtenáři těchto řádek již vědí, 
bylo-li to jen úvodní zaváhá-
ní, napravené domácími srp-
novými představeními proti 
Třebíči a především v Poháru 
ČP proti Zlínu. Každopádně 
budeme rádi, když si najdete 
cestu na stadion Za Místním 
nádražím v  sobotu 31. srpna 
a 14. září a středu 18. září vždy 
od 16.30 hod. Tomáš Kaláb

1. SK Prostějov

Vedení klubu 1. SK Prostějov představilo cíle sezóny

Chceme hrát opět na špici tabulky

Sportovní, taneční, výtvarné a jiné zájmové 
útvary pro děti a mládež nabízí 

Olympijská 4, 796 01 Prostějov
582 330 883, 582 344 125, 582 332 297,  
sportcentrum@sportcentrumddm.cz

Bližší informace naleznete na www.sportcentrumddm.cz 

SPORTCENTRUM 
– DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Maratonský klub Prostějov, www.mkprostejov.cz

Aktovková štafeta
Připravili jsme pro vás běhání na začátek 

školního roku. 
Aktovková štafeta 

dospělých a dětí doplněná 
během na 5 a 10 km!

Datum a čas:& & 1. 9. 2013,& 9:30& & & &
Místo:&& & & Lesopark Hloučela, Bistro U Mazánka, Prostějov

Registrace:            && přímo na www.mkprostejov.cz nebo emailem na & &
& & & & maratonec@mapconsulting.cz&   
& & & & na jednu registraci lze běžet štafetu i hlavní běh
& & & & štafetový “kolík” představuje prázdná aktovka, vzít sebou!!

Délka:& & & Běh pro nejmenší (ročník 2008 a vyšší)& 50 m
& & & &
& & & & Aktovková štafeta (podmínkou prázdná aktovka)
& & & & & rodič&& & & & & & 1 km
& & & & & dítě (předškolní a školní děti)& & 500 m
& & & &
& & & & Vytrvalostní běh (samostatný závod)&& 5, 10 km

Vstupné na osobu:& při registraci předem -  50 Kč
& & & & na místě& &      -  80 Kč
& & & & (zajištěno občerstvení, voda, iontové nápoje, 
& & & & drobné ceny a sladkosti, diplomy, medaile)

Aktovková štafeta povede po stezce v Lesoparku Hloučela a poběží nejprve rodič s 
prázdnou aktovkou, kterou předá jako štafetový kolik dítěti. Závod na 5 a 10 km bude mít 
společný start a trasa bude vytyčena v délce 5 km jako okruh, který se poběží buď jednou 
nebo dvakrát podle momentální kondice (každý se může rozhodnout až po prvním kole).

Aktovkový běh organizujeme ve spolupráci s 
Magistrátem města Prostějova v rámci aktivit
        “ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV”

Registrace:  od 9:00, Bistro U Mazánka,
Kontakt:  maratonec@mapconsulting.cz

Odpovědná osoba a ředitel závodu:  
Ing. Martin Plachý, +420 774 117 743

Organizátor:

RUN FREE!
Caballo Blanco (Micah True)
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Prostějovský velodrom 
opět po čtyřech letech hostil 
mistráky mládeže v  dráhové 
cyklistice, a  že to byla vyni-
kající sportovní podívaná, 
tak o tom se mohli přesvědčit 
sami diváci, kteří se přišli za 
horkých a  slunných červen-
cových dnů na prostějovský 
velodrom podívat. 

Sprinterské disciplíny 
ovládli specialisté z  Dukly 
Brno, o  tituly v  dalších disci-
plínách se podělili závodní-
ci z  více oddílů, v  týmovém 
sprintu kadetů to byli závodní-
ci TJ Kovo Praha, ve stíhacím 
závodě družstev kadetů pak 
zvítězilo družstvo TJ Stadion 
Louny doplněné o  závodní-
ky z  Berouna a  Chebu, zlato 
z  téže disciplíny juniorů pak 
brali závodníci Dukly Praha. 
Mezi dívkami dominovaly 
sestry Sára a  Ema Kaňkovské 
z Mapei Cyklo Kaňkovský. 

Neztratili se ani domácí zá-
vodníci, kteří sice neposbírali 
tolik cenných kovů jako v le-
tech minulých, ale i tak podali 
výkony, za které zaslouží po-
chvalu. Ve společné kategorii 
žačky/kadetky měla prostě-
jovská cyklistika zastoupení 
v  Kristýně Mráčkové a  Emě 
Cetkovské, které společně 
s  Anežkou Novákovou a  Te-
rezou Hošmanovou získaly 
bronz ve stíhacím závodě 
družstev. Vedle sester Kaň-
kovských se dařilo i  dalším 
závodnicím našeho SCM. 
Veronika Pěčonková z  SKM 
Zlaté Hory získala společně 
s Hanou Heřmanovskou z TJ 
Uničov stříbro ve sprintu 

družstev a společně se sestra-
mi Kaňkovskými pak zlato 
ve stíhacím závodě družstev. 
Hanka se ještě mohla těšit 
z bronzu ve sprintu, Veronika 
pak ze stejného kovu v závo-
dě na 500 m p.s. V žákovské 
kategorii mělo SCM Prostějov 
zastoupení jen v Petru Kreto-
vi z  TJ Uničov, který získal 
bronz v závodě na 500 m p.s., 
ale neztratil se ani v  dalších 
disciplínách.  

Silné zastoupení měla pros-
tějovská cyklistika v  kadetské 
kategorii, kde se předvedli Da-
niel Chytil, Matyáš Strupek, 
Jiří Šána a  Martin Šmída. 
Společně vybojovali třetí místo 
ve stíhacím závodě družstev, 
v týmovém sprintu pak bohu-
žel „jen“ druhé místo, když ve 
� nále zaostali o pouhou jednu 
desetinu sekundy za vítězným 

družstvem TJ Kovo Praha. 
Medaili v  individuální disci-
plíně získal jen Daniel Chytil, 
a  to stříbro ve scratchi, kde 
podal celý náš tým vynikající 
kolektivní výkon. Kluci nene-
chali nic náhodě, tři kola před 
koncem opanovali čelo hlav-
ního pole a  připravili Danovi 
pozici do závěrečného spurtu. 
Za zmínku stojí i  další hezké 
výsledky, především čtvrtá 
místa Martina Šmídy ve sprin-
tu a  keirinu, nebo páté místo 
Jirku Šánu ve stíhacím závodě 
jednotlivců. 

V  juniorské kategorii jsme 
měli rovněž velice silné zastou-
pení v kvartetu Pavel Vik, Petr 
Fiala, Matouš Hynek a Luděk 
Helis. Pavel Vik, který se za-
měřil spíše na sprinterské dis-
ciplíny, získal čtvrté místo ve 
sprintu, čtvrté místo v keirinu 

a společně s Luďkem Helisem 
a Petrem Fialou rovněž čtvrté 
místo v týmovém sprintu. Pa-
vel podal velmi dobrý výkon 
ve stíhacím závodě družstev, 
kde se podílel na zisku stří-
brné medaile. Tady náš tým 
doplnil další závodník našeho 
SCM Luděk Lichnovský z Ma-
pei cyklo Kaňkovský, kterému 
se povedl i scratch, ve kterém 
vybojoval bronz. V  tomto zá-
vodě hýřili aktivitou všichni 
prostějovští závodníci, přede-
vším Luděk Helis, který byl 
u všeho podstatného, bohužel 
však z  tohoto závodu nevy-
těžil žádnou z  medailí. O  co 
byl pro naše juniory smolný 
výsledek ve scratchi, o to více 
radosti přinesl bodovací závod 
juniorů, který se stal ozdobou 
celého šampionátu. Závodníci 
hnáni velmi slušnou diváckou 

kulisou předvedli strhující po-
dívanou. Závodníci domácí 
ekipy neponechali nic náhodě, 
šli do každého úniku i  bodo-
vání, nejprve Petr Fiala, poté 
Luděk Helis. Po třetině závodu 
došlo k  rozhodujícímu oka-
mžiku, kdy ujeli Jiří Janošek, 
Martin Kubík, Dominik Neu-
man a Matouš Hynek a svým 
únikem zdecimovali hlavní 
pole, ze kterého zbyla polovi-
na! Únik byl úspěšný a zmíně-
né kvarteto si připsalo dvacet 
bodů. Ovšem nedlouho poté 
za to Matouš vzal podruhé 
a zbytku hlavního pole nadělil 
další rundu! Prostějovský zá-
vodník tak v závodě zvítězil se 
ziskem šedesáti bodů, s násko-
kem třiceti na druhého Jiřího 
Janoška! Všichni závodníci 
prostějovského týmu zaslouží 
pochvalu, neboť ukázkovým 
kolektivním výkonem závod 
zvládli a  Matoušovo zlato je 
i jejich odměnou. 

Na letošním mistráku byl 
pokořen i  jeden český rekord, 
když v  disciplíně 1 km p.s. 
časem 1.05.721 překonal Jiří 
Janošek z Dukly Brno rok starý 
rekordní zápis Jakuba Vývody 
a ustanovil tak nový český re-
kord. Výkon hodný úcty, neboť 
Jirka Janošek je věkem teprve 
kadet, přesto dosahuje úcty-
hodné výkonnosti. 

Pořadatelé z  SKC TUFO 
Prostějov závěrem děkují všem, 
kteří se podíleli na zdárném 
průběhu šampionátu a  zvláště 
pak Českému svazu cyklistiky, 
statutárnímu městu Prostějovu 
a Olomouckému kraji za pod-
poru.  -red-

Matouš Hynek juniorským mistrem republiky v bodovacím závodě 

Že smíšená posádka Vra-
hovické sací jednotky repre-
zentuje Prostějov na závo-
dech dračích lodí již sedmou 
sezónu, je již tradice. Ale 
letos se poprvé zúčastnila zá-
vodů na 12,5 m dlouhé lodi 
i  čistě dámská posádka pod 
názvem „VSJ Women Gemi-
ni“, která poprvé vyrazila na 
200 m dlouho trať na Novo-
mlýnských nádržích o víken-
du 12. – 14. 7. 2013. Na Pálav-
ském festivalu dračích lodí 
měl Prostějov letos opravdu 
silné zastoupení. Dvě po-
sádky draků a  dračic se při 
závodech navzájem podpo-
rovaly, fandily si a  vytvořily 
úžasnou atmosféru. Smíšená 
posádka se v závodě na 200 m 
umístila ve své kategorii na 
šestém místě z  24 zúčastně-
ných týmů. Zázemí dámské 
posádce zajistil velmi schop-

ný sponzor, kterým je velmi 
známa a úspěšná oční klinika 
Gemini. Prostějovačkám po-

skytla krásné dresy, sluneční 
brýle i občerstvení. 

Dámskou posádku se roz-

hodla sestavit současná kapi-
tánka, Petra Čehovská, která 
již několik let jezdí ve smíšené 

partě Vrahovické sací jednot-
ky, jejímž kapitánem je od sa-
mého začátku Tomáš Dolák. 
Nutno podotknout, že sehnat 
21 schopných, ale hlavně nad-
šených, dívek a  dam, nebylo 
vůbec jednoduché. Na loď je 
potřeba 20 pádlujících dračic 
a  jedna bubenice. Nakonec se 
však posádku podařilo sestavit 
a holky vyrazily se startovním 
výstřelem na sprint 200 m 
s ohromným nadšením a elá-
nem. Na dalších závodech již 
plánují účast na dlouhé trati, 
která je dlouhá 1 km.

Držte všem prostějovským 
drakům a  dračicím palce 
a  pokud máte zájem se něco 
o  dračích lodích a  posádkách 
dovědět, podívejte se na webo-
vé stránky Vrahovické sací 
jednotky www.vsj.estranky.cz 
. -red-

Že smíšená posádka Vra-

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

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Kaleidoskop

INZERCE

Angličtina pro děti doplula do do-
movského přístavu. Námořnické léto 
- letní tábor,  letní školu a irsky orien-
tovanou Keltskou noc - už připomí-
nají „jenom“ získané trofeje v podobě 
kormidla, kompasu, kotvy nebo irské 
harfy.  

Škola je za dveřmi a Angličtina svo-
lává všechny své ostřílené námořníky 
zpátky do ́ ´lavic´. Školní rok 2013/2014 
začíná pro Angličtinu 4. září. Pro stu-
denty v  prostějovském learning centru 
budou poprvé vyučovány tři nové kur-
zy: angličtina pro batolata (do dvou let 
věku) a  jejich rodiče Baby’s  Best Start, 
kurz nejenom o angličtině, ale i o všem, 
co se týká zdravého vývoje batolete. Po-
kračovat bude druhým rokem navazu-

jící More Fun with Flupe - interaktivní 
kurz s DVD příběhy a konečně pro nej-
starší studenty B1 kurz Teens English, 
struktorovaný podle nároků Cambridge 
zkoušek. 

Ukázkové hodiny pak budou probí-
hat celé září. Noví student všech věko-
vých kategorií se mohou s rodiči či bez 
zdarma demo lekce zúčastnit. Anglič-
tina přeje všem školákům a studentům 
„cool and easy blast o¦ !“ 

Aktuální informace o  Angličtině 
pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.anglictinaprodetiprostejov.
cz, a  na www.helendoron.cz. Jedno-
duše napište na info@anglictinapro-
detiprostejov.cz a/nebo zavolejte na 
tel. 608272947.

HELEN DORON EARLY ENGLISH 
- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

hlásí BACK TO SCHOOL

Oční oddělení prostějovské 
nemocnice se může pochlubit 
novým speciálním přístrojem 
k  odstranění šedého zákalu. 
Novinka za více než jeden mili-
on korun zkrátí operační výkon 
i  následnou rekonvalescenci. 
Nemocnice Prostějov je zatím je-
diná v Olomouckém kraji, která 
tento typ přístroje vlastní. Od-
stranění šedého zákalu je v sou-
časnosti nejčastějším zákrokem 
v oční chirurgii. Ročně se v Čes-
ku uskuteční přes 70 tisíc těchto 
operací.

Šedý zákal, odborně zvaný ka-
tarakta, znamená sníženou prů-
hlednost normálně čiré oční čoč-
ky. Pacienti si nejčastěji stěžují na 
zamlžené vidění, zhoršené vidění 
na slunci a při řízení auta. Někdy 
trpí i zdvojeným viděním a defek-
ty barevného vidění. 

Díky novému přístroji prostě-
jovské nemocnice se nyní mohou 
lidé z  Olomouckého kraje ne-
příjemného onemocnění zbavit 
během pár desítek minut. „Zhru-
ba dvacetiminutový zákrok může 
lidi těchto problémů zbavit,“ říká 
primář očního oddělení MUDr. 
Petr Frgál s tím, že k odstranění 

čočky postižené šedým zákalem 
využívají lékaři technologie, která 
spočívá v  konstrukci takzvaného 
fakoemulzi� kačního hrotu. Díky 
němu klesá riziko poškození nit-
roočních tkání. „To se v konečném 
důsledku odrazí v  nekomplikova-
ném hojení, rychlé obnově vidění 
a rekonvalescenci oka po zákroku,“ 
doplnil.

Špičkový přístroj pro operaci 
šedého zákalu za více jak milion 
korun umožňuje zkrácení operač-
ního výkonu, zvýšení bezpečnosti 
a  rychlejší zrakovou rehabilitaci. 
Tento typ přístroj je vůbec prvním 
v  Olomouckém kraji a  nahradil 
starší typ obdobného přístroje. 

Při zákroku vstupuje operatér do 
oka dvěma drobnými řezy dlouhý-
mi 1,8 až 2,6 milimetru. Po otevření 
předního pouzdra čočky je použit 
ultrazvuk k  jejímu rozbití. Tento 
proces se nazývá fakoemulzifikace. 
Rozdrcená čočka je následně odsá-
ta. Na její místo se do původního 
pouzdra implantuje nová umělá 
čočka. V závěru operace je oko pře-
lepeno sterilním obvazem, který na 
oku zůstává do následujícího rána.

V  současné době neexistují 
žádné léky, kapky či speciální brý-

le, které by mohly vzniklý zákal 
odstranit a vidění zlepšit. Jedinou 
možností obnovy vidění je opera-
ce, při níž se z oka odstraní zkalená 
čočka a nahradí čočkou umělou. 
„Obvykle se operuje nejprve jedno 
oko a po dvou až čtyřech týdnech 
druhé. Vidění pacientů je výborné 
zpravidla již druhý den po operaci, 
které hradí zdravotní pojišťovny,“ 
uvádí primář s tím, že operace še-
dého zákalu se dělají ambulantně, 
zcela výjimečně se provádí v cel-
kové anestézii.

Riziko onemocnění stoupá 
s věkem, častěji trpí šedým záka-
lem obézní lidé, kuřáci nebo s růz-
nými chorobami jako například 
s cukrovkou. Onemocnění může 
souviset i  s  dlouhodobým užívá-
ním některých léků. Nejčastější 
je stařecký šedý zákal, mezi paci-
enty jsou ale i mladí lidé. U nich 
většinou vzniká šedý zákal jako 
komplikace jiných očních nebo 
i  celkových onemocnění. Šedým 
zákalem mohou být postiženy 
i děti, u nich jde o vrozené one-
mocnění, pokud matka v těhoten-
ství prodělala například zarděnky. 

Odstranění šedého zákalu je 
v současnosti nejčastějším zákro-

kem v  oční chirurgii. Ročně se 
v  Česku uskuteční přes 70 tisíc 
těchto operací, přičemž před 20 
lety jich bylo jen asi 11 tisíc. „Naše 
oční oddělení ošetří ročně 13000 

pacientů z celého okresu Prostějov 
a okolí. Každý rok provedeme 650 
až 750 operací pacientů se šedým 
zákalem,“ dodává primář Petr 
Frgál.  -red-

Nový přístroj prostějovské nemocnice pomůže odstranit šedý zákal

Od malička
ve výhodě

www.helendoron.cz

Angličtina pro školáky?

NEJLEPŠÍ JE U NÁS!
Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma

pro Vaše dítě



?
 Splòte si své sny 
Pøejete si zajistit sebe a svoji rodinu za stejných podmínek 
jako lidé žijící napø.v Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA? 

Chcete zajistit studia svých dìtí? 

investice mìsíènì již od 1.300 Kè do nejlepších svìtovì 
uznávaných spoleèností Vám zajistí nadinflaèní výnos

 Peníze kdykoliv k disposici. 

Výhodné zhodnocení penìz také pro firmy. 

Fišerová Eliška, poradím, 
mobil 774 719 362.

Poslední dobou se objevují ma-
teřské školky, které nabízejí rodičům 
logopedii. Jaký je vlastně rozdíl mezi 
klinickou logopedií a školskou logo-
pedií?

„Rozdíl mezi klinickou logopedií 
a  logopedií školskou není na první 
pohled velký, ale odlišnosti tu jsou. Jak 
již z názvu vyplývá, klinická logopedie 
spadá pod zdravotnictví, školská pod 
školství. Školskou logopedii může 
praktikovat absolvent vysoké školy 
pedagogického směru a  zaměřuje se 
zejména na děti předškolního a školní-
ho věku. Školský logoped tak zpravidla 
působí ve škole nebo školce. Naproti 
tomu klinický logoped, pokud má pro-
vozovat soukromou praxi, musí splnit 
mnoho podmínek daných zdravotnic-
kými vyhláškami a zákony. Musí být 
absolventem vysoké školy oboru logo-
pedie a surdopedie s povinnou praxí 
v oboru a dále je podmínkou vykonání 
řádné atestační zkoušky podobně, jako 
je tomu u lékaře. Klinický logoped tak 
může provádět terapii i  u  dospělých 
pacientů se složitější diagnózou - na-
příklad po mozkové příhodě, účinně 
může spolupracovat s klinickým psy-
chologem na určení přesné diagnózy 
a  rozpoznání složitějších poruch řeči 
a stavu pacienta. Terapie je plně hraze-
na ze zdravotního pojištění. K návštěvě 
klinického logopeda je proto vyžado-
váno doporučení od praktického nebo 
dětského lékaře.“

Spolupracuje tedy dětský lékař 
s klinickým logopedem?

„Samozřejmě že ano. Zejména 
může již v  ranném období roze-

znat problém s řečí a včas dítě po-
slat na logopedické vyšetření. Spo-
lupráce je v  tomto ohledu velmi 
dobrá a pediatři sami posílají děti 
ke klinickému logopedovi, pokud 
není něco v pořádku. Chtěla bych 
touto cestou ocenit práci všech 
prostějovských pediatrů a  podě-
kovat jim touto cestou za velmi 
dobrou spolupráci.“

Může klinický logoped působit 
přímo ve školkách nebo školách? 

„To právě patří k zásadnímu roz-
dílu mezi klinickou a školskou logo-
pedií. Klinická logopedie může být 
provozována pouze ve schváleném 
ambulantním zařízení. Takové zaří-
zení musí projít přísnou kontrolou 
hygieniků a  krajského úřadu stejně 
jako lékařská ordinace. Není tedy 
možné, aby klinický logoped pro-
vozoval svoji praxi jinde, než ve své 
ambulanci. Povolené a  zcela běžné 
jsou pouze takzvané depistáže, kdy 
logoped v  mateřské školce provádí 
plošné vyšetření a doporučí ve zjiště-
ných případech návštěvu logopedic-
kého zdravotnického zařízení. Zde 
je na místě vyzdvihnout spolupráci 
s vedoucími pracovníky mateřských 
a základních škol, kteří s klinickými 
logopedy úzce spolupracují.“

Můžeme říci, že si klinická logope-
die se školskou konkurují?

„Rozhodně ne, alespoň by to tak 
nemělo být. Kliničtí logopedi rozhod-
ně nezpůsobí odliv dětí ze školek, ať 
už jsou jakéhokoliv zaměření. Naopak 
může být logopedické zaměření školky 
výhodou a rodiče mohou využít obou 

zařízení. Na jedné straně mají tak mož-
nost porovnání a na té druhé pokud 
chtějí, aby jejich dítě rychleji zvládlo 
terapii a odnaučilo se řečové vadě, tak 
může být denní procvičení jen pro-
spěšné. Jsem tedy v každém případě 
pro spolupráci obou oborů, tady není 
na místě rivalita. Nechejme to na ro-
dičích, aby sami posoudili a vybrali si. 
Je to na jejich svobodné volbě a pokud 
vím z vlastní zkušenosti, každý rodič 
chce pro své dítě to nejlepší.“ 

Pokud rodiče zjistí, že s jejich dítě-
tem něco není v pořádku, kdy se mají 
obrátit na logopeda? 

„Zlomovým obdobím je právě 
poslední rok docházky do školky, zá-
pisy do škol se konají  koncem ledna 
a  naše dítě by mělo spoustu těchto 
věcí zvládat a umět se s nimi pochlu-
bit. Jsou ovšem často děti, které potře-
bují odbornou pomoc již dříve, proto 
je dobré se na klinického logopeda 
obrátit i  v  případě nejistoty a  nene-
chávat vše na poslední chvíli. Dnešní 
doba a škola klade na děti i jejich ro-
diče značné nároky. Trpělivost při pl-
nění úkolů, udržení pozornosti. Děti 
se dnes neobejdou bez dobré slovní 
zásoby a  slovní obratnosti, správné 
výslovnosti, bez dobrých grafomoto-
rických návyků, představivosti i zna-
losti pravolevé orientace.“

Napraví se poruchy řeči i v poz-
dějším věku?

„Poruchy řeči se dají samozřejmě 
napravovat i  v  pozdějším věku, je 
to ale zdlouhavější a  komplikované. 
U  školních dětí má jakákoliv odliš-
nost, tedy i sebemenší porucha řeči, 

tendenci vyvolávat posměšky u  vrs-
tevníků, což pro děti ve škole může 
představovat značnou zátěž. Chraň-
me své děti před pocity méněcennos-
ti. Zejména v tomto období nacházejí 
úrodnou půdu a mohou děti dopro-
vázet do dalších fází života.“

Pozná dítě svou špatnou výslov-
nost?

„Když dítě některé hlásky vyslo-
vuje špatně, často samo svou špatnou 
výslovnost neslyší. Pokud dítě někte-
rou hlásku nedovede vyslovit, chy-
buje pak  nejen v řeči, ale i v psaném 
projevu. Pak už je jen krůček k dalším 
nedostatkům, například dyslexii - po-
ruše čtení. Vývoj řeči probíhá po celé 
dětství a  slovní zásoba se vyvíjí po 
celý život. Pokud se řeč u našeho dí-
těte rozvíjí dobře, je to pro nás důkaz 
o jeho dobré životní aktivitě. 

Můžeme jako rodiče ovlivnit vý-
voj řeči svého dítěte?

Mateřská řeč se rozvíjí v  kontex-
tu určitého prostředí jako součást 
celkového vývoje dítěte. Zdravý 
a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete 
jako rodiče ovlivnit vytvořením pří-
znivých podmínek pro jeho celkový 
zdravý vývoj. U  malého dítěte je 
patlání, nebo šišlání velice roztomilé. 
Rodičům a  zejména dětem začne 

tato vada řeči vadit po nástupu do 
první třídy základní školy, kdy je dítě 
konfrontováno s ostatními vrstevníky 
a začne si svoji nedokonalost uvědo-
movat a  rodič, pokud má srovnání 
s ostatními pozná, že to šišlání už tak 
roztomilé není. 

Jak dlouho působíte v Prostějově?
Jako klinický logoped prakticky již 

devatenáct let a od roku 2011 provo-
zuji vlastní zdravotnické zařízení. Od 
září letošního roku chystáme rozšíře-
ní naší logopedické ambulance o dal-
šího logopeda, protože zájem rodičů 
o  klinickou logopedii je v  současné 
době obrovský a se začínajícím škol-
ním rokem obvykle počet dětských 
pacientů ještě vzroste. 

Ráda bych využila této příleži-
tosti a  pozvala rodiče začínajících 
školáků i  předškoláků na den ote-
vřených dveří v  naší logopedické 
ambulanci, který se bude konat 
v  pátek 27. září 2013 od 9.00 do 
18.00 hodin. 

Rodiče i  děti si mohou prohléd-
nout prostory naší ordinace, prodis-
kutovat s námi problémy svých dětí 
s  výslovností a  domluvit si termín 
terapie. Přijďte a zjistíte, že ordinace 
může vypadat jinak, než jak ji běžně 
znáte!

Kam v Prostějově na logopedii a čím se zabývá klinická logopedie? 
Na dotazy odpovídá Mgr. Ilona Ganzarová, klinický logoped Mgr. Ilona Ganzarová 

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Atrium - 1. patro

Hlaváčkovo nám. 1,  Prostějov
tel.: 582 336 336

mobil: 607 756 949 
E-mail:  ilona.ganzarova@seznam.cz

Web:  www.logopedie-prostejov.cz

V  bývalém pivovaru
Vrahovická ul. Prostějov, 

pronajmeme skladovací haly, 
kanceláře, sklepní kóje

a parkovací místa
Vlastní úpravy lze odečíst z  nájmu 

Tel.: 736 626 019          E-mail: kosek.birra@centrum.cz

V  bývalém pivovaru
Vrahovická ul. Prostějov, 

pronajmeme skladovací haly, 
kanceláře, sklepní kóje

a parkovací místaa parkovací místaa parkovací
Vlastní úpravy lze odečíst z  nájmu 

Tel.: 736 626 019          E-mail: kosek.birra@centrum.cz



www.gsd.cz 

Zúčastněte se zápisu do České knihy rekordů! 

Ověřte si znalost tradičních českých lihovin 
a získejte certifi kát znalce!

Ochutnejte unikátní limitovanou edici Jubilejní Režné!

Poznejte prostějovskou likérku při dnech otevřených dveří!

Na Hanáckých slavnostech 
v Prostějově 14. a 15. září.
Při příležitosti čtyřstého devadesátého pátého výročí 

Palírny U Zeleného stromu prostějovská likérka společnosti 

GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries připravila pro všechny návštěvníky slavnostní 

stánek, kde si milovníci nejen Režné určitě přijdou na své. 

BELE SME A BODEM
V Prostějově od roku 1518


