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PETR
KOLÁŘ
S KAPELOU

PROSTĚJOV 31.3.
Společenský dům od 20:00
Předprodej:Společenský dům Prostějov-582333003
www.ticketportal.cz Info:774114655 cena od 280,-
JOHANKA Z ARKU PROSTĚJOV 20.4.
SÓLISTÉ:BÁRA BASÍKOVÁ,ZONYGA,RUML
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN,PĚVECKY
SBOR ŽEROTÍN PRI MORAVSKÉ FILHARMONII

připravujeme:VĚRA ŠPINAROVÁ Prostějov 16.11. 

VELIKONOČNÍ MEGAKONCERT

náhled 1

KUCHYNĚ
NÁBYTEK

Nově otevřeNá značková 
prodejna jízdNích kol 
značky kellYS v Prostějově na ulici kostelecká 2b  

www.pramoscyklosport.cz

(Interspar)
ČAJOVÁ ZAHRADA
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RADNIČNÍ
   LISTY

Den učitelů
Mnozí říkají, že Den učitelů by se 

měl právem jmenovat Den učitelek, 
asi mají trochu pravdu. Mohl by se 
také jmenovat Den učitelstva, to je ale 
slovo mírně archaické. Našli se i ška-
rohlídi, kteří by nejraději takový den 
zcela zrušili, prý jiné stavy a obory své 
dny prostě nemají. Den učitelů tu ale 
máme, a  jak se domnívám, právem. 
Učitel, zvláště v dnešní době, je ve vel-
mi nesnadné pozici a na jeho bedra 
se nakládá mnoho břemen. Měl by 
především ve svém oboru vědět hod-
ně a  jeho vědomosti by měly být na 
současné úrovni. Doba, kdy kantor 
z  jedněch příprav učil celá léta, jsou 
nenávratně pryč. Ostatně tak doslova 
to nešlo snad nikdy.

Měl by také být mravní osobností, 
tedy příkladem, vzorem, byť je také jen 
člověkem.

Už slovo paidagogos, což řecky zna-
mená ten, kdo vodí děti, dnes neplatí. 
Pomineme, že to už není otrok, jako 
byl ve starém Řecku, tak pedagog se 
nevěnuje jen dětem někde v počáteční 
fázi života, dnes je výchova a vzdělání 
celoživotní proces. A pedagog je jed-
nak ten, kdo vychovává, ale toto slovo 
má i další význam, je to odborník za-
bývající se pedagogikou. Nesměšujme 
tyto dva významy, víme přece, že dobrý 
vychovatel nemusí být dobrý teoretik 
a naopak.

Učitel učí. Je to jeho práce. Ale co má 
vlastně učit? Encyklopedii všeho vědě-
ní, jak to požadoval ještě Komenský? 
To je dnes nemožné. Ale asi bychom 
byli rádi, kdyby se naše děti orientovaly 
v tom našem často nepřehledném a ně-
kdy zmateném světě. Aby se orientovaly 
v čase a v prostoru, ale také, aby dovedly 
rozlišit dobro a zlo. A aby nebyly lhostej-
né, indiferentní, nebo dokonce netečné.

Dobrý učitel dovede podat látku 
svého předmětu tak, aby si žák uvědo-
mil, že může existovat celoživotní vztah 
k něčemu z tohoto pestrého světa, ať je 
to něco z přírody nebo ze společnosti. 
Dovede podat látku srozumitelně, 
tak aby žák svět poznával, seznámil se 
s ním a uvědomil si, že existují nějaké 
hluboké a důležité vazby mezi mnou, 
světem, domovem, rodinou. Je tu 
prostě nějaké příbuzenství, které nelze 
sobecky ani ignorovat ani zneužívat.

Dnes se ve výchově i vzdělání pro-
sazuje dialog. Opět a opět se ukazuje, 
že nejdůležitějším momentem v komu-
nikaci je řeč. Dialog je nejdůležitějším 
řečištěm, říká Radim Palouš, v  němž 
proudí poznání. Zdá se však, že k dialo-
gu jsou málo připraveni učitelé i žáci. Di-
alog se může odehrávat za určitých pod-
mínek. Ve svobodě, věcnosti a v úctě 
k druhému. Dialog má také své meze, 
nemůžeme se vzdát svého názoru, ale 
také ho nemůžeme militantně šířit. 

Člověk musí hájit ty hodnoty, které 
jsou dobré, autentické, pravdivé, ne ty, 
které se jen tak tváří.

Vraťme se ale k  učitelům a  uči-
telkám. Je známý citát: Průměrný 
učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, 
výborný učitel ukazuje a ten nejlepší 
inspiruje. Občas je třeba ode všeho 
trochu. Ale žák také zapomíná. Co 
zůstává, je inspirace.  Václav Kolář

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

Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu.  Inzerce: reklama@vecernikpv.cz , 608 723 849. 
Sazba: Haná Press, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., Pavelkova 7,  Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Přijetí dotace od OlK  
na 56. festival poezie  

Wolkrův Prostějov 2013
Rada města Prostějova do-

poručila Zastupitelstvu města 
Prostějova schválit

a) přijetí dotace od Olo-
mouckého kraje v  rámci přímé 
podpory významných kulturních 
akcí v roce 2013 ve výši 140.000,-
- Kč na částečnou úhradu nákla-
dů 56. festivalu poezie „Wolkrův 
Prostějov 2013“,

b) uzavření smlouvy o  po-
skytnutí dotace mezi Olo-
mouckým krajem (jako po-
skytovatelem) a  statutárním 
městem Prostějovem (jako 
příjemcem) ve výši 140.000,-
- Kč na částečnou úhradu 
nákladů 56. festivalu poezie 
„Wolkrův Prostějov 2013“ dle 
přílohy.

Žádost RG a ZŠ Studentská 
o souhlas s čerpáním  

rezervního a investičního fondu
Rada města Prostějova souhla-

sila
a) s čerpáním rezervního fondu 

Reálného gymnázia a  základní 
školy města Prostějova, Student-
ská ul. 2

ve výši Kč 587 812,20 z nedo-
čerpané dotace z OPVK na pro-
jektu EU – Peníze školám,

b) s čerpáním investičního fon-
du Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova, Studentská 
ul. 2

ve výši Kč 70 000,-- na pořízení 
speciálního uklízecího stroje.

Zadání veřejné zakázky  
– „Měřiče rychlosti  

vozidel pro statutární město 
Prostějov – nové vyhlášení“

Rada města Prostějova schválila
1. zadání otevřeného zadáva-

cího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávky / služby 
„Měřiče rychlosti vozidel pro 
statutární město Prostějov – 
nové vyhlášení“ bez použití 
elektronické aukce v  souladu 
s  § 27 zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) s umožněním variantní-
ho plnění 

ve variantě A: pronájem systé-
mu pro měření rychlosti včetně 
vlastních měřičů nebo 

ve variantě B: dodávka systé-
mu pro měření rychlosti včetně 
vlastních měřičů. 

2. základní hodnotící krité-
rium ekonomickou výhodnost 
nabídky pro obě varianty plnění 
a  stanovuje dílčí hodnotící kri-
teria a  jejich váhu pro variantu 
dodávky i  variantu pronájmu 
shodně :

1. cena v Kč bez DPH 90 %
2. reakční doba k zahájení ser-

visní opravy (v hodinách) 5 % 
3. cena servisní hodiny (v Kč) 

5 %,
3. kritérium pro výběr mezi 

nejlepší nabídkou na dodávku  
a nejlepší nabídkou na pronájem 

ekonomickou výhodnost - výši 
vstupních nákladů za dobu užitné 
hodnoty zařízení ,  

4. zadávací dokumentaci 
a kvalifikační dokumentaci veřej-
né zakázky „Měřiče rychlosti vo-
zidel pro statutární město Prostě-
jov – nové vyhlášení“ dle návrhu 
v příloze k tomuto materiálu,

5. zastupování města Prostě-
jova při výkonu zadavatelských 
činností (práv a  povinností za-
davatele) společností RENARDS 
Protender, s.r.o., Vídeňská 228/7, 
639 00 BRNO, IČ: 150 49 248, 
zapsané v OR vedeným Krajským 
soudem v Brně v oddíle C, vložka 
61800 , 

6. v  souladu s  § 74 zákona 
a s přihlédnutím k potřebě od-
borné způsobilosti komise pro 
posouzení a  hodnocení nabí-
dek, složení komise pro otevírá-
ní obálek v počtu tří členů a tří 
náhradníků a  složení komise 
pro posouzení a  hodnocení 
nabídek v  počtu sedmi členů 
a sedmi náhradníků veřejné za-
kázky „Měřiče rychlosti vozidel 
pro statutární město Prostějov – 
nové vyhlášení“ Složení komise 
pro otevírání obálek a  komise 
pro posouzení a  hodnocení 
nabídek je jmenovitě uvedeno 
v  zápise ze schůze Rady města 
Prostějova.

uložila:
Mgr. Janu Nagymu, řediteli 

Městské policie, 
ve spolupráci s  Mgr. Rena-

tou Grulichovou, vedoucí Od-

boru kancelář tajemníka, zadat 
prostřednictvím vybraného 
mandatáře, společnosti RE-
NARDS Protender s.r.o. veřej-
nou zakázku „Měřiče rychlosti 
vozidel pro statutární město 
Prostějov – nové vyhlášení“ za 
použití uvedených hodnotících 
kritérií. 

pověřila:
Miroslava Pišťáka, primá-

tora města, jmenováním tří 
členů a  tří náhradníků komi-
se pro otevírání obálek a sed-
mi členů a sedmi náhradníků 
komise pro posouzení a  hod-
nocení nabídek v  souladu se 
zápisem ze schůze Rady města 
Prostějova.

Schválení podání žádosti  
o dotaci na projekt  

Regenerace panelového 
sídliště E. Beneše  

– III. etapa
Rada města Prostějova schválila
I. podání žádosti o  dotaci na 

realizaci projektu „Regenerace 
panelového sídliště E. Beneše - 
III. etapa“ v  programu Podpora 
bydlení podprogramu Podpora 
regenerace panelových sídlišť pro 
rok 2013 Ministerstva pro místní 
rozvoj

II. v  případě získání finanční 
podpory projektu z Ministerstva 
pro místní rozvoj spolufinanco-
vání realizace projektu z vlastních 
zdrojů a  zajištění udržitelnosti 
projektu.

Ceny pro soutěž škol ve 
sběru separovaného papíru 

ve školním roce 2012-13
Rada města Prostějova schváli-

la ceny za účast v soutěži ve sběru 
papíru: 

1. pro prvních 10 žáků z každé 
zúčastněné školy formou pouká-
zek Dárkový Pass Sodexo

1. – 2.   cena   1 000,- Kč    
3.          cena      800,- Kč    
4.          cena      700,- Kč        
5. – 6.   cena      500,- Kč     
7. – 10. cena      400,- Kč     
2. pro vítězné 4 školy peněžní 

odměna
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena   9 000,- Kč
4. cena   5 000,- Kč

Dodatek č. 1 Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení
Rada města Prostějova schválila
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajiš-

tění zpětného odběru elektroza-
řízení se společností Asekol s.r.o., 
se sídlem Československého exilu 
2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 
27373231, zapsaná v  obchodním 
rejstříku u městského soudu v Pra-
ze, v oddílu C, vložka 109190,

pověřila
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměst-

ka primátora statutárního města 
Prostějova, uzavřít Dodatek č. 1 
Smlouvy 

o  zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností 
Asekol s.r.o., se sídlem Českoslo-
venského exilu 2062/8, Praha 4, 
PSČ 143 00, IČ 27373231, zapsaná 
v  obchodním rejstříku u  měst-
ského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložka 109190.

Vyhlášení záměru pronájmu 
prostor tělocvičny v objektu 

na ul. Komenského 4  
v Prostějově

Rada města Prostějova vy-
hlásila záměr pronájmu ne-
bytových prostor umístěných 
v 1. nadzemním podlaží stavby 
občanského vybavení č.p. 61 
(Komenského 4 v  Prostějově) 
na pozemku p.č. 92/1 v  k.ú. 
Prostějov, a to prostor tělocvič-
ny o  výměře 143,87 m2, nářa-
ďovny o výměře 21,78 m2, šat-
ny u tělocvičny o výměře 24,75 
m2 a umývárny o výměře 17,16 
m2, Cyrilometodějskému gym-
náziu a mateřské škole v Pros-
tějově, se sídlem Prostějov, Ko-
menského 17, PSČ: 796 01, IČ: 
440 53 916, za účelem zajištění 
výuky tělesné výchovy a  spor-
tovních aktivit za následujících 
podmínek:

a) nájemní smlouva bude uza-
vřena s účinností od 01.03.2013 
na dobu neurčitou s jednoroční 
výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno 
ve výši 29.888 Kč ročně a bude 
placeno čtvrtletně předem,

c) nájemné bude pronajímatel 
formou reinvestice používat na 
opravy a  údržbu stavby občan-
ského vybavení č.p. 61 (Komen-

ského 4 v Prostějově) na pozem-
ku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,

d) nájemné bude každoročně 
navyšováno o míru inflace,

e) veškeré náklady spojené 
s  užíváním předmětu nájmu, 
zejména náklady na jeho provoz, 
údržbu a opravy, bude po dobu 
nájmu hradit nájemce,

f) nájemce bude oprávněn 
poskytnou předmět nájmu do 
krátkodobého podnájmu třetím 
osobám bez souhlasu pronají-
matele,

g) s  nájmem bude spojeno 
právo užívat společné prostory 
ve stavbě občanského vybavení 
č.p. 61 (Komenského 4 v Prostě-
jově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. 
Prostějov.

Zrušení zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Správce 

parkovacího systému“
Rada města Prostějova 

schválila zrušení zadávacího 
řízení veřejné zakázky na služ-
bu „Správce parkovacího systé-
mu“ v  souladu s § 84, odst. 2, 
písm. d) zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) a  uložila Ing. Jaro-
slavu Štěpaníkovi, vedoucímu 
Odboru správy a  údržby ma-
jetku města, 

1. zabezpečit prostřednictvím 
vybraného mandatáře, společ-
nosti Gordion s.r.o.  zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Správce parkovacího 
systému“, 

2. připravit nové zadávací 
podmínky pro uvedené zadáva-
cí řízení.

Střední odborné učiliště  
obchodní, Prostějov - žádost 

o převzetí záštity nad  
1. ročníkem mezinárodní 

koktejlové juniorské soutěže 
s názvem „Amundsen cup 

2013 Prostějov“
Rada města Prostějova schvá-

lila převzetí záštity nad 1. roč-
níkem mezinárodní koktejlové 
juniorské soutěže s  názvem 
„Amundsen cup 2013 Prostě-
jov“, který se bude konat dne  
21. března 2013.

Výpis z usnesení 67. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 2. 2013
(kompletní usnesení naleznete na webových stránkách www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kanceláře primátora)

30.1.2013 16.1.2013
27.2.2013 13.2.2013
27.3.2013 13.3.2013
30.4.2013 17.4.2013
29.5.2013 15.5.2013
26.6.2013 12.6.2013

31.7.2013 17.7.2013
28.8.2013 14.8.2013
25.9.2013 11.9.2013
30.10.3013 16.10.2013
27.11.2013 13.11.2013
18.12.2013 10.12.2013

Termíny uzávěrek Radničních listů v roce 2013
    Termín vydání    Termín uzávěrky        Termín vydání    Termín uzávěrky    

Změna úředních hodin na Úřadu práce
S účinností od 1. 2. 2013 došlo ke změně úředních hodin na 

všech kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky 
a to následovně:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hodin
Úterý  8:00 – 11:00 hodin
Středa  8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hodin
čtvrtek  8:00 – 11:00 hodin
Pátek  8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci 

nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné 
sociální dávky či pozvané klienty)
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RADNIČNÍ
   LISTYZprávy z města

V  pátek 25. ledna 2013 se 
uskutečnily zápisy do prvních 
tříd prostějovských základ-
ních škol. K  nim dorazilo 
celkem 639 dětí v doprovodu 
rodičů či prarodičů. 

„Očekávali jsme, že letos 
přijde k  zápisům více dětí, 
protože se zápisy týkají po-
četně silného ročníku 2007, 
respektive jeho první polo-
viny, tedy dětí narozených 
zhruba do konce června 
2007. To znamená, že po-
četnější zápisy můžeme 
předpokládat ještě v  příš-
tích dvou letech,“ vysvětluje 
náměstkyně primátora Iva-

na Hemerková (na snímku 
uprostřed). Kolik ale skuteč-
ně nastoupí dětí do prvních 
tříd prvního září 2013 je 
otázkou. 

„Dle našich předběžných 
propočtů by to mohlo být ko-
lem pěti set čtyřiceti dětí. Nej-
více předškoláků přišlo k  zá-
pisu na ZŠ Železného, dále na 

Reálné gymnázium a základní 
školu města Prostějova a  také 
na ZŠ dr. Horáka. Kapacita 
našich základních škol je do-
statečná,“ dodává Hemerková. 

Vyhodnocení zápisů do prvních tříd 
prostějovských základních škol

Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

ELEKTROKOLA  DOPLŇKY A SOUČÁSTKY 
SERVIS a OPRAVY jízdních kol    SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

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

INZERCE

Pro vaši 
prezentaci 

v nových 
Radničních listech 

volejte tyto známé  
kontakty:  

Telefon: 608 723 849 
E-mail:  

reklama@vecernikpv.cz 
- p. Klosová.

Počet dětí nastupujících do 1. tříd
2009/2010
skutečnost

2010/2011
skutečnost

2011/2012
skutečnost

2012/2013
skutečnost

2013/2014 
předpoklad

2014/2015 
předpoklad

2015/16
předp.

2016/17 
předp.

2017/18 
předp.

445 452 475 481 546 525 570 500 500

ZŠ Melantrichova 2 první třídy
ZŠ Železného 4 první třídy
ZŠ Palackého + čechovice 3 první třídy
ZŠ E.Valenty 3 první třídy
ZŠ dr. Horáka 3 první třídy
ZŠ Kollárova 1 první třída + 1 specializovaná
RG a ZŠ města Prostějova 2 první třídy
ZŠ Majakovského 2 první třídy

Statutární město Pros-
tějov podpořilo bezplat-
né poradenství občanům, 
kteří jsou ve svízelné si-
tuaci, nemohou platit své 
dluhy a hrozí jim exekuce. 
Rada města schválila po-
skytnutí kanceláře s  mož-
ností připojení k internetu 
obecně prospěšné společ-
nosti Poradna při finanční 
tísni.

„Poradenství bude pro-
bíhat v kanceláři na Odbo-

ru sociálních věcí ve Školní  
ul. 4, II. poschodí,“ řekla 
Alena Rašková, náměst-
kyně primátora, která je 
jednou z  iniciátorek bez-
platného finančního pora-
denství potřebným. Pora-
denská centra již fungují 
v  Praze, Ostravě, Ústí nad 
Labem, Šumperku, Litví-
nově, České Lípě, Hradci 
Králové a  Plzni, partnery 
společnosti jsou renomo-
vané české banky a  Fakul-

ta podnikohospodářská 
Vysoké školy ekonomické 
Praha.

Klienti mohou využít slu-
žeb poradenského centra 
jednou za dva týdny v rozsa-
hu dvou hodin. Přesný har-
monogram bude zveřejněn 
prostřednictvím Radničních 
listů a  na internetových 
stránkách města. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova 

Město podporuje bezplatné poradenství pro lidi ve finanční tísniMěsto přispěje 
na stoleté výročí 

legionářů
Rada města rozhodla 

o  finančním příspěvku ve 
výši 15.000 korun českoslo-
venské obci legionářské na 
rekonstrukci historického 
legiovlaku, kterým se naši le-
gionáři vraceli domů z bojů 
první světové války. 

Tento legiovlak s rekonstruo-
vanými vagony a doprovodnou 
výstavou bude v letech 2014 až 
2018 projíždět celou naší repub-
likou, v dalším roce zavítá také 
na Slovensko. Vrcholem jízdy 
legiovlaku budou oslavy v Praze 
v roce 2018 u příležitosti 100 let 
od vzniku Československa. 

Město Prostějov vyhovělo 
žádosti o  spolupráci při vý-
stavbě tohoto legiovlaku jako 
uctění památky legionářů. 
Podle evidence Vojenského 
ústředního archivu bylo mezi 
legionáři 309 rodáků z Prostě-
jova.   Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu
města Prostějova 
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S  končící rekonstruk-
cí venkovní fasády zám-
ku se rada města na své 
poslední schůzi zabývala 
také komplexní úpravou 
okolí zámku. Zamýšlené 
parkové úpravy souvisí 
s  probíhající rekonstrukcí 
Smetanových sadů. Měs-
to hodlá pro zavlažování 
využít historickou stud-
nu vybudovanou za druhé 
světové války. 

„V souvislosti s obnovou zám-
ku a knihovny vyvstává potřeba 
zabývat se i  celkovou úpravou 
jejich okolí. Tento významný 
veřejný prostor je v  současnosti 
prakticky nevyužívaný a  naru-
šený pozůstatky dopravního 
napojení na Kosteleckou ulici 
a  nejasně definovaným prosto-
rem pro pěší a  automobilovou 
dopravu v  okolí základní školy 
a  knihovny,“ předestřel Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 

Z  venkovní fasády zámku 
zbývá opravit jeho západní 
část (směrem k budově školy), 
rekonstrukce proběhne v  le-
tošním roce. Prostor nádvoří je 
řešen samostatným projektem, 
o  kterém jsme informovali 
po minulé schůzi rady města. 
„V návaznosti na parkové úpra-
vy Smetanových sadů se nabízí 
úvaha provést výsadbu zele-
ně i  v  prostoru před zámkem, 
čímž se rozšíří klidová zóna 
v  centru města. Pro zabezpe-
čení závlahy celého prostoru 
chceme využít požární studny, 
která vznikla za druhé světové 
války jako rezervoár vody pro 
hašení v případě leteckého ná-
letu na město. Využitím této 
studny ve vlastnictví města 
dojde k úspoře finančních pro-
středků, nemusíme brát vodu 
z  vodovodního řadu,“ dodává 

náměstkyně primátora Ivana 
Hemerková.

Historická studna o  šířce 5 
metrů s hloubkou 12 metrů je 
dnes skryta pod povrchem vo-
zovky na Přikrylově náměstí, 
k  jejímu napojení dojde boční 
přípojkou směrem od zámku. 

Na přípravu variantních ná-
vrhů celého řešení okolí zám-
ku navrhuje Odbor rozvoje 
a  investic vyčlenit částku 200 
tisíc korun. Rada města po pro-
jednání doporučila zastupitel-
stvu tohle rozpočtové opatření 
schválit.    Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

U zámku má vzniknout klidová zóna  
s napojením na Smetanovy sady

Zprávy z města

Rada města schválila projek-
tový námět s  názvem „Úpravy 
nádvoří prostějovského zámku 
pro podporu a rozvoj cestovního 
ruchu.“ 

„Jak jsme informovali už v loň-
ském roce, město se v  rámci re-
konstrukce nádvoří zámku bude 
ucházet o  finanční prostředky 
z  Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava. Cílem 
projektu je zvýšení atraktivity Pro-
stějova zkvalitněním infrastruk-
tury pro rozvoj cestovního ruchu. 
V jeho rámci je navrženo vydláž-
dění nádvoří, opravy fasád a omí-
tek dvorního traktu, vybudování 
pódia – letní scény s pohyblivým 
zastřešením, pořízení lavic nebo 
židlí pro publikum, osvětlovací 
a ozvučné techniky a oprava vstup-
ního mostku,“ přiblížil náměstek 
primátora Zdeněk Fišer. 

Celkové náklady dosahují asi 11 
milionů korun, dotace může být 
poskytnuta maximálně do výše 
85%.  Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu
 města Prostějova 

Na opravu nádvoří zámku požádá 
město o dotaci z fondu EU

Z  prosincového setkání 
vedení města s  občany Vra-
hovic vyplynul od místních 
obyvatel požadavek na řešení 
kanalizace ulic Jana Köhlera 
a Hrázky. Vedení města zada-
lo úkol odboru rozvoje a  in-
vestic a  radní projednali na 
své poslední schůzi materiál, 
který řeší přípravu projektové 
dokumentace k investici. Roz-
počtové opatření ještě musí 
schválit zastupitelstvo města.

Odbor rozvoje a  investic 
navrhuje na přípravu projek-
tové dokumentace vyčlenit 

částku 200 tisíc korun z  roz-
počtu města. Projekt bude 
řešit technické možnosti vy-
budování chybějící dešťové 
kanalizace a následnou opra-
vu stávající komunikace, která 
je ve velmi špatném technic-
kém stavu. „V  těchto ulicích 
dochází při velkých deštích 
k  zatékání vody do nemovi-
tostí. Cílem projektu je zjistit 
odtokové a vsakovací poměry 
v  lokalitě. Ze znalosti míst-
ních poměrů víme, že je tady 
vysoká hladina spodní vody 
související s  tím, že místo se 
nachází pod úrovní blízké říč-
ky Romže,“ vysvětlil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 
Projekt má vyřešit problém, 
jak odvést dešťovou kanalizaci 
do vodoteče.

Pokud zastupitelstvo schvá-
lí navrhovanou investici, pro-
jektová dokumentace bude 
zpracována v letošním roce.

 Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Vedení města promptně řeší 
podnět obyvatel Vrahovic



Rada města Prostějova pro-
jednala na své lednové schůzi 
letošní plán oprav chodníků 
a  upřesnila provedení jednot-

livých rekonstrukčních prací. 
Podle upřesněného seznamu 
budou opraveny chodníky 
a místní komunikace ve 14 lo-
kalitách, a  to jak v centru, tak 
i  v  okrajových částech města. 
na opravy chodníků je letos 
vyčleněno 7,23 milionu korun. 
Zhotovitele bude město opět 
hledat prostřednictvím elek-
tronických aukcí. Tento způsob 
se velmi osvědčil, jen za rok 
2012 se ušetřilo 2,5 milionu 
korun oproti plánovanému 
rozpočtu.

V  období od května do čer-
vence 2013 bude nejrozsáh-
lejší opravou rekonstrukce 

chodníku v  Plumlovské ulici 
od kruhového objezdu u  Billy 
k  Legionářské ulici (směrem 
na Mostkovice).  K  propojení 
již opravených úseků dojde od 
kostela ve Svatoplukově smě-
rem na Olomouckou ulici. Na 
obou stranách budou opraveny 
chodníky v  ulici Karlov, smě-
rem od Dykovy po Fanderlíko-
vu pak chodník v ul. J. B. Pec-
ky. Od bytovek v Krokově ulici 
bude rekonstruován severní 
chodník na Brněnskou, ve Foer-
strově ulici v  Krasicích bude 
dobudován chodník v  okolí 
zastávky MHD. Stejně tak bude 
nová dlažba pro pěší u  kostela 

v místní části Žešov, podél ma-
teřské školy ve Smetanově ulici 
pak ve Vrahovicích. Od pošty 
směrem k ul. Na Blatech povede 
nový chodník po západní straně 
ulice Čechovické. 

Ve druhé etapě plánovaných 
oprav, tedy po 1. srpnu, přijde na 
řadu chodník v  Krasické smě-
rem od Moravské po Západní 
ulici, společně s novým zálivem 
pro zastávku MHD bude opra-
ven chodník a také zábradlí po-
dél základní školy ve Vrahovické 
směrem k  faře v Majakovského 
ulici. Kompletní rekonstrukcí 
projde ulice Polská, kde vedle 
chodníků dostane nový asfal-

tový povrch také komunikace. 
V  Olomoucké ulici budou re-
konstruovány chodníky ve dvou 
lokalitách – od Vápenice po 
Sladkovského a na druhé straně 
od ulice V. Outraty po Vrlovu.  

„Elektronická výběrová říze-
ní nás v loňském roce přesvěd-
čila o  tom, že můžeme ušetřit 
překvapivě velký objem financí.  
Pokud tento trend bude pokra-
čovat, uspořené prostředky opět 
využijeme na opravy dalších 
chodníků,“ uvedl Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora (na 
snímku).   Mgr. Jana Gáborová,

mluvčí Magistrátu města
Prostějova 
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Které chodníky ve městě dostanou letos nový kabát?
Zprávy z města

Město nabídne k prodeji 

bytové domy
Rada města řešila neutěšený 

technický stav domů na Roz-
honově 2, Rozhonově 12, Ji-
ráskově náměstí 4 a Vodní 11. 
Tyto domy byly určeny k pro-
deji v rámci 1. a 2. vlny prodeje 
bytových domů dle schvále-
ných Pravidel a byly opakovaně 
nabízeny ke koupi nájemcům 
bytů umístěných v  těchto do-
mech. Z  důvodu nezájmu ná-
jemců bytů pak byly tyto domy 
v loňském roce opakovaně na-
bídnuty k  prodeji třetím oso-
bám, nebyl však o ně zájem. 

„Rada města na své poslední 
schůzi rozhodla opětovně za-
hájit proces prodeje těchto čtyř 

nemovitostí. Důvodem jsou 
vyčíslené náklady na opravu 
všech jedenácti bytů v  těchto 
domech, které dosahují celko-
vě bezmála 2,5 milionu korun, 
další investice jsou potřeba 
do společných prostor domu. 
Zároveň nabídneme k  prodeji 
prázdný dům na adrese Huso-
vo náměstí 49, který byl určen 
jako možnost ubytování pro 
studenty detašovaného praco-
viště Univerzity Tomáš Bati,“ 
uvedl první náměstek primáto-
ra Jiří Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Prostějova 
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Na základě informací o  mož-
nosti získání dotace z Ministerstva 
financí ČR se vedení města roz-
hodlo z předložených záměrů vy-
brat projekt na výstavbu parkoviš-
tě u střediska mládeže kopané na 
sídlišti E. Beneše. Město má velkou 
šanci získat na projekt státní dota-
ci ve výši 90 procent z celkového 
rozpočtu.

V  lokalitě se plánuje výstavba 
parkoviště pro přibližně 50 osob-
ních aut a  plocha pro autobusy. 
„Pro město jde o velmi výhodnou 
investici. Celkový rozpočet projek-
tu je 5 milionů korun, se státní do-
tací tak činí podíl města pouze 500 
tisíc korun. Stejná částka je určena 
na přípravu projektové dokumen-
tace, stavební dozor a další nákla-
dy jako rezerva, v  případě nevy-

čerpání se tyto prostředky vrátí do 
rozpočtu města,“ vysvětlil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora.   

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

S devadesátiprocentní 
státní dotací vznikne 

nové parkoviště
Významné hroby udržované správou hřbitova

1.  duda Josef , generálmajor in mem., letec, účast-
ník západního odboje, spisovatel, sk.10, č.24,

2.  Sacher Vilém, generálporučík, účastník od-
boje, signatář Charty 77, spisovatel, sk.15,D9, 
ř.5,č.19,20,

3. Veselý, generál, sk.11-C7/1,
4. Hanák Raimund, starý urnový háj, 
5.  Vojáček Karel, 1.č.starosta, zem.poslanec, čestný 

měšťan, dobrodinec města, čestná hrobka, vlevo 
od hlavní cesty,

6.  Přikryl Ondřej, starosta města, poslanec, lékař, 
politik, spisovatel, hlavní alej nalevo,

7.  Manhard Stanislav, 5.český starosta, význačný 
děl. pracovník, čestný hrob, vpravo od hlavní 
aleje,

8.  Mareš Otto, český vlastenec a dobrodinec měs-
ta, pluk.dělostřelectva, voj.odb.spisovatel, sk.6, 
čestný hrob,

9.  Krapka Josef, spisovatel, redaktor a vůdce děln., 
sk.9, ř.1, č.62,

10. Wolker Jiří, básník, sk.2, C/7 B, č.102,
11.  společný hrob 7 osob, které zahynuly při stavbě 

gymnázia, 1-D9,11,12,1-2
12. společný hrob vojáků I.svět.války, oběti světové 
války, sk.5,
13.  společný hrob památce nevinných, oběti hladu 

a útrap válečných, sk.5, ř.1-2,č.1-17
14. památník letců z II.světové války, oběti světové 
války, sk.9, B1,ř.1,č.51
15. svaz letců české republiky, arkádové kolum-
bárium, 26-26a,
16. arkády,
17. hlavní kříž,
18.  Kollarz Theofil, c.k.soudce, dobrodinec města, 

severní arkáda, č.23
19. Alfonz Jindra, hudební skladatel 

dne 22. ledna 2013 radní 
na své schůzi schválili zařa-
zení hrobu Alfonse Jindry do 
seznamu významných hrobů, 
jejichž údržbu a  úklid zajiš-
ťuje Statutární město Prostě-
jov. Město se stará o bezmála 
dvacet hrobů a  pomníků na 
městském hřbitově, v  letoš-
ním roce bude jejich důstojná 
památka zajištěna částkou 
308 tisíc korun.

U některých čestných hrobů, 
například manželů Vojáčko-
vých, manželů Přikrylových, 
Stanislava Manharda, či Ji-
řího Wolkera, nejsou známi 
pozůstalí, na další významné 
hroby jsou uzavřeny nájemní 
smlouvy. K  nim patří posled-
ní místa odpočinku generálů 
Dudy, Veselého a  Sachera. Na 
městském hřbitově jsou dále 
historické hroby a  pomníky, 
o  nichž nejsou ve hřbitovních 
knihách žádné zápisy. Jde 
o  společný hrob vojáků pad-
lých v 1. světové válce, společný 

hrob památce nevinným, spo-
lečný hrob letců padlých ve 2. 
světové válce, společný hrob 7 
osob, které zahynuly při stavbě 
gymnázia a hlavní kříž.

„Po dohodě s  rodinnými 
příslušníky byly na prostějov-
ský městský hřbitov umístěny 
ostatky významných prostě-

jovských rodáků, v  roce 2005 
Edvarda Valenty a v roce 2012 
Alfonse Jindry. Oba hroby za-
jistilo město Prostějov na své 
náklady,“ připomenul první 
náměstek primátora Jiří Pospí-
šil. Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Město se stará o památku 
významných osobností
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V roce 2012 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.
Významné stavebně investiční akce roku 2012 – 2. část  

Stavební úpravy komunikace a chodníků v Čechovicích

Bylo nově vybudováno nebo předlážděno cca 200 m chodníků v ulici Čecho-
vická, nový můstek pro pěší přes mlýnský náhon a dále před školou parkoviště 
ze zatravňovacích tvárnic. Přechod pro pro chodce byl osazen bezpečnost-
ním nasvětlením.Náklady činily cca 0,7 mil. Kč. Práce provedla firma Strabag.

Autobusová zastávka Okružní

Byla vybudována nová autobusová zastávka hromadné dopravy.
Náklady činily cca 0,15 mil. Kč. 
Stavbu realizoval Luboš Navrátil.

Parkoviště Mozartova

V  rámci investiční akce byla vytvořena parkovací plocha se šikmým 
stáním pro 7 osobních automobilů. Náklady činily cca
0,2 mil. Kč. Stavbu realizoval Luboš Navrátil.

Cyklistická stezka Sídliště Svobody – II. Etapa

Záměrem projektu bylo navázání na vybudovanou cyklistickou stezku 
Sídliště Svobody I. etapa, která byla ukončena na ulici Jungmanova. 
Délka úseku od ulice Jungmanova do ulice Riegrova činí cca 100 m. Ná-
klady činily cca 1,4 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Strabag.

Chodník kostel Sv.Bartoloměje - hřbitov Vrahovice

Byla provedena výstavba chodníku včetně veřejného osvětlení od 
místního hřbitova po plochu před kostelem Sv. Bartoloměje v Prostějo-
vě.Náklady činily cca 0,5 mil. Kč. Realizoval Petr Krejčí.

SPŠ a SOU Lidická – repase oken východní strana

V rámci investiční akce byla vyměněna okna na východní straně bu-
dovy. Náklady činily cca 0,5 mil. Kč. Realizovala firma Stamo Konice.
 Ing. Antonín Zajíček, Bc. Iva Veselá, 
 Odbor rozvoje a investic, Magistrát města Prostějova

Zprávy z města
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RADNIČNÍ
   LISTYZprávy z města

Odbor obecní živnostenský 
úřad upozorňuje!

Dne 1. 6. 2012 nabyl účin-
nosti zákon č.119/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o  silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a další sou-
visející zákony. Tento zákon mj. 
novelizoval i  zákon č. 455/1991 
Sb., o  živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a  některé 
související zákony. 

Dle zákona č. 111/1994 Sb., 
o  silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o  silniční dopravě) se 
vozidlo nebo jízdní souprava 
o  největší povolené hmotnos-
ti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k  přepravě zvířat nebo 
věcí, nebo vozidlo určené pro 

přepravu více než 9 osob včetně 
řidiče považují za velké vozidlo.

Podnikatelé, kteří byli k  1. 6. 
2012 oprávněni provozovat silniční 
motorovou dopravu velkými vo-
zidly, jsou povinni do 1 roku ode 
dne nabytí účinnosti zákona č. 
119/2012 Sb. (tj. do 1. 6. 2013) po-
žádat živnostenský úřad o změnu 
rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doklady podle aktuálně 
platného znění živnostenského zá-
kona a zákona o silniční dopravě.

Jedná se o tyto doklady:
Osvědčení o  finanční způ-

sobilosti (vydává Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor do-
pravy a  silničního hospodářství, 
oddělení silniční dopravy – tel.č.: 
585 508 595)

Osvědčení o odborné způsobi-
losti podnikatele nebo odpověd-

ného zástupce – vydává dtto
Doklad osvědčující právní 

důvod k  užívání alespoň jedno-
ho velkého vozidla (leasingová 
smlouva nebo nájemní smlouva 
nebo velký technický průkaz)

Má-li odpovědný zástupce 
skutečnou vazbu k podnikateli, 
tak doklad prokazující tuto sku-
tečnou vazbu (např. pracovní 
smlouvu – je-li odpovědný zá-
stupce zaměstnanec, nebo výpis 
z  obchodního rejstříku – je-li 
odpovědný zástupce např. jed-
natel společnosti apod.)

Pokud odpovědný zástupce 
nemá k  podnikateli skutečnou 
vazbu, je nutno předložit jiný typ 
smlouvy (např. smlouva o  pra-
covní činnosti, smlouva o prove-
dení práce, popř. jiná smlouva).

Povinnost požádat o  změnu 

rozsahu předmětu podnikání 
mají i  ti podnikatelé, kteří ozná-
mili, že provozování živnosti pře-
rušují!

Pokud podnikatel nepožá-
dá o  změnu rozsahu předmětu 
podnikání do 1. 6. 2013 a nedo-
loží příslušné doklady, změní 
živnostenský úřad rozhodnutí 
o udělení koncese a omezí rozsah 
předmětu podnikání na „Silnič-
ní motorová doprava - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízd-
ními soupravami o  největší po-
volené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí“ nebo Silniční 
motorová doprava - osobní pro-
vozovaná vozidly určenými pro 
přepravu nejvýše 9 osob včetně 
řidiče“. To znamená, že podnika-
tel pak nebude moci provozovat 

dopravu tzv. velkými vozidly.
Odbor obecní živnostenský 

úřad upozorňuje, že není povin-
ností správního orgánu k prove-
dení změny vyzývat. Ačkoliv se 
OŽÚ pokusí podnikatele indi-
viduálně oslovit, je možné, že ne 
všem dopravcům  bude upozor-
nění doručeno. Proto je věcí kaž-
dého dopravce, aby se na OŽÚ 
dostavil a  transformaci provedl. 
Zatím tak učinilo pouze cca 10% 
dopravců, není tedy opravdu nač 
čekat.

V  souvislosti s  tím je zapo-
třebí také upozornit na to, že 
s  ohledem na značný počet 
dopravců a  omezené kapacity 
úřadu, je maximálně vhodné 
řešit transformaci dopravy pro-
vozované velkými vozidly co 
nejdříve.

Upozornění pro dopravce velkými vozidly!!! 
Termín pro transformace živnosti je nejpozději do 1. 6. 2013!

Zákon č. 361/2000 Sb., § 134 
Výměna dosavadních  
řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané
Kterých řidičských 

průkazů se výměna týká?
Řidičské průkazy vydáva-

né v  rozmezí od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31. 12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu, řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. 
(v souladu s novelou zákona č. 
119/2012 Sb.) 

Uvedená výměna se vztahuje 
na následující typy řidičských 
průkazů: 

V  současné době zbývá do  
31. 12. 2013 vyměnit na Magistrá-
tu města Prostějova více než  7000 
řidičských průkazů.

Doporučujeme vám výměnu ŘP 
neodkládat. S  blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro výměnu 
řidičských průkazů lze očekávat 

na ORP zvýšenou kumulaci řidičů 
(osob).  

Jak postupovat 
při výměně?

Dostavte se osobně na Magis-
trát města Prostějova, Odbor do-
pravy, ul. Křížkovského 36/7, 796 
01 Prostějov. V Informační recep-
ci si vyzvednete:

-  tiskopis žádosti o  vydání ři-
dičského průkazu, 

- čestné prohlášení 
- a časový lístek. 
Výtahem se dopravíte do 

čekárny v 1. patře, kde jsou ná-
vody na vyplnění příslušných 
tiskopisů.

 Po zobrazení Vašeho čísla /ča-
sovém lístku/ na svítícím panelu 
se dostavíte k příslušné přepážce, 
kde budete obslouženi. K  tomu 
je třeba mít tyto doklady: 

- platný doklad totožnosti,
- jednu současnou fotografii 

o  rozměrech 3,5 x 4,5 cm, ba-
revnou nebo černobílou, čelní 
pohled, 

- řidičský průkaz,
- vyplněnou žádost o  vydání 

řidičského průkazu,
Je možné využít objednání 

přes internet a tímto je možné se 
vyhnout delším čekacím lhůtám 
(jak na podání žádosti, tak na vy-
zvednutí ŘP). 

http://www.prostejov.eu/cz/
obcan/mestsky-urad/objednav-
kovy-vyvolavaci-system/

Zákonná lhůta pro vydání no-
vého ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná o povin-
nost z platné právní úpravy, není 
výměna ŘP zpoplatněna. 

Pokud bude požadováno vydání 
ŘP (v  rámci povinné výměny) ve 
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti, je pro tento úkon 
stanoven správní poplatek 500 Kč.  

V případě nějaké změny v ŘP 
(např. změna bydliště, změna 
příjmení, zapsání titulu nebo 
změna zdravotní způsobilosti, 
např.: dopsání „brýle nutné“), 
zaplatíte správní poplatek ve 
výši 50 Kč.

Výměna řidičských průkazů Výběrové řízení

ŘP vydávány od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004

Reálné gymnázium 
a základní škola města Prostějova,

 Studentská ul. 2

vypisuje výběrové řízení na pozici 

správce hřiště. 
Forma: dohoda o pracovní činnosti

Péči o hřiště zajišťují střídavě po vzájemné dohodě dva správci denně
(PO-NE) 15 - 20 hodin v období od 15. dubna do 15. října. 

Odměna: 65 Kč/hod. Bližší informace: 582 301 404

V  letošním roce bude 
město investovat do oprav 
budov škol částku dva mili-
ony korun. Celkovou částku 
a rozdělení investic schválila 
na své poslední schůzi rada 
města.

Finance jsou soustředěny ve 
Fondu reinvestic nájemného, 
které hradí jednotlivé školy 
a  město se zavázalo tyto pro-
středky věnovat zpět do oprav 
školních budov. Rozdělení 
investičních prostředků byly 
projednány a  schváleny také 
na společném jednání ředitelů 
škol. „Na výměnu oken střed-
ního traktu a  na přípravu pro-
jektu opravy šaten tělocvičny 
ART ECON - Střední školy na 
Husově náměstí bude vyčleně-
no 900 tisíc korun, za půl mi-
lionu korun se vymění okna na 
východní straně budovy stroj-
nické průmyslovky a Středního 

odborného učiliště stavebního 
v  Lidické ulici. Rekonstruk-
cí oken v  investičním objemu 
300 tisíc korun projde také již-
ní strana objektu Střední školy 
automobilní, za 200 tisíc bude 
opraven sokl budovy Střední 
školy designu a  módy. Část-
ku 100 tisíc korun reinvestuje 
město do rekonstrukcí podlah 
a  střechy Střední zdravotnické 
školy,“ přiblížil rozdělení fi-
nančních prostředků Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. 

V  uplynulých třech letech 
uvolnilo město Prostějov do 
rekonstrukcí škol z  fondu re-
investic celkem 3 miliony 630 
tisíc, konkrétně v  roce 2010 
to bylo 910 tisíc, v roce 2011 1 
milion 232 tisíc a v roce 2012 1 
milion 488 tisíc korun.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Město letos reinvestuje
 do oprav škol 

dva miliony korun
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Generel cyklistické dopravy 
ve městě počítá v letošním roce 
s  vybudováním první etapy 
cyklostezky směrem na Žešov. 
I  když jsou v  současné době 
omezené možnosti využití do-
tace z  regionálního operačního 
programu, který zajišťuje obcím 
v  oblasti cyklistické dopravy 
pouze jednu finanční akci za rok, 

město již na začátku fiskálního 
roku připravuje v  této oblasti 
další investiční akci.

Z  rezervy rady města byla 
na posledním jednání radních 
schválena částka 100 tisíc korun 
na přípravu projektové doku-
mentace cyklostezky vedoucí od 
okružní křižovatky v Určické uli-
ci směrem na Brněnskou. „Jedná 

se o napojení na cyklostezku od 
Drozdovic vedoucí podél jižního 
obchvatu. Chceme mít připrave-
ný projekt s ohledem na budoucí 
možné předložení žádosti na 
její stavbu z  dotačních zdrojů,“ 
upřesnil Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu města 
 Prostějova

Okresní hospodářská komora v Prostějově informuje
Všem příznivcům Hané
Vážení přátelé a příznivci vše-

ho, co hanácké jest. Tímto si Vám 
dovolujeme oznámit, že v  listo-
padu loňského roku, tedy roku 
2012, spatřil světlo světa zcela 
nový a unikátní projekt nazvaný 
„HANÁCKY GLÉTOVÁNI“. 
Téměř tři roky to trvalo občan-
skému sdružení „Šikulky u  Sý-
korek“, se sídlem v obci Loučany, 
než bylo možné vše spustit. A tak 
16. listopadu 2012, v  zasedací 
místnosti obecního úřadu v Lou-
čanech, proběhlo historicky první 
„hanácky glétováni“. 

Účelem tohoto projektu je 
vyhledávat opravdu šikovné li-
dičky z oblasti Hané a  tyto oce-
nit za jejich činnost, která je ve 
prospěch nás všech, „Hanáckym 
stavovskym glétem“, na němž je 
uvedena činnost, za kterou byl 
vydán. A pokud se jedná o malé-
ho řemeslníka, tak spolu s glétem 
získává i  možnost na svých vý-
robcích používat logo „Hanácké 

vérobek“. Toto 
logo Vám zaru-
čí, že výrobek 
je kvalitní a  je 
vyroben poctivý-
ma hanáckýma 

rukama. 
Na prvním „hanáckym gléto-

váni“ bylo uděleno sedm glétu. 
Všechny jsou řemeslného cha-
rakteru. Celé toto glétováni bylo 
zcela veřejně přístupné a neslo se 

v duchu besedy. Dokonce zazněla 
i hudba a zpěv. Celá tato akce se 
vydařila natolik, že všichni účast-
níci si odnášeli krásné zážitky 
a mají dlouho na co vzpomínat. 

Je zcela samozřejmé, že toto 
nebyla ojedinělá akce, ale že se 
bude v tomto pokračovat. 

Zájemci o udělení Hanácky-
ho stavovskyho gletu kontak-
tujte prosím Okresní hospo-
dářskou komoru v Prostějově, 
která je jedním z partnerů pro-
jektu.

Partneři glétováni:
Okresní hospodářská komora  

v Prostějově
Institut svazu průmyslu ČR

letokruhy – řemeslníci  
a umělci Hané

ŠUS o.s. /Šikulky u Sýkorek/
Platforma spolupráce praxe  

se školami  
Členové konzilia:

Helena Chalánková – ředitel-
ka Okresní hospodářské komory 
v Prostějově

Jarmila Vitoslavská – řemesl-
ník, ruční výroba tradičních ha-
náckých krojů a výšivek 

Zdeňka Žáková – občanské 
sdružení U NÁS, barokní sýpka 
v Ludéřově 

Ing. Rostislav Řepka – výkon-
ný ředitel Institutu svazu průmys-
lu (ISP) Praha, zástupce platfor-
my spolupráce praxe se školami 

Josef Sýkora – zřizovatel pro-
jektu, zakládající člen občanské-
ho sdružení Šikulky u  Sýkorek 
(ŠUS), zástupce občanského 
sdružení Letokruhy

Představujeme prvních 
sedm oglétovaných:

Jarmila Vitoslavská – ruční 
výroba tradičních hanáckých 
kroků a výšivek

dřevos J+M - manželé Sýko-
rovi – dřevěné a  malované vý-
robky

Ing. Karla Vybíralová – ruční 
výroba šitých textilních dekorací

Jaroslava Skopalová – palič-
kované výrobky

Monika Prokopová – ori-
ginální ručně vyráběné kovové 
zvonkohry

Renáta Ponížilová – výrobky 
z pedigu

Andrea Vitoslavská – háčko-
vané výrobky

Všem co nejsrdečněji gra-
tulujeme a  přejeme mnoho sil 
a  zápalu pro jejich nádhernou 
rukodělnou práci!

Stáže ve firmách 
– vzdělávání praxí

Celorepublikový projekt reali-
zovaný Fondem dalšího vzdělá-
vání, spolufinancovaný z Evrop-
ského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen 
na získání praxe pro stážisty ve 
firmách pod dohledem zkuše-
ného mentora firmy v délce 1-6 
měsíců. Náklady na průběh stáže 
jsou firmě hrazeny z  rozpočtu 
projektu. Poskytovatelem stáže 
mohou být všechny ekonomické 
subjekty registrované v ČR /firmy, 
OSVČ, příspěvkové org., apod./. 
Stážistou může být absolvent, 
nezaměstnaný, osoba na rodičov-
ské dovolené, osoba mající zájem 
o  kariérní vzdělávání. Veškeré 
informace získáte na www.sta-
zevefirmach.cz nebo na Okresní 
hospodářské komoře v Prostějo-
vě – tady Vám bude poskytnuto 

komplexní poradenství a pomoc 
při zapojení se do projektu.

Semináře připravené 
na únor-duben 2013:
28. února - nemocenské 

pojištění a pojistné na sociální 
zabezpečení v roce 2013 - před-
náší Jiřina Fráňová /vedoucí 
odboru sociálního pojištění 
Městské správy sociálního zabez-
pečení Brno/

8. března - novela dPH 2013 
- přednáší Ing. Dagmar Fitříková 
/vysoce uznávaný expert na daň 
z přidané hodnoty, autorka mno-
ha praktických průvodců a  ma-
nuálů pro plátce DPH/

13. března - Veřejné zakáz-
ky aktuálně - dopady novely 
zákona v praxi - přednáší Mgr. 
Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. /lektor, 
právník a  ekonom zabývající se 
audity a organizací veřejných za-
kázek, obchodních soutěží a  re-
strukturalizací podniků/

25. března - Jak koupit nebo 
prodat dobře firmu - přednáší 
Michael Rostock - Poplar /investor, 
zakládající partner VENTURE IN-
VESTORS Corporate Finance/

30. dubna - Workshop: Ob-
chodně-právní problematika 
v německu - přednáší Dr. Marcella 
Pawelka /německá advokátka za-
stupující české firmy v Německu/

Bližší informace naleznete na 
www.ohkpv.cz 

 Helena Chalánková
 Ředitelka OHK v Prostějově

Informace

Další cyklostezka ve městě 
vznikne v Okružní ulici

Konfederace politických 
vězňů děkuje statutárnímu 
městu Prostějovu za poskyt-
nutí veřejné finanční podpory 

v roce 2012, která byla určena 
na cestovné na pouť muklů na 
Sv. Hostýn a na účast na setká-
ní členů konfederace.  -red-

Československá obec legi-
onářská děkuje statutárnímu 
městu Prostějovu za poskyt-
nutí veřejné finanční podpory 
v  roce 2012, která byla urče-
na na zachování, rozvíjení 
a  předávání demokratických 

a  humanistických tradic čes-
koslovenské a  české státnosti, 
na připomínání významných 
dějinných událostí našeho stá-
tu a jeho armády, na organizač-
ní záležitosti, zajišťující činnost 
organizace.  -red-

Poděkování



11

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTYInformace

Jak lze využít nefunkční zářivky?
lidé dnes stále častěji odevzdávají 

vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
k recyklaci. Ale proč vlastně a  jaký je 
jejich další osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvět-
lovacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek má dva 
velmi rozumné důvody. Tím prvním je 
ochrana životního prostředí před nebez-
pečnou rtutí, která je v těchto výrobcích 
v malém množství obsažena. Při vyšších 
koncentracích může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i i naše zdraví. Druhým důvodem je opě-
tovné materiálové využití, které u zářivek 
v současnosti dosahuje 85 - 87%. Vyu-
žitím recyklovaných materiálů při další 
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé Prostějova mohou ne-
funkční zářivky zdarma odevzdávat ve 
sběrných dvorech na ul. Anenská a Prů-
myslová nebo v obchodě při nákupu no-
vých výrobků. Dále na informační službě 
magistrátu, která je přechodně umístěna 
v  Regionálním informačním centru na 
Pernštýnském nám. č. 8. Tam je ale jen 
malá sběrná nádoba. Ze sběrných míst 
EKOLAMP sváží nefunkční zdroje 
osvětlení do specializovaných recyklač-
ních firem, v  nichž jsou pro opětovné 
použití ze zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a  rtuť. Hliník, mosaz 
a  další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, např. pro součástky jízd-
ních kol. Recyklované plasty jsou dobrou 
surovinou pro zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu 
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se 
používá jako technický materiál nebo 
v některých případech i pro výrobu no-
vých zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu 
se ročně recyklují miliony zářivek 
a  výbojek. Stále ale velké množství 
zářivek končí v koši. Právě vy může-
te pomoci tuto situaci změnit. 

EKOLAMP městům a obcím při-
spívá na náklady provozu sběrných 
míst a  plně hradí veškeré náklady 
na přepravu a recyklaci. Tím město 
ušetří část prostředků ze svého roz-
počtu určených na provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem. 

Bližší informace podá na Magis-
trátu města Prostějova pí. Ilona Ko-
vaříková, pracovnice Odboru správy 
a  údržby majetku města (tel. 582 
329559) nebo za provozovatele sběr-
ného dvora .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. 
p. Jiří Humeník ( tel. 582 302745).

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz. 

-pr Magistrátu města Prostějova-

I když míra inflace v české 
republice činila za minulý rok 
3,3%, rada města rozhodla, 
že ji nebude uplatňovat na-
výšením do cen nájemného. 
Radní tak rozhodli přesto, že 
u  většiny uzavřených smluv 
na pronájem pozemků a  ne-

bytových prostor je možnost 
každoročního navyšování 
o míru inflace sjednána.  

Rada města tak postupuje 
v souladu se svými rozhodnu-
tími z  posledních tří let, kdy 
nájemné také nebylo o  míru 
inflace navyšováno. Důvodem 

byla nízká míra inflace ve výši 
1,0 – 1,9%. „I  když se inflace 
vloni rapidně zvýšila, v  rámci 
podpory místních podnikate-
lů nájmy zvyšovat nebudeme. 
Takovou podporu podnika-
telských subjektů jsme ostatně 
deklarovali v  Programovém 

prohlášení Rady města Prostě-
jova pro roky 2010-2014,“ uve-
dl Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora.

Z  důvodu zachování rovné-
ho přístupu a rovných podmí-
nek se neuplatnění navýšení 
nájemného o  míru inflace 

vztahuje nejen na nájemce ne-
bytových prostor, ale na všech-
ny nájemce nemovitostí ve 
vlastnictví statutárního města 
Prostějova. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Dobrá zpráva - cena nájmů se v roce 2013 o inflaci nebude zvyšovat

Výtěžek letošní 
Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 
2013 probíhala v  období 
1. – 14. ledna 2013. Její 
celkový výtěžek v  pros-
tějovském děkanátu činí 
713  453.- Kč. Tato částka 
byla odeslána na společ-
né konto Charity České 
republiky, ze kterého zpět 
obdržíme 58% na podporu 
investičního záměru vý-
stavby chráněného bydlení 
Domova Daliborka.

 Mgr. Vít Forbelský,  
 pastorační asistent   

 a koordinátor 
 Tříkrálové sbírky

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

Evid. č. 467/13 (Helinka) – fena, dalmatin Evid. č. 456/13 (Kadir) – pes, kříženec Evid. č. 446/13 (Laurenka) – fena, kříženec

Prostějov/red - novinky v Angličtině pro 
děti svědčí o tom, že po masopustních 
či karnevalových hodinách, určitě 
nenastává období půstu, přinejmenším, 
co se přísunu jazyka anglického týče!
Před proběhlými jarními prázdninami 
vyučovala angličtina v masopustních 
maskách. Tradiční Mardi Gras 
(masopustní) tance a písničky byly společné 
pro všechny studenty od jednoho roku až do 
dvanácti let, ale náplň masopustních hodin 
se lišila. Zatímco nejmenší se zaměřovali 
na návštěvu britského královského trůnu, 
včetně královského tance a tímto směrem 
orientovaných výtvarných aktivit, nejstarší 
studenti se zase věnovali povoláním, která 
můžeme označit za „happy“.
Během jarních prázdnin probíhala 
v  rakouské sesterské Angličtině pro 
děti v  Salzbursku adrenalinová zimní 
příměstská škola orientované angličtino-

sportovně, kterou si díky sněhové nadílce 
studenti užili nejen angličtinářsky. 
Místo zmiňovaného postění se, se  v tomto 
kalendářním roce Angličtina pro děti 
vydává s plným nasazením do Cambridge. 
Roční vyjednávání Helen Doron Early 
English International k  uzavření oficiální 
spolupráce s  Cambridge University. 
Angličtina pro děti v celé ČR se tedy začíná 
věnovat přípravám studentů na Cambridge 
zkoušky, neboť se stala partnerem, 
garantem a certifikovaným zkouškovým 
centrem právě pro Cambridge zkoušky. 
V březnu čeká na studenty tradiční „Easter 
Egg Hunt“ (Hon na velikonoční vajíčka), 
který se bude konat v Kolářových sadech 
v sobotu 23.  března 2013 dopoledne.
Aktuální informace o Angličtině pro děti 
Prostějov najdete na webu angličtiny na 
www.anglictinaprodetiprostejov.cz a na 
www.helendoron.cz . 

HELEN DORON EARLY ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

Na cestě do Cambridge

Od malička ve výhodě

Angličtina pro školáky?

NEJLEPŠÍ JE U NÁS!
Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma

pro Vaše dítě

Pro ukázkovou hodinu ZDARMA se objednejte na tomto tel. čísle: 

www.helendoron.cz

INZERCE
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Zaštítěni magickým datem 
12. 12. 2012 se v  mázhausu 
pardubického zámku sešli 
svou specializací a  věděním 
povolaní historikové a  his-
torikové umění, aby symbo-
licky před velkou nástěnnou 
renesanční figurální malbou 
s  námětem „Zákon a  Milost“ 
pronesli „pernštejnský soud“. 
A  lze s  potěšením konstato-
vat, že páni z  Pernštejna vy-
šli z  historického klání se ctí. 
Lidsky i  jako po dlouhá čtyři 
staletí uznávaní reprezentan-
ti stavů Království českého, 
udatní vojáci, respektovaní 
diplomati, zdatní hospodáři, 
vzdělaní mecenáši, na přelo-
mu 15. a  16. století největší 
boháči střední Evropy, vrch-
nost až nezvykle tolerantní, 
a  to i  ve vztahu k  poddaným 
(to vše se promítlo i  do pro-
stějovského pernštejnského 
století). V  mrazivém zimním 
podvečeru se pak v bývalé čes-
ké rezidenci rodu slavnostně 
a  důstojně, za účasti četných 
zájemců z řad veřejnosti, uza-
vřela nejrozsáhlejší kulturní 
akce České republiky 2012, 
Pernštejnský rok.

Možná jste si už také po-
všimli: Intenzivně probírané 
téma zpravidla košatí každou 
další připomínkou, a  to ně-
kdy až řadou geometrickou. 
I v Pardubicích bylo znát, že 
stávající loučení spíše upo-
zorňuje na nejnovější po-
znatky a povzbuzuje k dobý-
vání dalších. Naše Radniční 
listy začaly s  rekapitulací 
„novinek“, jež klima pern-
štejnského roku vyvedlo ze 
zapomnění v  Prostějově, již 
v  listopadu. Z  tehdy inzero-
vaných témat dlužíme čtená-
řům už jen jediné: Nejstarší 
zatím známé zobrazení Pro-
stějova.

* * *
Možná hned po polovině 

roku 1591 vzešla z  olomoucké 
oficíny tiskaře Valentýna Klína 
ilustrovaná stránečka nazvaná 
„Pravdivá a  strašlivá novina 
o veliké povodnie, kteráž se sta-
la v tomto Markhrábství morav-
ském léta 1591., zvláště pak při 
městech Prostějově a Šymberku 
etc.“ (poznámka: v citacích pro 
lepší srozumitelnost odstraňu-
jeme zjevné chyby a  přibližu-
jeme dobový pravopis a  inter-
punkci dnešním zvyklostem).

Text novinového letáku 
uvádějí tvrdá slova: „Nejni 
k  podivení, člověče křesťan-
skej, proč Buoh Všemohoucí 

nás tak častými divy a  zázra-
ky navštěvuje a jedno trestání 
po druhém posílá, poněvadž 
tento svět nynější horší a roz-
pustilejší jest, než kdy od po-
čátku světa byl. Ani za času 
potopy, aniž v  Sodomě a  Go-
moře mohli takoví hříchové 
býti. Pročež Buoh Všemohou-
cí dosti hodných příčin má 
nás všelikterakými hroznými 
trápeními a pokutami navště-
vovati, jakož my pak každo-
denně a  patrně velikých škod 
s  velikou žalostí, což toho na 
sobě cítíme ...“

Pro potěšení vědění- či 
senzacechtivých čtenářů ná-
sleduje popis průběhu niči-
vé povodně z  počátku léta 
roku 1591 doplněný výčtem 
hlavních škod. Prvních deset 
řádků patří událostem v  Pro-
stějově (poznámka na okraj: 
O  povodňovém dění v  Pros-
tějově si více počteme např. 
v  oficiálních pamětech vede-
ných městskými písaři, v sou-
kromém letopisu pobělohor-
ského emigranta, ve zprávách 
městských a  vrchnostenských 
úředníků, v městských účtech, 
korespondenci církevního 
představitele, výpisech z  pa-
mětí městečka Kralice - a není 
vyloučeno, že se časem poda-
ří objevit ještě další záznamy. 
Leč verbální sdělení nejsou 
v tomto okamžiku předmětem 
našeho zájmu - snad někdy 
příště). Více místa, šestadva-
cet řádků, si zasloužilo město 
označené jako „Šimberk“. Spi-
sek uzavírá další mravoučná 
sentence.

Dílka tohoto druhu se stejně 
jako dnešní bulvár těšívala jen 
jepičímu životu. Aktuálně více 
či méně zaujala, a pak zpravi-
dla posloužila jako makula-
tura. Zhusta, stejně jako náš 
tisk, unikla jakékoliv evidenci 
a  spěla k  zániku beze sto-
py. Přitom rozhodně nepatří 
k tiskovinám, jimž léta ubírají 
na zajímavosti, naopak. Ačko-
liv často vykazují jen sporou 
a někdy i spornou informační 
hodnotu (tak je tomu i v tom-
to případě), přece jde o cenný 
srovnávací materiál. Vynik-
nou tam, kde postrádáme jiné 
dostatečně sdílné nebo nezau-
jaté prameny. Nehledě na to, 
že už sám styl dávných zpráv, 
přístup autora k problematice, 
jeho zkušenost, investigativ-
nost, schopnost fabulace, čas-
to nepřehlédnutelný podtón 
či jinotaj prozradí mimovolně 
zatím netušené.

Naštěstí v  našem případě 

zkušený restaurátor opravující 
po druhé světové válce staré 
tisky v  Knihovně Národního 
muzea rozpoznal historickou 
hodnotu zuboženého, ještě 
k  tomu rozpůleného papírku, 
druhotně angažovaného jako 
výplň vazby jednoho z  ope-
čovávaných svazků, a  vrátil 
po staletí ztracený povodňový 
leták do života. O nálezu pak 
opakovaně referovala odborná 
literatura.

Kupodivu až do našich 
dnů ale nikdo nevěnoval vět-
ší pozornost použité ilustra-
ci – i  co do plochy podstatné 
části letáku. Pravděpodobně 
byla automaticky vnímána jen 
jako rutinní doplněk „měs-
to v hradbách za velké vody“,  
jenž měl přitáhnout oko po-
tenciálního kupce. Taková 
kresba se dala s  ohledem na 
charakter tiskoviny i charakter 
popisované události očekávat. 
Jen si představme svízelnou 
situaci vydavatele: Shánění 
vhodného mistra, poté obtížné 
putování na místo inkrimino-
vané katastrofy, tvůrčí proces 
v  nehostinných podmínkách 
krajiny zasažené povodní, po-
byt uprostřed ne právě přívě-
tivě naladěných postižených 
- sám o sobě „kontroverzní“... 
A  každou chvíli mohl rozzlo-
bený Bůh seslat atraktivnější 
katastrofu - a kýžený obchod-
ní efekt mizel v  nenávratnu 
spolu s  přesouvajícím se čte-
nářským zájmem.

Upřímně řečeno, když 
u  příležitosti 120. výročí řá-
dění vodního živlu zveřejnil 
časopis Vesmír elektronicky 
rekonstruovanou reprodukci 
letáku (autorka rekonstrukce 
Andrea Petrová, autor článku 

Jan Munzar), přitáhli též můj 
zrak především ubožáci lid-
ského i zvířecího rodu tonoucí 
ve vlnách rozbouřených vod. 
Teprve časem mě začal proná-
sledovat pocit, že je mi silueta 
města v pozadí povědomá, ba 
přímo blízká...

První opatrný dotaz mí-
řil do Šumperka ke kolego-
vi muzejníkovi dr. Zdeňku 
Doubravskému. A ten nejenže 
potvrdil, že zobrazené město 
určitě není Šumperk, a už vů-
bec ne Štíty, jejichž německý 
název se v textu omylem obje-
vil (mimochodem - v inkrimi-
nované době stejně jako řada 
dalších obcí Štíty „plavaly“ též, 
ale pravděpodobně s méně fa-
tálními následky), ale navíc 
podpořil mé podezření: Dívá-
me se na Prostějov. 

Ten, kdo zosnoval vydání 
letáku, zřejmě pohotově využil 
šťastné náhody. Znal a měl po 
ruce někoho, kdo byl mocen 
sugestivně v  malířské zkrat-
ce vylíčit průběh povodně 
na předměstí velkého města, 
a  navíc si někdy v  minulosti 
„nakoukal“ Prostějov natolik, 
že si troufl zobrazit ho zpamě-
ti. Že podoba nebude dokona-
lá? Kdo by na to dbal! Spěchá-
me, spěcháme...

Posuďme, do jaké míry 
fungovala obrazová paměť 
neznámého kreslíře. Pokusme 
se zhodnotit ilustraci po fak-
tografické stránce a  zamyslet 
se nad důvody zřejmých ne-
dopatření: Díváme se od seve-
rovýchodu, z dnešního Držov-
ského kopce, od Držovského 
háje, případně až z  kopečků 
nad Vrahovicemi. Město se 
rozložilo v rovině, protáhlému 
kopci na západním obzoru lze 

s  klidným svědomím přiznat 
podobu Kosíře.

Rozmístění důležitých ob-
jektů odpovídá: Za mohutným 
hliněným valem, před zám-
kem dodatečně do oblouku 
předsunutým, se tyčí hlavní 
kamenná hradba prolome-
ná na východě dvoupatrovou 
Olomouckou branou (por-
trétována ze vstupní strany), 
na severozápadě a  na západě 
zčásti nahrazená mohutnými 
zámeckými zdmi. Silueta zám-
ku nápadně připomíná pohled 
na tuto stavbu z dnešní Školní 
ulice, ze stanoviště poblíž vy-
ústění ulice Kramářské. Hus-
tota osídlení předměstí v okolí 
Olomoucké brány a před zám-
kem (zde se utvářela pověstná 
bratrská osada) koresponduje 
s dobovými zápisy.

Uvnitř hradeb zleva kostel, 
pravděpodobně radnice, ry-
nek, zámek. Podivný vysoký 
útvar nad středem jižní části 
hradeb by mohl představo-
vat věž Vodní brány. Před ní, 
uprostřed náměstí zřejmě 
skupina nejbohatších měšťan-
ských domů. K  podobě jed-
notlivých domů se vyjadřovat 
nelze, tak daleko sdílnost pra-
menů nesahá.

Při podrobnějším zkoumá-
ní se ale začnou vršit výhrady. 
Právě nejlépe nedopadne ani 
jedna z  nejvýraznějších sta-
veb, tehdy zčásti ještě zářící 
novotou, městský kostel (dnes 
zasvěcený Povýšení sv. Kříže). 
Lokace odpovídá, shledáváme 
i  charakteristické rysy exteri-
éru. V  rozporu se základním 
úhlem pohledu se ale na chrám 
díváme nejspíš z jihovýchodu; 
kaple Nejsvětější Trojice však 
chybí (nebo zaniká ve změti 
ostatních střech). Presbytář se 
v  této logice ocitl na západní 
straně. Jeho gotická vznosnost 
zapůsobila na malíře natolik, 
že srovnal výšku hřebene jeho 
střechy s  hřebenem střechy 
hlavní lodi. Pro změnu od 
západu hledíme na mohut-
nou starobylou čtyřhrannou 
kostelní věž, opatřenou snad 
i  hodinami v  patře. Završuje 
ji vysoká špičatá střecha zčásti 
se ztrácející v hrozivých bouř-
kových  mracích, a tak spíš jen 
tušíme nárožní vížky ozvlášt-
ňující základní strohý tvar 
ve dvou stupních nad sebou. 
V  rozporu se skutečností se 
věž navíc posunula ke středu 
kostelní lodi, již z  větší části 
překrývá. Sanktusník není vi-
dět vůbec.

 (Pokračování na str. 13)

Nejstarší známé zobrazení Prostějova
Poslední ohlédnutí za Pernštejnským rokem?

Jan Willenberger: Prostějov 1593. Zatím nejstarší zná-
mé zobrazení Prostějova.



(Dokončení ze str. 12)
Velký problém představuje 

radnice. Pokud nezůstala skry-
ta za stranově obráceným kos-
telem, mohl by ji představovat 
buď shluk nižších štítů před 
věží, kde stojí doopravdy, nebo 
nápadně mohutné štíty upro-
střed rynku - ony výše zmíněné 
„nejbohatší měšťanské domy“. 
V  druhém případě se ovšem 
radnice vydala příliš na západ, 
ahistoricky opustila kostel, 
s  nímž od svých počátků po-
hledově tvoří jeden komplex. 
Její podoba bohužel nepotě-
ší současné památkáře, kteří 
dospěli aktuálně k  názoru, že 
budovu už v době vzniku mu-
sela zdobit lodžie. A my zatím 
postrádáme i chloubu měšťanů 
- reprezentativní portál úřado-
ven v prvním patře.

Není ostatně vyloučeno, že 
na radnici autor pozapomněl 
a  vysoké štíty ve středu města 
patří opravdu kupeckým do-
mům. Ale ty mohutnější by 
měly zaujímat severní stranu 
náměstí! Že by malíř zpodo-
bil jejich zadní trakty? Ale co 
potom ta veliká okna, ještě 
k  tomu v  rozporu s  požadav-
kem  hospodárnosti, našimi 
předky zpravidla úzkostlivě 
dodržovaným, obrácená na se-
ver? Za zámkem by snad mělo 
být vidět alespoň kousek brány 
Plumlovské, minimálně stře-
chu její relativně vysoké věže?

* * *
Přes všechny výhrady se 

domnívám, že máme před se-
bou Prostějov buď ze samého 
počátku devadesátých let 16. 
století, nebo pravděpodobněji 
reminiscenci na léta dřívější. 
Autor znal město z  autopsie, 
a  snad je měl i  rád. Některé 
stavby zřejmě obdivoval a vry-
ly se mu hluboko do paměti 
jako pozoruhodné solitéry. 
Zdá se, že známá veduta Jana 
Willenbergera, uveřejněná 
roku 1593 ve vlastivědném 
díle Zrcadlo slavného Mar-
krabství moravského od Bar-
toloměje Paprockého z  Hlo-
hol, by mohla přijít o  svou 
prioritu co do stáří. Velikostí, 
lepším postižením půdorysu 
města a snad i přesnějším vy-
obrazením některých detailů, 
určitě pak zobrazením „živé“ 
obce za konkrétní historické 
události Klínem vytištěná ve-
duta tu dosud nejstarší zná-
mou předčí.

Michaela Kokojanová 
Muzeum Prostějovska 

v Prostějově
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Nejstarší známé zobrazení Prostějova
Poslední ohlédnutí za Pernštejnským rokem?

Detail města, pravděpodobně Prostějova, v novinovém letáku z r. 1591.
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Organizace Sociální služby 
Prostějov, p. o. poskytuje od 1. 
2. 2013 pečovatelskou službu 
i  v  Držovicích. Sídlo pečovatel-
ské služby se nachází na Bez-
ručovo nám. č. 9 v  Prostějově, 
v přízemí vilky v klidnější loka-
litě města. Pečovatelskou službu 
poskytujeme v době od 6.00 hod 
do 14.30 hod v  domácnostech 
našich uživatelů. Podle požadav-
ků uživatelů je poskytována v pl-
ném rozsahu služeb i  v  sobotu, 
neděli a ve svátek. V naší nabídce 
služeb je i večerní služba. 

Pečovatelská služba zajišťuje 
terénní služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a je-
jichž situace vyžaduje pomoc jiné 
osoby. Umožňuje jim žít důstojně 
v přiměřených podmínkách a co 
nejdéle setrvat ve svém domácím 
prostředí, s pocitem bezpečí, kde 
mají úplné soukromí. Pracovni-
ce pečovatelské služby pomáhají 
uživatelům žít plnohodnotný ži-
vot s  určitou formou dopomoci 
a  podpory v  soběstačnosti, při 

každodenním zvládání péče 
o  vlastní osobu nebo pomoc se 
zajišťováním chodu a  údržby 
domácnosti. Celoročně probíhá 
také rozvoz obědů, obědy pro 
uživatele dovážíme v  námi za-
půjčených termojídlonosičích ze 
školní jídelny Dr. Horáka v Pro-
stějově v pracovní dny i v sobotu 
i neděli včetně svátků. V nabídce 
stravy mají naši uživatelé mož-
nosti výběru ze tří jídel, dále diety 
(diabetickou a žlučníkovou).

 Eva Hynštová, DiS., sociální 
pracovnice

Sociální služby Prostějov, p. o. poskytují 
pečovatelskou službu v Držovicích!

Jako osobnost jsou většinou 
označováni ti jedinci, kteří se 
– obvykle v  pozitivním smyslu 
- nějakým způsobem vymykají 
z průměru běžné lidské popula-
ce, kteří mají mimořádné vlohy, 
schopnosti a  nadání, případně 
jsou schopni zastávat zcela jed-
noznačné, neotřelé a neochvějné 
životní postoje, jsou prostě něčím 
vyjímeční, jsou tedy osobnostmi. 
díky těmto svým morálně-vol-
ním vlastnostem a schopnostem 
mohou zásadně přispívat  k  po-
zitivnímu rozvoji společnosti. 
nejedná se pouze o oblast vědy, 
techniky a umění, ale i celou řadu 
dalších aktivit, jež přispěly nebo 
přispívají nejen k  poznání lid-
stva, ale i například k rozvoji jeho 
svobody a  demokracie. Takoví 
jedineční lidé rovněž byli a  jsou 
i  v  našem blízkém okolí, i  když 
jak stará a  věky ověřená pravda 
říká „je jich jako šafránu“.

Recenzovaná kniha se zabývá 
již nežijícími osobnostmi Prostě-
jovska. Autoři si vytkli poměrně 
nesnadný úkol, protože přesně 
nevymezili oblast lidských aktivit, 
z  nichž budou osobnosti vybírat, 
ale také přesně nedefinovali časo-
vé rozpětí, kdy tyto osobnosti žily. 
Při výběru osobností byla použita 
dvě hlavní kritéria a  to vazba na 
Prostějov a Prostějovsko, dále pak 
byl limitován počet vybraných 
osobností. V  knize je zpracováno 
celkem 100 portrétů osobností, 
mužů a  žen, jež se na Prostějov-
sku narodily, nebo zde prožily 
část života, případně zde zemře-
ly. V úvodu ke knize se píše, že se 
jedná o  vědce, techniky, politiky, 
filozofy, umělce, sportovce, vojáky, 
lékaře, pedagogy, kulturní a osvě-
tové pracovníky. Jsou zde popsány 
životní osudy a hlavní přínos spo-
lečnosti 87 mužů, 12 žen a jednoho 

manželského páru (Karla a  Karel 
Vojáčkovi). Z  hlediska profesního 
v knize však zcela výrazně převlá-
dají jedinci uměleckého zaměření 
(celkem 45 osob), dále pak jsou to 
vědci (13), pedagogové (10), poli-
tici (9), pracovníci v oblasti kultury 
a osvěty (9), lékaři a technici (po 4), 
vojáci (3), sportovci (2) a jeden filo-
zof. U některých osobností se však 
tyto činnosti prolínají. Převažující 
zastoupení umělecky zaměřených 
jedinců (spisovatelé, malíři, hu-
debníci, herci, architekti atd.) dává 
knize poněkud nádech jednostran-
nosti, což je zřejmě podmíněno 
osobním zaměřením autorů.

Většina uvedených osobností 
žila a působila v průběhu 19. a 20. 
století. Nejstarší dva uvedené zázna-
my reprezentují Jan Filipec (1431 
Prostějov – 1509 Uherské Hradiště; 
diplomat, biskup varadinský, admi-
nistrátor olomouckého biskupství), 
dále pak Matěj Rejsek (1445 Pro-
stějov – 1506 Kutná Hora; stavitel, 
kameník a dekoratér).

Většina jedinců uvedených 
v  knize splňuje dle mého názoru 
spíše kategorii osobností lokálního 
a  regionálního, případně národ-
ního významu. Naopak do kate-
gorie osobností mezinárodního 
a celosvětového významu, tzn. těch 
jejichž dílo a myšlenky přesáhly ve 
20. století hranice Evropy a konti-
nentů, lze podle mého soudu zařa-
dit pouze dva muže uvedené v této 
publikaci. 

Je jím jednak Prof. Ing. RTDr. 
Dr. h. c. Otto Wichterle, DrSc. 
(1913 Prostějov – 1998 Stražisko), 
jeden z nejvýznamnějších českých 
vědců a vynálezců 20. století, který 
pracoval v  oblasti makromoleku-
lární chemie. Kromě více než 200 
vědeckých publikací, je rovněž au-
torem asi 150 vynálezů a patentů, 
přičemž celosvětového uznání se 

mu dostalo zejména za vynález si-
lonu a hydrogelů, včetně měkkých 
kontaktních očních čoček. Byl 
rovněž člověkem, jak tomu u vel-
kých osobností bývá, silných a ne-
ochvějných postojů k věcem veřej-
ným a  politickým, což například 
prokázal podpisem petice „Dva 
tisíce slov“ v  roce 1968. Bohužel, 
díky těmto postojům, byl Prof. O. 
Wichterle vystaven dlouhodobé 
a těžké perzekuci ze strany komu-
nistického režimu, ale i  přesto se 
nenechal nikdy zlomit a  dokázal 
jít svou cestou. Otcem profesora O. 
Wichterleho byl významný prostě-
jovský podnikatel a národohospo-
dář Karel Wichterle, matkou pak 
Pravoslava (Slávka) Wichterlová, 
rozená Podivínská, jež pocházela 
ze Smržic z významného rodu Po-
divínských. Její otec Jan Podivínský 
(1850-1924) byl v letech 1883-1889 
starostou Smržic, ale i  poslancem 
zemského sněmu, významným 
politickým a  hospodářským či-
nitelem Prostějovska. I  když byl 
Prof. O. Wichterle světově známou 
a  uznávanou osobností, v  domá-
cích podmínkách se dočkal uznání 
až po 17. listopadu 1989, kdy byl, 
kromě jiného zvolen předsedou 
Československé akademie věd. Pro 
zajímavost stojí snad ještě uvést, 
že rodina Wichterlova, ale i Podi-
vínských, má hrobky v Pantheonu 
hřbitova v Prostějově. Pamětní des-

ka Prof. Otto Wichterleho a  jeho 
sestry Hany Wichterlové (význam-
ná sochařka) je umístěna na domě 
ve Svatoplukově ulici (č.p. 2482/53) 
v  Prostějově, kde oba sourozenci 
v mládí žili. 

Druhou světově známou a  re-
spektovanou osobnost v  oblasti 
vědy resp. filozofie představuje 
v recenzované knize Prof. Dr. Ed-
mund Husserl (1859 Prostějov 
– 1938 Freiburg /Německo/), syn 
židovského obchodníka v  Pros-
tějově. Vystudoval matematiku, 
fyziku a filozofii, po studiích půso-
bil jako profesor filozofie na řadě 
prestižních německých univerzit 
(např. Halle, Göttingen, Freiburg). 
Je zakladatelem nového směru fi-
lozofie – fenomenologie, která se 
stala jedním ze zásadních pilířů 
moderní filozofické vědy. Při svých 
cestách po světě jsem se sám opa-
kovaně na mnoha zahraničních 
univerzitách přesvědčil o  tom, že 
jméno Edmunda Husserla je v kru-
zích vzdělanců a vědců velmi dobře 
známo a  respektováno, bohužel 
jeho osoba je většinou vztahována 
k místům jeho hlavního životního 
působení, tedy Německu. Na nové 
radnici v  Prostějově je umístěna 
jeho pamětní deska. 

Kniha „Osobnosti Prostějovska“ 
je bezesporu velmi zdařilým a  zá-
služným dílem, které významně 
přispívá k  poznání intelektuálního 

potenciálu, rozvoje ducha a  tvoři-
vosti na Prostějovsku. Jména osob-
ností jsou zde uvedena v abecedním 
pořadí, portréty všech osobností 
mají jednotnou formu zpracování, 
včetně rozsahu (dvě strany), tex-
tová část je doplněna vhodnými 
fotografiemi. Kniha je vytištěna na 
kvalitním křídovém papíru. Tuto 
obsahově i graficky velmi zdařilou 
publikaci mohu doporučit všem, 
kteří se zajímají o historii Prostějov-
ska. Tato publikace by měla sloužit 
i jako doporučená literatura na ško-
lách všech stupňů, zejména pak při 
výuce historie a vlastivědy. Pokud 
se bude připravovat její druhý díl, 
pak si lze jen přát, aby se v něm ob-
jevila i jména dalších velkých osob-
ností Prostějovska (např. Prof. Ing. 
RTDr., dr. h. c., Konrád Jaroslav 
Hruban, DrSc. (1893-1977); ro-
dák z Duban, mezinárodně známý 
a respektovaný vědec a vysokoškol-
ský pedagog v oboru stavebnictví, 
významný teoretik stavitelství a od-
borník v  oboru železobetonových 
konstrukcí, zakladatel projekce 
tenkostěnných skořepinových kon-
strukcí), ale i  například některých 
nežijících smržických osobností, jež 
mají regionální i národní význam, 
jako byl např. Josef Cásek, Tomáš 
a Jan Podivínští, František J. Kubíček 
a František Jakubec.

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Smržice

Recenze:  Osobnosti Prostějovska 
Tomáš Cydlík, Miroslav Macík, Romana Němcová, Dagmar Roháčková, Oldřich Václavík 

Klub historický a státovědný v Prostějově. Prostějov (www.khsprostejov.cz)

Dobrovolníci pro ČČK
Oblastní spolek ČČK Prostějov hledá dobro-

volníky, kteří by nám pomáhali v našich aktivi-
tách. Máš – li čas a chuť se zapojit a pár hodin 
měsíčně věnovat užitečným aktivitám pro senio-
ry, zdravotně znevýhodněné, děti, rádi Tě uvidí-
me mezi námi. Hledáme studenty, nezaměstna-

né, maminky na mateřské, aktivní seniory a další 
lidičky ochotné udělat něco pro druhé.

Kontakt: Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu OS ČČK Prostějov
mobil: 723005411
mail: prostejov@cervenykriz.eu

14



15

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY

V sobotu 16. 3. 2013 bude od 
13:30 hodin Městské divadlo 
v Prostějově otevřeno všem pří-
znivcům tanečního umění. le-
tos potřetí se v Prostějově totiž 
uskuteční Krajská postupová 
přehlídka dětských skupin scé-
nického tance. Přehlídka je ur-
čena tanečníkům od 6 do 15 let 
a postupující jsou nominováni 
na Celostátní přehlídku dět-
ských skupin scénického tance 
v Kutné Hoře.

V  loňském roce mohli diváci 
zhlédnout 24 nápaditých choreo-
grafií tanečních souborů z celého 
kraje. Na jevišti prostějovského di-
vadla tak předvedli své umění děti 
z  Konice, Plumlova, Olomouce, 
Šumperka, Postřelmova, Hranic či 
Němčic nad Hanou. Svoje kvality 
opět potvrdili i tanečníci ze ZUŠ V. 
Ambrose v Prostějově, kteří získali 
nominaci na celostátní přehlídku 
v Kutné Hoře s choreografií „Po-
rucha není na vašem přijímači“.

Těšíme se, že i letos bude moci 
široká veřejnost vidět to nejzají-
mavější a inspirující v oblasti dět-
ské taneční výchovy a tvorby. Pře-
hlídka je otevřena široké veřejnosti 
a i v letošním roce je vstup volný.

Na přehlídku dětských sku-
pin scénického tance naváže 
20. dubna Krajská postupová 
přehlídka scénického tance mlá-
deže a  dospělých Tanec, tanec, 
která je určena tanečníkům od 
15 let. Nominovaní z  této pře-
hlídky postupují do celostátního 
kola v Jablonci nad Nisou. I toto 
krajské kolo se uskuteční rovněž 
v  prostorách Městského divadla 
v Prostějově.

Obě přehlídky pořádá Statutár-
ní město Prostějov, ve spolupráci 
se ZUŠ V. Ambrose v  Prostějo-
vě a  NIPOS ARTAMA Praha. 
Více informací naleznete také na  
http://www.klubduha.cz/scenic/.

 Mgr. Zuzana Kožnárková
 Pavla Krieger Jahodová

Kultura

TANEC, TANEC..... 2013

Klub historický a  státovědný 
v Prostějově zve širokou veřejnost 
v úterý 19. března 2013 od 17 ho-
din na další pravidelný klubový 
podvečer. Novopečený člen klubu 
a známý prostějovský fotograf Bob 
Pacholík pohovoří na základě vlast-

ních zkušeností o starých fotoapa-
rátech a fotografiích. Akce se bude 
tradičně konat ve veřejných pro-
storách Státního okresního archivu 
Prostějov v  Třebízského ulici č. 1. 
Současně zde bude otevřena malá 
výstava starých fotoaparátů. -tc-

Povídání o starých 
fotoaparátech a fotografiích

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

Březen  2013
 
 HUDEBNÍ OBOR :

JARní BESídKy – sál ZUŠ – 17.00 hod.
7.3., 12.3., 14.3., 20.3., 21.3. 2013

Sál v zámku  Perštýnské nám.  v 18.00 hod. 
HARlEKIn ( K. Stockhausen )

Unikátní zábavné představení, ve kterém se 
spojuje hudba, tanec a pantomima. Jako harle-
kýn, který baví i dojímá a při tom hraje na klari-
net se představí Karel Dohnal.

V první části Tance světa  vystoupí  Karel Do-
hnal – klarinet, Jiří Lukeš – akordeon 

27. 3. 2013   ABSOlVEnTSKÝ KOnCERT 
– sál ZUŠ v 17.30 hodin 

Absolventky klavír: Zdislava Tvrdíková
 Alžběta  Náglová

VýTVARNý OBOR

Galerie linka – Kravařova ul. březen 2013
Výstava bude zahájena 1. 3. 2013 a  potrvá do 

konce měsíce března. 
Název výstavy : „Španělské ohlédnutí“
Reportážní fotografie z  ces-

ty Dechového orchestru ZUŠ  
V. Ambrose Prostějov do Španělska  v  říjnu 
2012.
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PÁTEK 1. BŘEZnA
15.30 Snížek, bílý kožíšek  španělský anim. film
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorilka na útěku 
Režie:Andrés G. Schaer, 90 min., český dabing, 
premiéra, vstupné 85 Kč
17.30 Babovřesky  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“Je to prostě film tak „trošku“ ze života!“ 
V hl. rolích : V. Žilková, J. Synková, l. Plekan-
cová-Vondráčková, l. langmajer, aj.
Režie: Zdeněk Troška, 120 min., pro mládež do 
12 let nevhodný, repríza, vstupné 120 Kč
20.00 Jeníček a Mařenka: lovci čarodějnic
 Americká akční komedie
Pomsta je sladší než perník… Jako by pohádku o Je-
níčkovi a Mařence vyprávěl Quentin Tarantino !!!
V hl. rolích: J. Renner, G. Artetonová aj. Režie: Tom-
my Wirkola, 83 min., české titulky, premiéra, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 2. BŘEZnA
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Babovřesky
20.00 Jeníček a Mařenka – lovci čarodějnic 

nEdĚlE 3. BŘEZnA
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Babovřesky
20.00 Jeníček a Mařenka – lovci čarodějnic 

POndĚlí 4. BŘEZnA
17.30 Královský víkend  anglická komedie
Prezident, první dáma, král, královna a… milenka.
V hl.rolích B. Murray, l. linneyová, aj. Režie: 
Roger Michell, 94 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč 
20.00 Královský víkend

ÚTERÝ 5. BŘEZnA 
17.30 Královský víkend
20.00 Mistr  americké filmové drama
O víře, závislosti, hledání vnitřní svobody a manipulaci! 
V hl.rolích J. Phoenix, P. Seymour Hoffman, 
Režie: P. T. Anderson, 144 min., české titulky, premié-
ra, mládeži do 15 let nepřístupný , vstupné 95 Kč

STŘEdA 6. BŘEZnA
17.30 Královský víkend
20.00 Mistr

čTVRTEK 7. BŘEZnA
17.30 čtyřlístek ve službách krále 
Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se 
spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení…
Režie: Michal Žabka, 90 minut, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 120 Kč 
20.00 Martin a Venuše  česká komedie 
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venu-
še….aneb…když hlídá táta. 
V hl.rolích M. Taclík, K. Boková, Z. Stivínová, J. 
Budař, T. Hanák. Režie: Jiří Chlumský , 120 min., 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 8. BŘEZnA
15.30 čtyřlístek ve službách krále
17.30 Martin a Venuše
20.00 Martin a venuše

SOBOTA 9. BŘEZnA
15.30 čtyřlístek ve službách krále
17.30 čtyřlístek ve službách krále
20.00 Martin a Venuše 

nEdĚlE 10. BŘEZnA
15.30 čtyřlístek ve službách krále
17.30 čtyřlístek ve službách krále
20.00 Martin a Venuše 

POndĚlí 11. BŘEZnA 
14.00 Bijásek – Madagaskar 3 
17.30 Martin a Venuše 
20.00 let  americké filmové drama
Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka 
natočil jeden z nejprovokativnějších filmů roku! 
V  hl.rolích d. Washington, K. Reillyová,  
J. Goodman, B. Greenwood. Režie: Robert 
Zemeckis, 138 min., premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč 

ÚTERÝ 12. BŘEZnA
14.00 Bijásek – Madagaskar 3 
17.30 Martin a Venuše 
20.00 let 

STŘEdA 13. BŘEZnA
17.30 Martin a Venuše 
20.00 let 

čTVRTEK 14. BŘEZnA
17.30 Konečná  americký akční film
V  hl. rolích: A. Schwarzenegger, F. Whitaker,  
P. Stormare aj . Režie: Jee- woon Kim, 107 min., mlá-
dež do 15 let nepřístupný, premiéra, vstupné 90 Kč
20.00 Konečná 

PÁTEK 15. BŘEZnA
17.30 Mocný vládce Oz 3d  am. fantasy film
Navštivte čarovnou, životem pulsující zemi Oz !!!
V hl. rolích : J. Franco, M. Kunisová, R. Wei-
szová, Z, Braff aj. Režie: Sam Raimi, 125 min., 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 165 Kč, pro děti 140 Kč 
20.00 Konečná 

Povšimněte si, prosím, dřívějšího začátku 
odpoledního představení v sobotu a neděli….
SOBOTA 16. BŘEZnA
15.00 Mocný vládce Oz 3d
17.30 Mocný vládce Oz 3d
20.00 Konečná 

nEdĚlE 17. BŘEZnA
15.00 Mocný vládce Oz 3d
17.30 Konečná 
20.00 Konečná 

POndĚlí 18. BŘEZnA
17.30 našrot  americká komedie
Zase jedna „vykalená“ komedie !!!!
V hl. rolích : M. Teller, J.Chon, J. Keltz aj. 
Režie: J. Lucas, S. Moore, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč 
20.00 našrot 

ÚTERÝ 19. BŘEZnA
17.30 našrot 
20.00 láska všemi deseti  fran. roman. komedie 
Všem, kteří mají rádi francouzský humor a fran-
couzské filmy!!!
V hl. rolích : d. Francoisová, R. duris, 
Režie: Régis Roinsard, 111 min., české titulky, 
premiéra, vstupné 95 Kč

STŘEdA 20. BŘEZnA
17.30 našrot
20.00 láska všemi deseti

čTVRTEK 21. BŘEZnA
17.30 Smrtonosná past: Opět v akci  akční thriller
V hl. rolích: B. Willis, J. Courtney, S. Koch,  
M. E. Winsteadová 
Režie: John Moore, 105 min., české titulky, 
pro mládež do 12 let nevhodný, premiéra, 
vstupné 110 Kč 
20.00 Smrtonosná past: Opět v akci 

PÁTEK 22. BŘEZnA
15.30 Croodsovi 3d americký animovaný film 
Režie: Ch. Sanders, K. De Mico, 101 min., český da-
bing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč 
17.30 Smrtonosná past: Opět v akci 
20.00 Smrtonosná past: Opět v akci 

SOBOTA 23. BŘEZnA
15.30 Croodsovi 3 d 
17.30 Croodsovi 3 d 
20.00 Smrtonosná past: Opět v akci 

nEdĚlE 24. BŘEZnA
15.30 Croodsovi 3 d 
17.30 Smrtonosná past: Opět v akci 
20.00 Smrtonosná past: Opět v akci 

POndĚlí 25. BŘEZnA
14.00 Pondělní Bijásek – Knoflíková válka 
Fr 2011, 110 min, český dabing, 
režie: Ch. Barratier
17.30 Terapie láskou  americká roman. komedie 
Život nejde vždycky podle plánu ….
V  hl. rolích: B. Cooper, J. lawrenceová aj. 
Režie:David O. Russel, Matthew Quick, 122 
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 15 
let nepřístupný, vstupné 95 Kč 
20.00 Terapie láskou 

ÚTERÝ 26. BŘEZnA
14.00 Bijásek – Knoflíková válka 
17.30 Terapie láskou 
20.00 Renoir  francouzské filmové drama 
Do života velkého malíře Re-
noira a  jeho syna Jeana ne-
čekaně vstoupí nekonvenční mladá a  krásná 
žena. Režie: Gilles Bourdos, 111 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 95 Kč 

STŘEdA 27. BŘEZnA - nehrajeme
Výstava Velikonoce v lidových řemeslech

čTVRTEK 28. BŘEZnA
17.30 Hostitel  americké sci-fi 
Její tělo se stalo hostitelem…. 
V hl. rolích: S. Ronanová, M. Irons, d. Kru-
gerová W. Hurt aj., Režie: Andrew Niccol,  
125 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Hostitel 

PÁTEK 29. BŘEZnA
17.30 nepoužitelní francouzská krimikomedie
V hlavní roli Omar Sy – který tolik zazářil ve filmu 
Nedotknutelní! Tentokráte je tedy – Nepoužitelným! 
V hl. rolích: O. Sy, l. laffitte. Režie: David Char-
hon, 96 min., české titulky, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Hostitel 
22.15 Mama  koprodukční horor 
Senzační horor z  produkce 
Guillerma del Torra 
Režie: Andrés Muschetti, 100 min., české titul-
ky, pro mládež do 12 let nevhodný, premiéra, 
vstupné 110 Kč 

SOBOTA 30. BŘEZnA
17.30 Hostitel 
20.00 nepoužitelní 

nEdĚlE 31. BŘEZnA
17.30 Hostitel 
20.00 nepoužitelní

Změna programu 
a výše vstupného vyhrazena!

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

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

SOBOTA 2. BŘEZnA
15.00 Sametka pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč 
17.30 96 hodin: Odplata
 francouzský akční thriller
Pokračování úspěšného akčního 
thrilleru 96 hodin! 
Režie: Oliver Megaton, 98 minut, 
české titulky,repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč,-
20.00 96 hodin: Odplata 
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 9. BŘEZnA
15.00 Kamarád kapříků
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek 
17.30 Bourneův odkaz
 americký akční thriller
Nikdy nebyl jen jeden….
V hl. rolích J. Renner, R. Weiszová, 
E. norton, A. Finney
Režie: Tony Gillroy, 134 min., 
české titulky, repríza, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 
80 Kč
20.00 Bourneův odkaz
Vstupné: 80 Kč

STŘEdA 13. BŘEZnA
15.00  Bio Senior 

Karel Reisz,  
ten filmový život 

ČR 2012, 90 min., režie: Petra Všeli-
chová, vstupné: 35 Kč 

SOBOTA 16. BŘEZnA
15.00 Kaštanka  pásmo pohádek 
Vstupné 20 Kč
17.30 Svatá čtveřice jemně 
nemravná česká milostná komedie
Tohle si od Viewegha nepřečtete,  
to musíte vidět !!!
V hl.rolích J. langmajer, H, čer-
mák, M. Procházková, V. čer-
máková, l. Munzar, J. Gýrová aj,. 
Režie: Jan Hřebejk, 78 min., reprí-
za, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Svatá čtveřice 
Vstupné 80 Kč

STŘEdA 27. BŘEZnA
15.00 Bio Senior – Rusalka 
ČR 1977, 119 min., 
režie: Petr Weigl
Vstupné: 35,- 
 
SOBOTA 30. BŘEZnA
15.00 Malý tygr  pásmo pohádek 
Vstupné 20 Kč
17.30 Ježíš  americký historický film
V hl.rolích B. deacon, R. neuma-
nová aj. Režie: Jan Prušinovský, 119 
minut, repríza, český dabing, mlá-
deži přístupný, vstupné:  20 Kč
20.00  Ježíš
Vstupné 20 Kč

Kultura - program kina

NOČNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

ART                film

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Bijásek

Kulturní 
        klub     DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 

Bio
senior

Bio
senior
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Snížek, bílý kožíšek Režie:Andrés G. Schaer 

Mocný vládce Oz Režie: Sam Raimi 

Konečná Režie: Jee- woon Kim 

Kultura - recenze filmů

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být 
jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval 
od tlupy goril, už když se narodil v hluboké 
džungli. Nyní žije daleko od svého domova, v 
ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou 
největší senzací. Jenže ostatní gorily ho kvůli 
jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán! 
Chce utéct a tajně navštívit mocnou čaroděj-
ku z cirkusu, která by mu mohla splnit jeho 

největší přání: být jako ostatní, stát se obyčej-
nou gorilou… S pomocí svých kamarádů – 
červené pandy Ailura, který si ovšem myslí, 
že je černý panter a chytré holčičky Pauly 
- se vydává do džungle velkoměsta. Za zdmi 
ZOO číhá nebezpečí! Luc de Sac je bezcitný 
darebák, kterého stále pronásleduje smůla. Je 
přesvědčen, že kletbu zlomí, jen když získá 
vzácný amulet – živou bílou gorilu!

Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzeneg-
ger) původně pracoval u losangeleské policie, 
ale po jedné zpackané akci skončil jako šerif 
ospalého městečka u mexických hranic, Som-
merton Junction. Šéfovat bandě neschopných 
policistů v poklidné zašívárně, kde je nejváž-
nějším zločinem šťourání se v nose, není žádné 

umění. Dny plné nudy utne až telefonát agenta 
FBI Johna Bannistera (Forest Whitaker). Při 
převozu z Las Vegas do mexické věznice totiž 
uprchnul nebezpečný boss mexické mafie 
Gabriel Cortez (Eduardo Noriega). Během 
transportu ho vysvobodili členové jeho dro-
gového kartelu a on se snaží prchnout do své 
domoviny. S pomocí kumpána Burella (Peter 
Stormare) a s rukojmím prchá Cortéz v na-
šlapané Corvetě ZR 1 rychlostí 250 mil/hod k 
hranicím. Poslední překážkou na cestě ke svo-
bodě je právě šerifovo městečko. Jenže zdejší 
strážci zákona a pořádku se moc netváří na to, 
že by se měli postavit do cesty muži, na nějž je 
celá FBI krátká. Jejich šéf ale nechce znovu po-
špinit svou pověst, a tak nakonec provětrají své 
zbrojnice a vytáhnou z nich pušky, kulomety, 
meče a vydají se vstříc nelítostné řežbě s cílem 
zastavit zdánlivě nepřemožitelného gangstera 
a jeho pohůnky. Brzy uvidíte v kinech, jestli 
díky šerifovi Owensovi bude městečko Som-
merton Junction Cortézova KONEČNÁ.

Populární komiksový seriál ČTYŘ-
LÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého 
„narození“, prvního vydání kresleného 
příběhu autora a výtvarníka Jaroslava 
Němečka. Teprve nyní se však Fifin-
ka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají 
na filmové plátno – a to v dobrodruž-
ném příběhu autorů Josefa a Hany 
Lamkových, dynamickém, vtipném, 
moderním se spoustou humorných a 
gagových situací, nečekaných zápletek 
a překvapení. 

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyř-
lístku úžasné setkání – na Karlově 
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev 
ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede 
do podzemních chodeb pražského Hra-
du, kde se setkají se samotným císařem 
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem 
z minulosti do přítomnosti, protože 
podle předpovědí věhlasných císař-
ských astrologů jenom Čtyřlístek může 

získat císaři zázračný kámen mudrců a 
zachránit tak císaři život i korunovační 
klenoty, o které usiluje proradný alchy-
mista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč 
neuvěřitelných střetů, konfliktů a peri-
petií, Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík 
se dostanou i na císařský dvůr, kde jim 
doslova půjde o život… Ale nebyl by to 
Čtyřlístek, kdyby díky svému důvtipu a 
vynalézavosti nevyřešil všechny nástra-
hy i nečekané překážky a nezachránil 
nejen císaře, korunovační klenoty ale 
i celou zeměkouli od návratu do doby 
ledové. 

Každý občas potřebuje rozptýlení od kaž-
dodenních starostí. I prezident. Píše se rok 
1939. K americkému prezidentovi Frankli-
nu D. Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na 
státní návštěvu do jeho soukromé residence 
král a královna Anglie. Setkání je o to vý-
znamnější, že se jedná o historicky první ná-
vštěvu anglického královského páru v USA. 
Poprvé se tak střetávají upjaté společenské 

konvence Angličanů s uvolněnou americ-
kou morálkou na té nejvyšší společenské 
úrovni. Pro konzervativní britské panovní-
ky je připraven piknik s hot dogy jako hlav-
ním chodem či koupání v plavkách za účasti 
novinářů. Nezvyklá je pro tak významnou 
návštěvu i přítomnost Daisy (Laura Lin-
ney), další ženy po boku prezidenta, vedle 
jeho manželky

Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se 
svou nejslavnější filmovou rolí - jako ne-
zničitelný policejní detektiv John McCla-
ne. Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby 
tady našel svého syna Jacka (Jai Court-
ney), který se mu poněkud odcizil. Johna 
ale čeká překvapení, zjistí, že i když jejich 
vztah otec - syn má k ideálu hodně dale-
ko, jablko nepadlo daleko od stromu. Jack 
totiž v Moskvě působí jako tajný agent, 
chránící informátora z vládních řad, Ko-
marovova (Sebastian Koch). Otec a syn 
McClaneovi jsou nuceni překonat osobní 
neshody a nasadit vlastní krky, aby dostali 
Komarovova do bezpečí a odvrátili hroz-
bu katastrofálního zločinu v bezútěšném 
místě naší planety – v Černobylu. Do hry 
tak vstupuje obchod s plutoniem, ruští 
oligarchové, brutální moskevské podsvě-
tí a také různé představy Johna a Jacka 
McClaneových jak za těchto okolností 
prosadit zákon. A navíc se Jack McClane 

jako tajný agent v Moskvě skvěle vyzná 
i domluví, kdežto John je naprosto ztra-
cený. A to mu na dobré náladě rozhodně 
nepřidává.

Když se Oscar Diggs (James Fran-
co), druhořadý cirkusový kouzelník 
s pochybnou morálkou, dostane z 
prašného Kansasu do životem pul-
sující Země Oz, myslí si, že vyhrál 
v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, 
dokud nepotká tři čarodějky: Theo-
doru (Mila Kunis), Evanoru (Rachel 
Weisz) a Glindu (Michelle Williams). 

Oscar se nechtěně zaplete do velikých 
problémů, kterým čelí země Oz a její 
obyvatelé, a musí se naučit odlišovat 
dobré lidi od zlých dřív, než bude pří-
liš pozdě. Kouzelník postupně využívá 
své magické umění a vynalézavost, 
aby se proměnil ve věhlasného a moc-
ného čaroděje a především v lepšího 
člověka.

Čtyřlístek ve službách krále Režie: Michal Žabka 

Královský víkend Režie: Roger Michell 

Smrtonosná past: Opět v akci Režie: John Moore 
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Concertino Lenky Filipové  
a jejích hostů pohladí po duši

Koncert plný emocí i  virtu-
ózních muzikantských výkonů 
čeká v  pondělí 18. března v  19 
hodin návštěvníky Concertina 
lenky Filipové, které je na pro-
gramu Městského divadla v Pro-
stějově. Umělkyně, která zřejmě 
jako jediná v čechách i na Slo-
vensku spojuje klasickou kytaru 
se zpěvem, si jako hosty přizvala 
irského harfenistu Seana Barry-
ho a pianistu Jindřicha Koníře.

„Koncert uvádíme jako bonu-
sový program cyklu abonentních 
koncertů,“ informovala ředitelka 
Městského divadla v  Prostějově 
Alena Spurná. Četné příznivce 
Lenky Filipové však ujistila, že 
v doprodeji je k dispozici dosta-
tečný počet vstupenek. 

„Tento hudební projekt nava-
zuje na vydání kytarového alba 
Concertino,“ uvedl Luboš Den-
ner z produkční agentury Lenky 
Filipové. Na koncertě podle jeho 
slov zazní věhlasné skladby pro 
klasickou kytaru, ale i úpravy li-
dových písní, šansonů, keltských 
skladeb a  samozřejmě také nej-
známější hity umělkyně. -eze-

Kultura - divadlo

dnes
Včera,

David Šír ve spolupráci s divadlem                                  a rodinou Felixe Holzmanna

uvádí interaktivní divadelní představení

Zlidovělé scénky, které znáte z televize a DVD, přesně tak, 
jak si je pamatujete ze starých dochovalých nahrávek,
v původnim, ale přesto novém a originálnim pojetí.

 

DAVID ‰ÍR

KVÍZ • SKLERÓZA • ASTROLOGIE • 
V RESTAURACI • STATISTIKA • 
HŘBITOVNÍ ROZHOVOR •
ALUMINIOVÝ KLÍČEK • 
ROZVOD • ALIBI •
NÁHODNÉ SETKÁNÍ •
UKULELE • SVAČINA •
a zcela nové zpracování kultovní scénky

VČERA, DNES A ZÍTRA

O VÝBĚRU A POŘADÍ SCÉNEK
ROZHODUJÍ DIVÁCI!!!  

                                                       MIROSLAV REIL 

Hrají:  

 
13. března 2013 v 19.00 hodin
Městské divadlo •  PROSTĚJOV
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   LISTYKultura - divadlo, plesy

BŘEZEN 2013 
15. března v 19 hodin

TESTOSTEROn
-Andrzej Saramonowicz

překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony 

s  náma vyjebávají za to, že 
se špatně chováme,… my 
to vůbec nemůžeme ovliv-
nit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón 
…a  nakonec, když ony do-
stanou trochu toho testoste-
ronu... tak se chovají stejně 
jak my?“

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

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

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

21. března v 19 hodin

KABARET RAdEK

Velkolepá performerská 
show plná divokých situač-
ních a  slovních úletu roze-
chvěje bránice i nejsmutněj-
šího diváka. Uvedeme i další 
pokračování divadelního 
sitcomu Divadélko Dome-
ček. 

Režie: Soubor Divadla Point

28. března v 19 hodin 
TESTOSTEROn 

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

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

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

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostějov 

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
1.3. Společenský večírek ZŠ Dr. Horáka Městské divadlo v Prostějově Prostějov KPŠ ZŠ Dr. Horáka
2.3. Reprezentační ples ROTARY klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov ROTARY KLUB Prostějov
2.3. Šibřinky Sokolovna Určice Určice SDH Určice
2.3. Velký sportovní ples Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice
2.3. Šibřinky Sokolovna Kralice Kralice TJ Sokol Kralice
8.3. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Trivis
9.3. Hasičský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice SDH Mostkovice
9.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo v Prostějově Prostějov Moje divadlo
9.3. Ples Gymnázia Čajkovského Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Gymnázium Čajkovského Olomouc

15.3. Ples VÚ 8280 Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov VÚ 8280
16.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov OS ČLK
16.3. Hasičský ples Sokolovna Dubany Vrbátky SDH Vrbátky
23.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

 PLESY na prostějovsku  březen 2013

letošní Festival Pro Tibet 
zavítá i do Prostějova. Cílem 
letošního ročníku je pomo-
ci chudým nomádským ro-
dinám, které žijí v  ladaku 
u  hranic s  Tibetem. Výtěžek 
z  festivalu totiž poputuje na 
konto pomoci těmto rodi-
nám.

Kdy: úterý 12. 3. a  středa 
13. 3., vždy od 17:00

KdE: Kovárna ČSOP Eko-
centra Iris, Husovo nám. 67, 
Prostějov

Cena: vstupné dobrovolné.

Program, 
aneb nabídka filmů:
12. 3. Útěk přes Himaláj (I. díl)

na druhé straně Himaláje
 (II. díl)

Režie: Maria Blumencron 

/ SRN / 2000 a 2006 / 30 a 44 
min.

Dvoudílný dokument o ne-
bezpečné cestě z  Tibetu přes 
Himálaj do Indie, kterou 
podniká skupinka malých 
tibetských dětí za svobodou. 
Druhý díl pak ukazuje život 
stejných dětí po šesti letech 
v  Indii. Film je osobní zpo-
vědí jednotlivých dětí, kdy 
se jim vracejí vzpomínky na 
rodiče a domov. 

13.3. Oči pro Tibet 

Režie: Isaac Solotaroff / USA 
/ 2005 / 56 min.

Dokument sleduje projekt 
lékaře Liebermana – léčbu 
očních nemocí způsobených 
ostrým slunečním zářením 
a  to prostřednictvím vyško-
lených doktorů, kteří bojují 

s  problémy špatně fungují-
cích nemocnic, a zároveň sle-
duje příběhy Tibeťanů, kteří 
se vydali přes pláně, aby pod-
stoupili léčbu. 

V průběhu festivalu může-
te také zhlédnout fotografic-
kou výstavu: 

Tibet a Barma 
na křižovatce 

vypovídající o životních pří-
bězích konkrétních Tibeťanů 
a Barmánců. 

Festival 
Pro Tibet v Prostějově 

pořádá Český svaz ochránců 
přírody, Ekocentrum Iris.

Filmové dokumenty 
i výstavu poskytlo Občanské 

sdružení MOST.

Festival Pro Tibet v Prostějově
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Expediční kamera je největ-
ší   přehlídka cestovatelských 
a  outdoorových  filmů v  české 
republice. letos proběhne již  4. 

ročník (v době od  6. února - 31. března) ve více než 150 
městech. 

V Prostějově se tento festival koná v Kulturním klubu 
DUHA 15. března v  18.00. Čeká vás nabitý večer plný 
dobrodružství, napětí, úžasných záběrů i výkonů. 

Celostátním pořadatelem festivalu je občanské sdruže-
ní Hedvabnastezka. V Prostějově jej organizuje Vlastimil 
Hadra a jeho cestovní kancelář VLHA (specializovaná na 
zájezdy se sportovním a turistickým zaměřením  - převáž-
ně cykloturistické akce)  ve spolupráci s KD DUHA a pod 
záštitou statutárního města Prostějov.

V kůži vlka po stopách Džingischána (2)

Jeden z  divácky nejúspěšněj-
ších filmů minulých ročníků 
Expediční kamery má své pokra-
čování. Film byl oceněn na řadě 
zahraničních festivalů. Australský 

dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu 
mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Ev-
ropy. Překonává stepi, pouště i hory a jde stejnou cestou 
jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele 
všech dob, Džingischána. Dodnes je to nádherná krajina, 
kterou obývají drsní, ale často také velmi pohostinní lidé. 

Austrálie, režie: Tim Cope, Produkce: Richard Dennison, 
Tim Cope, délka: 44 minut.

Siberut

Dobrodružný cestopis z výpra-
vy tří cestovatelů na ostrov men-
tawajských kouzelníků ležící v da-
leké Indonésii nedaleko Sumatry.
Rovníková močálová džungle, 

magické rituály, obětování zvířat, pijavice, malárie… to 
je svět, který existuje i v naší uspěchané době a kde lze zažít 
ještě špetku opravdového dobrodružství tak, jak ho známe 
ze starých knížek.  Zachovaná příroda a svérázní obyva-
telé ostrova Siberut, kteří ještě v druhé polovině dvacá-
tého století praktikovali kanibalismus, lákají na Siberut 
množství dobrodruhů.

Režie a produkce: Miroslav Haluza, ČR; délka: 24 minut
Ocenění: MFOF 2012 - Nejlepší cestopisný film

Sandstone (Pískaři)

  Dokumentární film  SAnd-
STOnE  představuje unikátní le-
zeckou oblast na severovýchodu 
Čech – Adršpach, Broumovské 
stěny, Ostaš - která si i přes nové 

trendy v lezení zachovává své tradiční hodnoty. Film připo-
míná mezinárodní lezecké komunitě, co je to místní „písek“: 
jedinečnost lokality, pravidla a zvyklosti, které jsou spojeny 
s lezením na Broumovsku. Film získal ocenění „nejlepší 
dokument“ a „Cena diváků“ na Mezinárodním horole-
zeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují.

Česká republika, režie: Petr Kašpar, produkce: Twin Star 
Film, 40 minut

Ocenění: MHFF 2012 - Nejlepší dokumentární film 
a Cena diváka

 Príbehy tatranských štítov

Vysoké Tatry, symbol Slovenska – úkryt a  útočiště pro 
všechny, kteří hledají klid a úlevu pro svojí duši... Jejich neopa-
kovatelná atmosféra a vznešenost postaletí lákají celé lidstvo. 
Ten, kdo vstupuje na jejich teritorium, by měl přicházet v po-
koře a s úctou. Je to zvláštní území, které netoleruje přetvářku 
ani pýchu. Pokud je chcete pokořit, ukážou vám jen kamen-
nou tvář. Pokud byste je ale s pokorou chtěli poznat, odhalí 
vám kousek svého pradávného tajemnství...

scénář a režie: Pavol Barabáš, kamera: Pavol Barabáš, Rasťo 
Hatiar, Martin Jurza producent: STV, K2 studio, 54 min., 2011

Halo effect

Haló efekt  je nový dobro-
družný kajakářský film bratrů 
Fisherových.  nejlepší kajakáři 
světa, včetně našeho Jakuba 
„Kajmana“ Šedivého, podnika-

jí dvouměsíční cestu do skandinávských kajakářských 
mekk v norsku a na Islandu. Kolem arktického polár-
ního kruhu hledají nejen divoké přeje a vodopády, které 
nikdy nebyly sjety, ale také nádherné nevšední momenty, 
kdy všechno jde perfektně a podle plánu. Jenže někdy stačí 
mrknutí oka a situace se změní o 180 stupňů.

Island, Norsko, produkce: Red Bull Media House a Fish 
Munga, 47 minut

Ocenění: Vítěz ‚Best Adventure Film‘ na X-Dance 2012 
festivalu a ‚Best in show na 2011 Paddling Film Festival

Foli (Rytmus)

Západní Afrika  je kolébkou 
mnoha hudebních stylů a  tamní 
hudebníci jsou proslulí na celém 
světě. Pro kmen Malinke to platí 
obzvlášť.Hudba, rytmus, tanec 

a bubnování jsou zde součástí každodenního života a pro-
stupují životem místních lidí doslova od narození až do 
hrobu. Vychutnejte si neobyčejné propojení obrazu 
a zvuku, které nasytí vaše smysly. Zaposlouchejte se do 
rytmu, v místním jazyce: foli.

Režie a produkce: Mr. Thomas Roebers & Mr. Floris  Le-
euwenberg, Holandsko, 11 minut

Cesta domů

Skot Danny MacAskill (zvaný taky Danny Me-
gaSkill) je jeden z  nejlepších freestyle trialistů svě-
ta.  Film Cesta domů je o  krásách a  bikových teré-
nech jeho domovského ostrova Skye a  městečka 
Dunvegan, kam se po mnoha letech vrací se svým 
kolem, ale také celého Skotska. Film se natáčel na 
hradě v Edinburghu, u válečných bunkrů na ostrově 
Inchgarvie nebo u vodní elektrárny ve Skotské vyso-
čině. Vizuálně propracovaný snímek plný úžasných 
míst, kde Danny na svém kole předvádí dechberoucí 
umění. Kreativita je Dannyho nejlepším parťákem 
a  fyzikální zákony popírá každým kouskem, který 
s kolem předvádí.

Velká Británie, režie: Dave Sowerby, produkce: Red Bull 
ČR, Milan Formánek, 8 minut

Ocenění: MHFF 2012 - Zvláštní cena za neuvěřitelné 
artistické výkony na kole a výborný humor na cestě domů.

Zabijácká krása

Dva špičkoví paraglidisté, Juraj Kleja a Dalibor Carbol, 
se pokouší o něco, co ještě nikdo nedokázal: doletět do zá-
kladního tábora druhé nejvyšší hory světa, K2. Cestou 
musí překonat přes 5000 metrů vysoké hřebeny, zvládat 
nečekané vzdušné podmínky v úzkých údolích pákistán-
ského Karakoramu a uletět více než 200 kilometrů. Bě-
hem dobrodružného přeletu je čeká nejedno překvapení, 
zrádné vzdušné víry dokonce oba paraglidisty na dlouhou 
chvíli odtrhnou od sebe.

Režie: Rasťo Hatiar, 
produkce: Ceper Film, s.r.o., 18 minut

Zveme vás na koncert 
Společná věc. Tomáš Pfe-
iffer rozeznívá starodávný 
nástroj Vodnářský zvon. 
Rezonanční tóny tohoto ná-
stroje jsou spojeny s unikátní 
velkoplošnou parabolickou 
projekcí. Koncert je členěn 
do jednotlivých skladeb, 
návštěvníky čekají záběry 
majestátní přírody – vyso-
kých hor i  obrazy našeho 
světa, které vedou k  zamyš-
lení. Uvidíte také  nádherné 
záběry vesmíru, které jsou 
ukázkou hloubky prostoru 
a  tajemného řádu. Na závěr 
koncertu můžete uvidět Vod-
nářský zvon zblízka. Je úžas-
né pozorovat krásu levitují-
cích kapiček vody, kterou je 
zvon naplněn. Pokud budete 

chtít zažít jedinečný kultur-
ní zážitek, jste srdečně zvá-
ni na koncert, který se koná 
v  SOKOLOVNĚ na Skálově 

nám.4 dne 5.3. v 19:00 hod., 
bližší informace na  www.
dub.cz  a  na tel: 604851466. 
 -red-

Koncert Společná věc

Kultura  - akce

Pletete, háčkujete?
Pak právě pro Vás je určeno 

již sedmé setkání s vlnou 

WOOL PARTY 2013
Dne 13. 4. 2013, Botanico, 

Wolkerova ul. Prostějov
Podrobnosti: www.e-pleteni.cz 

Expediční kamera: Přehlídka cestovatelských a outdoorových filmů

Farní sbor českobratrské církve 
evangelické v Prostějově 

zve na 

Zpívání na Květnou neděli,
které se koná dne  24. března 2013 v 17 hodin 

v modlitebně sboru, Kollárova 6, Prostějov
Účinkuje pěvecký sbor EXAUdI a jeho přátelé, 

na programu jsou duchovní písně a spirituály.

Březnová promenáda
Divadelní spolek Historia ve spolupráci s  Kloboukovým klubem  

a Okrašlovacím spolkem města Prostějova srdečně zvou na další – březno-
vou - promenádu, která se uskuteční  opět  třetí neděli v únoru – 17. března 
2013 ve 14.00 hodin. -ič-
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VÝSTAVY

do 31.3.  Všichni jsme stvořeni z lásky (erotismus nebo sexualita)
   Mezinárodní surrealistická výstava, pořádá česká surrealistic-

ká skupina STIR UP
do 31.3.   Menažérie 
  Obrazy Vladimíra Svobody
   Retrospektivní výstava děl známého brněnského malíře 

Vladimíra Svobody, pro jehož dílo je typické používání 
malířské techniky shodné s  technikou gotických desko-
vých obrazů.

MUZEJNÍ PODVEČERY
7.3. v 16 hodin dědek stále v přírodě
   Povídání s malířem Vladimírem Svobodou na jeho obrazy a je-

jich věčnou inspirací
14.3.    Cyril a Metoděj na Velké Moravě
v 16.30 hodin Jak to vlastně před 1150 lety bylo  - II. část 
   Přednáška prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Cyrilometodějské 

teologické fakulty UP Olomouc 
Místo konání:  Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

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

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

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

Termín Hodina Tématické zaměření setkání  lektor

5.3.2013 14.00 I dospělí si mohou hrát Jitka Grumlíková
  Soutěže pro hbité prsty a bystré mozky          odborná lektorka
12.3.2013 14.00 Toulky pro Turecku                                         Mgr. Jana Kuběnová
                                   Setkání s cestovatelkou                                   
19.3.2013 13.30 Hrátky s pamětí Zdeňka Adlerová 
  Sedm divů světa – Velká čínská zeď odborná lektorka
26.3.2013 14.00 Velikonoční dekorace Zora dostálová
  Aranžování
Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v  prostorách OS LIPKA, 
Tetín 1, II. patro. Těšíme se na vaši návštěvu.

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

         AKADEMIE SENIORŮ

Velikonoční 
koncert  

Ondry Muchy
Srdečně zveme na 

Velikonoční varhanní 
koncert Ondry Muchy 

se zpěvem
v neděli dne 

31. března v 18.hodin 
v kostele 

Povýšenní sv.Kříže.

Pořádá KDU -ČSL 
ve spolupráci s farností 

Povýšení sv.Kříže.
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RADNIČNÍ
   LISTY Kultura  - akce

  V  úterý 19. března 2013 se 
v  prostějovském Městském diva-
dle od 15.00 hodin uskuteční 14. 
ročník festivalu MATEŘINKA. 
Festival je zařazen do seznamu 
akcí akreditovaných Minister-
stvem školství, mládeže a  tělový-
chovy ČR a  zároveň je vyhlášen 
metodickou akcí pro učitelky 
mateřských škol. Cílem projektu 
je přispívat k  rozvoji osobnosti 
dítěte předškolního věku s  dů-
razem na tvořivost, aktivitu, cit-

livost vůči druhým lidem i  vůči 
životnímu prostředí. Pomáhat 
upevňovat význam rodiny jako 
nenahraditelného pilíře lidské 
společnosti a  napomáhat rozvoji 
vzájemné spolupráce mezi ško-
lou a  rodinou. Vytvářet prostor 
pro výměnu zkušeností a  odbor-
ných poznatků mezi pracovní-
ky v  oblasti předškolní výchovy 
a  zároveň pomoci zvýraznit po-
zici předškolního školství v rámci 
celkového výchovně vzdělávacího 

systému v České republice. Letoš-
ního ročníku se zúčastní celkem 9 
mateřských škol, z nichž bude jed-
na vybrána do celostátního finále, 
aby reprezentovala naše město. 
Finálové klání Mateřinky 2013 se 
uskuteční tradičně ve městě Nym-
burk 3. a 4. května 2013. 

 Tomáš Jachník, organizátor 

MATEŘINKA 2013

vás zve na svoje březnové akce:
 13. 3. 2013 st 18.00 hod

 Klub AREIM – národní dům v Prostějově – 1.nP, 
červený salonek

 DIAGNOSTIKA VZTAHŮ z obličeje a kapky krve. 

Mimořádně zajímavá přednáška  o  komplexní dia-
gnostické metodě vztahů v rámci alternativní medicíny. 

 Více na: www.ctemezobliceje.cz. 
Co může prozradit kapka krve:
 -  jak ovlivňují naše vztahy krev a  jak ovlivňuje krev 

naše vztahy
 - krev je život, ale je také informačním polem pro od-

raz našich prožitků, emocí, bolestí i radostí
 - naše krev nám prozradí předpoklady pro náš život
 - vliv tekutin a stravy na naši krev a kvalitu života 
 Přednáší: Jana Smrčková spoluautorka knihy Marcela 

Černocha diagnostika vztahů.
 CO JE A  nEní REIKI – vám sdělí Mgr. Rudolf 

FRAnTIS, mistr/učitel tradičního 
 Usuiho REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORA-

VA o. s./AREIM/ www.reikimorava.cz
 HARMOnIZAčnĚ-lÉčEBnOU MEdITACI 
– povede Mgr. Erika BÁBKOVÁ.
 Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné – členové 

AREIM 60Kč, ostatní 100Kč. 

 16. 3. 2013 so 10.00 hod
ART ECOn Střední škola Prostějov, Husovo 
 nám. 91, 2. nP, multimediální posluchárna

 Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ 

  Přibližně hodinová prezentace o  REIKI, potom 
iniciace/naladění/ a následuje seminář o práci s energií 
REIKI s  průběžným procvičováním jednotlivých tech-
nik, které jsou součástí výuky prvního stupně. naladění 
probíhá individuálně. 

 Získáte diplom a skripta. Samozřejmě ti, kteří již získali I. stu-
peň u Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise mohou přijít na opakování 
(doporučujeme příchod okolo 12 hod.) 

 23. 3. 2013 so 10.00 hod
ART ECOn Střední škola Prostějov, Husovo 
 nám. 91, 2. nP, multimediální posluchárna

 Tradiční Usuiho REIKI – II. STUPEŇ 

 Seminář začne individuálním naladěním každého účastníka 
na tři symboly druhého stupně. V rámci semináře Vám budou 
poskytnuty potřebné informace a vyzkoušíte si zajímavé techniky 
spadající do druhého stupně.

 Získáte diplom a skripta. Stejně jako u prvního stupně, ti, 
kteří již získali II. stupeň u Dr. Hodka  nebo Mgr. Frantise mo-
hou přijít na opakování (doporučujeme příchod okolo 12 hod.).

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

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

VZDĚLÁVACÍ AKCE
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura  - výstavy
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RADNIČNÍ
   LISTY Kultura  - knihovna

Kam jsem dal ty klíče? Kde 
mám zase mobil? Ach, ta moje 
paměť! Cože, že se dá paměť 
v  knihovně vylepšit? No, ano. 
V  naší knihovně pořádáme 
kurzy trénování paměti. Vždy 
v  6 lekcích základního kurzu 
a následně ve 4 lekcích pokra-
čovacího kurzu. I  v  loňském 
roce, od října do prosince, ně-
kteří odvážlivci paměť tréno-
vali. Dozvěděli se něco o  fun-
gování paměti, o  paměťových 
technikách, jako je např. ka-
tegorizace, metoda loci nebo 
zapamatování pomocí příběhu. 
Ale také v  knihovně strávili 
příjemné dopoledne, setkali se 
svými vrstevníky, popovídali si 
a  ochotně plnili domácí úko-
ly. Není se čeho bát – v kurzu 
se nezkouší, ani neznámkuje, 

své výsledky nemusíte niko-
mu ukazovat, prostě se jen tak 
bavíte a uděláte něco pro sebe. 
Loni jsme končili kurz těsně 
před Vánocemi a poslední lek-
ce byla spojená s  posezením 
u kafíčka v přednáškovém sále. 
Snad si všichni odnesli kromě 

diplomů i příjemné dojmy, po-
bavili se a odcházeli s tím, že je 
v knihovně dobře. Pro zájemce 
z  podzimních kurzů je od 25. 
března připraveno pokračování. 
Další lekce pro začátečníky se 
budou konat opět na podzim.

  Těšíme se na vás.

Kreativita, radost, poznání, 
relaxace, učení, zábava, trénink 
pozornosti, vnímání. To všechno 
a mnohem víc můžete získávat při 
jediné činnosti, a  to při hraní her. 
Na únorovém setkání Senior klubu 
při knihovně jsme si zahráli moder-
ní i  klasické deskové společenské 
hry. Kromě tradičních her jsme se 
seznámili a  vyzkoušeli například 
s  herními tituly jako je jazykový 
Scrabble, vědomostní Evropu nebo 
Česko: otázky a odpovědi. Účastníci 
byli tak nadšení, že jsme se rozhodli 
několik společenských her trvale 
umístit ve studovně regionální lite-
ratury. V  tomto klidném prostoru 
přízemí knihovny si je můžou uži-
vatelé knihovny vypůjčit a  zahrát. 
Nachystané jsou zde pro vás třeba 
Scrabble, Agricola, Carcassonne, 

Česko: otázky a  odpovědi. Zahrát 
si můžete také v knihovně pro děti 
a mládež (Vápenice 9), a to Osad-
níky z Katanu, Evropa: otázky a od-
povědi, Twister, karetní Bang a další. 
Můžete hrát dokud vás to neomrzí, 

klidně až do zavíračky. Hry půjčuje-
me prezenčně – tedy pouze v rámci 
prostor knihovny. Řekněte to doma, 
přijďte klidně celá rodina nebo par-
ta. „Co dostaneš při hře, ani čert ne-
vydře“ (slezské přísloví).

Jsme rádi, že po dvojím stěhová-
ní a velkých opravách v roce 2011 si 
knihovna nyní žije spokojeně v re-
konstruované budově, která se líbí 
nejen nám, kteří v  ní pracujeme, 
ale hlavně našim čtenářům. A že 
jich je opravdu hodně. Čtenář-
ský průkaz v  loňském roce mělo 
celkem 5.964 lidí, z  toho téměř 
1.500 dětí. Knihovnu (všechna její 
pracoviště, včetně dětského oddě-
lení a poboček) navštívilo více než 

120.000 lidí. Přišli si vypůjčit kni-
hy, noviny, časopisy, CD a  DVD, 
toho všeho si půjčili přes 300.000 
kusů. Přišli se ale také podívat se 
na internet, zahrát si deskové hry, 
jen tak posedět nebo se zúčastnit 
nějaké akce. V roce 2012 jsme jich 
uspořádali celkem 601. Snažíme se 
nabízet přednášky a besedy se zají-
mavými lidmi, své příznivce si na-
šla Tvořivá knihovna, Senior klub,  
lekce tréninku paměti i  poradna 

pro spotřebitele. Knihovna pro děti 
pořádá každé dopoledne několik 
besed pro školy a  spoustu dalších 
zajímavých odpoledních akcí. Ob-
razy, grafiky či fotografie z různých 
koutů světa si můžete prohléd-
nout na výstavách v  naší  Galerii 
Na půdě. Je toho opravdu hodně, 
co vám nabízíme. Přehled v  tom 
můžete získát díky novému webu  
 www.knihovnapv.cz nebo se přijď-
te podívat sami.

Trénink paměti v knihovně

Kdo si hraje, nezlobí – deskovky v knihovně

Knihovna v roce 2012
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura  - hvězdárna 

BŘEZEN 
7. 3.  V 18.00 HOdIn PŘEdnÁŠKA „QUO VAdIS, AMERICKÁ KOSMOnAUTIKO?“

Kam směřuje americká kosmonautika? Na jaké mise se může-
me v nejbližší době těšit a na jaké naopak můžeme zapomenout? 
Amerika je dnes v pilotované kosmonautice závislá na ruských 
raketách: kdy se dočkáme nové americké pilotované lodi a  jak 
bude vypadat? Co v  americké kosmonautice mohou změnit 
komerční firmy a projekty? Proč musely odejít raketoplány do 
výslužby? Co vlastně je příštím velkým cílem americké kosmo-

nautiky: Měsíc, Mars, asteroidy – nebo něco úplně jiného? Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl 
(*1975), Brno – publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. 
Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel podpisů kosmonautů. Spolupra-
cuje s ESA a dalšími kosmickými organizacemi. Osobně se setkal s téměř dvěma stovkami 
kosmonautů. Nositel Ceny města Brna za žurnalistiku a publicistiku (2002). Osobní strán-
ka: www.kosmonaut.cz, E-mail: tomas.pribyl@seznam.cz . Vstupné dospělí 40 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 
18. - 24. 3. ASTROnOMICKÝ TÝdEn 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu v 15.30 na pohádku pro děti, 
-  každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
-  každý večer v 19.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy daleko-

hledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná 
obloha.

ASTROnOMICKÁ POZOROVÁní 
-  POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém AST-

RONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin
-  VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 7. 3. – večerní přednáška) i o celém 
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 19.30 do 20.30 hodin. 

nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut 
před koncem otevírací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 10 Kč.

KOMETA ŽAnETA
Každou březnovou středu pohádka v 15.30 hodin. Malá kometa letí dale-

kým vesmírem, letí až ke Slunci. Přiblíží se k planetám Venuši a k Jupiterovi. 
Je to však pro ni bezpečné? Nemohou ji Slunce nebo planety ublížit? Zvládne 
dalekou cestu? Z jakého materiálu jsou složeny komety a vrací se ke Slunci? 

Na závěr si děti prohlédnou fotografie komet. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

17. 3. VE 14.00 HOdIn, nEdĚlní SOUTĚŽ Z CyKlU SOUTĚŽí 20012/13 
„SlUnEční SOUSTAVA“ – KOMETy

Soutěži bude předcházet povídání o vlasaticích, o místech odkud létají ke Slunci. Jak jsou 
komety velké? Mění se jejich podoba v průběhu jejich cesty? Vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXI. ROčníK KlUBU HVĚZdÁRníčEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Ob-

sahem březnových setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za 
bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce. Pololetní klubový 
poplatek 200 Kč.

XlII. ROčníK KlUBU gemini
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká 

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů 
z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 7., 14. a 28. 3. v 16.30 hodin, 23. a 24. 3. v 19.30 
hodin a 7. 3. v 18.00 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč a platí se pře-
dem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVy/EXPOZICE
z dějin prostějovské astronomie
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
OPTIKA - EXPOZICE
Výstavy /expozice jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom přípa-

dě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třetí a čtvrtou výše uvede-
nou výstavu také zdarma zapůjčujeme. Změna programu vyhrazena. 

AVÍZO!

4. 4. 2013 V 15.30 HOdIn nA HVĚZdÁRnĚ VySTOUPí ÚŽASnÉ dIVAdlO 
FyZIKy S POŘAdEM „Oheň, země, voda, vzduch“ Aneb objevte sílu čtyř živlů v experi-
mentální show Divadla Fyziky ÚDiF 

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

O čem: Přijďte se se svými dětmi podívat na fyzikální pokusy, které se zabývají tím nejzá-
kladnějším. Živly. Pokusy pro malé i velké Vás budou bavit, udivovat a zároveň se mnohé-
mu Vy i Vaše děti přiučíte. Pokusy, které někdy vypadají jako kouzla, Vám budou odhaleny. 
Budeme si hrát s vlastnostmi vody a jejího povrchu, dozvíte se, jak byl objeven horkovzduš-
ný balón a Vašim dětem na dalších zábavných pokusech ukážeme, proč horkovzdušné ba-
lóny létají a proč železné lodě plavou. Nebude chybět ani plamenná show, zapalování ohně 
na dálku či podomácku vyrobené nehořlavé materiály. Vyrobíme raketu poháněnou vzdu-
chem a raketu poháněnou ohněm. Bude se před Vámi ohrávat úžasné divadlo čtyř živlů ...

4. 4. 2013 V 18.00 HOdIn nA HVĚZdÁRnĚ VySTOUPí ÚŽASnÉ dIVAdlO 
FyZIKy S POŘAdEM „Vidět zvuk, slyšet světlo“

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

něné místnosti uslyšíme alespoň tlukot našeho srdce. Co kolem nás způsobuje, že slyšíme? 
ÚDiF si začal hrát se zvukem. Vyráběli jsme různé zdroje rámusu až nás napadlo: mohli 
bychom zvuk vidět? A mohli bychom poslouchat světlo? Teď už víme, že mohli.

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V  Radničních listech 2013 
se na tomto místě každý mě-
síc objeví v abecedním pořadí 
jeden astronomický pojem. 
Tentokráte pokračujeme pís-
menem B. 

Meziplanetárním pro-
storem se pohybuje značné 
množství těles, mj. částice, 
které se v  minulých letech 
uvolnily z jádra komety. Mete-
orický roj pak můžeme pozo-
rovat, když se zeměkoule po-
tkává s proudem částic, které 
mají stejný původ a velmi po-
dobné dráhy. Samozřejmě, že 
ty nejmenší částice nejsou ze 
Země pozorovatelné. Pokud si 
to ovšem nezamíří na Zemi!  
Nachází-li se takové těleso 
ještě v  meziplanetárním pro-
storu nazýváme ho meteoroid. 
Vstoupí-li meteoroid svojí ne-

malou rychlostí do zemského 
ovzduší začnou se dít věci, 
resp. jsme svědky podívané, 
kterou v souhrnu označujeme 
slovem meteor.  Povrch tělesa 
se totiž taví, částečky roztave-
né hmoty jsou strhávány do 
stopy pohybu a  dochází tak 
viditelně k  ionizaci a  excitaci 
atomů plynů v  ovzduší, což 
platí i  pro atomy samotného 
tělesa. Svědčí o  tom dobře vi-
ditelné meteorické stopy, ve 
výškách mezi 80 až 110 kilo-
metry, světélkující i  několik 
sekund po průletu tělesa tak 

výrazně, že přezáří i  ty nejjas-
nější hvězdy. Dopadne-li do-
konce zbytek takovéhoto tělesa 
na zemský povrch, mluvíme 
o  meteoritu.  Meteory jasnější 
než Venuše nazýváme bolidy. 
Meteory jasné jako hvězdy na-
zýváme létavice, slabší meteory 
viditelné jen dalekohledy pak 
teleskopické meteory. Meteo-
rická tělíska, jejichž zánik po-
zorujeme jako běžné meteory, 
se pohybují kolem Slunce po 
dráhách blízkých dráze kome-
ty, od které se oddělily. Pokud 
Země jejich dráhu křižuje, 
můžeme pozorovat tzv. mete-
orický roj. Pozorujeme-li tyto 
meteory a  zakreslíme-li si do 
hvězdného atlasu jejich dráhy, 
zjistíme, že zpětně prodlouže-
né dráhy se protnou ve velmi 
malé ploše nazývané zdánlivý 

radiant. Podle toho v  jakém 
souhvězdí zdánlivý radiant 
leží (např. v souhvězdí Persea), 
nese označení celý roj (např. 
Perseidy). Meteory nepatří-
cí do roje nazýváme meteory 
sporadické. Meteority dělíme 
na aerolity (kamenné meteori-
ty), siderity (železné meteority) 
a siderolity, což jsou přechodné 
typy mezi prvními dvěma.

A  teď ještě dodatek k  bo-
lidům. Jak již bylo uvedeno, 
jedná se o velmi jasné meteo-
ry přesahující jasnost Venuše, 
někdy i  měsíčního úplňku! 

Exaktně stanovené kritérium 
pro hranici mezi meteorem 
a  bolidem však není. Avšak 
na rozdíl od meteoru se bo-
lid jeví jako plošný útvar 
ve tvaru blížícímu se vodní 
kapce (viz foto). Nesluší se 
v  případě pozorování bolidu 
příliš hlasitě jásat. Stane-li se 
totiž z  bolidu meteorit, bývá 
jeho pád na Zemi doprová-
zen i zvukovými efekty. Jeden 
z velmi výrazných bolidů byl 
pozorován 21. ledna 1999 
a zbylý malý meteorit dopadl 
na česko-polské pomezí.

Tak teď už víte, co to je tzv. 
padající hvězda, při spatření 
které si obvykle něco přejeme. 
Vězte, že kdyby na naši Zemi 
skutečně padala hvězda, pak si 
už nemusíte přát vůbec nic…

 -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - Bolidy
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Cipísek stále rozšiřuje 
svoji nabídku

Kromě společných pro-
gramů pro rodiče s dětmi Ci-
písek nabízí řadu programů 
i  pro samotné rodiče. Sou-
částí programů Mateřského 
centra jsou i v letošním škol-
ním roce kurzy, semináře, 
besedy a poradenství. 

V rámci pravidelných do-
poledních programů už se 
rodiče mohli zúčastnit be-
sed na téma psychomoto-
rického vývoje dětí, besedy 
o zdravém pohybu i o  roz-
voji řeči, minikurzu první 
pomoci či sérii besed, jak 
podpořit zdraví přírodní-
mi prostředky. V  odpoled-
ních a  večerních hodinách 
pak Cipísek nabídl besedy 
o  výchově dětí do tří let, 

o  sourozeneckých vztazích 
a  také základní i  pokra-
čovací kurzy efektivního 
rodičovství. I  v  březno-
vé nabídce rodiče najdou 
další ze základních kurzů 
efektivního rodičovství, 
besedu o  výživě a  spánku 
malých dětí nebo seminář 
e na téma emoce a podpora 
v  rodině i  pravidelné indi-
viduální poradenství. Tyto 
programy a  poradenství 
jsou určeny rodičům dětí 
všech věkových kategorií. 
V  dalších měsících připra-
vuje Cipísek besedy o  tom, 
jak zvládat období dětské-
ho vzdoru nebo jak pomoci 
dětem s  nástupem do ma-
teřské školy.   -red-

Program MC Cipísek březen na téma Jarní probouzení
na všechny programy MC 
Cipísek je potřeba se z  ka-
pacitních důvodů přihlásit 
předem

Kurzy efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem a sami sobě, 
jak zvládat výchovné situace. 

Kurz o výchově a komunikaci 
v rodině pro rodiče dětí všech 

věkových kategorií. 
Tři sobotní setkání - 23.3.,13.4. 
a 20.4.

 Emoce v životě dětí a rodičů
Jakou roli hrají emoce ve výcho-
vě dětí, jak zvládat vztek, hněv 
nebo strach? 
Seminář pro rodiče-sobota 2.3. 
 

Rodičovství, 
podpora a koučování

Jak podporovat sami sebe  
a  své děti? Jak se stát koučem 
svým dětem?
Seminář pro rodiče - sobota 
16.3. 

 Výživa a spánek dětí  
do jednoho roku

beseda pro maminky s miminky 
v rámci Mimiklubu
 

Kreativní večer
- Vůně pro radost a potěšení

Aroma relaxační večer pro ženy- 
středa 20.3. v 17.30.
 

Individuální psychologické 
poradenství

Poradenství s psycholožkou dle 
objednání.
 

Individuální právní  
konzultace

Právní minimum pro rodinu- 
konzultace s  právničkou dle  
objednání.
 
Stříhání dětí dle objednání.

Odpolední herny 
pro rodiče a  prarodiče s  dětmi 
do 5 let vždy v pondělí a ve stře-
du 15.00-17.00 / Na tyto herny 
není potřeba se hlásit předem.

 Výdej formulářů a čísel 
pro prodávající na tradiční 

jarní burzu 
od 11.3. Burza se bude konat 

v sobotu 6.4.

Zápis do programů na období 
duben- červen 

středa 27.3. 8.30-12.00 a 15.00-17.00

Zapisujeme do všech 
programů pro rodiče a děti:

Mimiklub (maminky s  mimin-
ky do 9 měsíců)
Broučci (rodiče s dětmi od 9 do 
18 měsíců)
Zajíčci (rodiče s dětmi od 1,5 do 
2,5 roku)
Méďové (rodiče s dětmi od 2 let)
Cipískova školička (adaptační 
program pro děti od 2,5 roku 
před vstupem do školky)
 

Termíny, přihlášky a bližší 
informace v MC.

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

MC Cipísek - komunitní centrum pro rodinu

Adventisté sedmého dne 
působí v  Prostějově od roku 
1913. Toto společenství je 
součástí církve, která hlásá 
blízkost příchodu Ježíše Kris-
ta a jejím měřítkem života je  
Boží slovo – Bible. K pobož-
nostem se schází pravidelně 
každou sobotu. Základem 
pobožností je studium Bible 
a kázání. Jádrem soudržnos-

ti a  zdravé atmosféry života 
sboru je praktikování víry ve 
vztazích, péče o rodinu, děti, 
mládež i starší členy. 

K místu setkávání slouží bu-
dova modlitebny  na Šafaříko-
vě ulici 9. 

Prostějovské společenství 
věřících adventistů nepečuje 
jen o  své „ovečky“.  Bylo a  je 
otevřeno i  potřebám svého 

okolí. Za války, ale i po ní, pra-
covala v  sociální oblasti sku-
pina obětavých bratří a  sester 
pod názvem TABITA. Starala 
se např. o chudé děti ve škole, 
která jí byla přidělena,  našila 
pro ně oblečení a hračky. 

V roce 2006 založili adven-
tisté v  Prostějově dobrovol-
nické centrum při organizaci 
ADRA, která ale nefunguje na 
náboženské bázi. Sdružuje lidi 
různého vyznání i bez, jejichž 
společným cílem je pomáhat 
potřebným. Cílovou skupinou 
jsou senioři, zdravotně posti-
žení a sociálně slabí.

Důkazem aktivní činnosti 
sboru je i nespočet přednášek 
pro veřejnost přinášející zkva-
litnění života v oblasti fyzické-
ho, duševního i  duchovního 
zdraví.

U příležitosti 100. výročí za-
ložení sboru proběhne v měsí-
ci říjnu slavnostní bohoslužba. 
Během roku budou pořádány 
doprovodné akce, o  kterých 
vás budeme průběžně infor-
movat.  -lh-

100 let jsou mezi námi. Víme o nich?

Anna Kateřina Jurková
nikol Brandecká
Sofie Pořízková
Adam doležal
Aneta Fildánová
daniela Valachová
Vojtěch Basl
Filip Zapletal
Ondřej Popelka
natálie Smičková
Zuzana Šindlerová
Adéla Trunečková
lucie Suchánková
Miroslav Šťastný
Viktor Sýkora
Filip Radouš

Tamara Fučíková
nela Rozsypalová
natálie Šebestová
nikola Hloušková
Tomáš Otevřel
Izabela dobiášová
Tobiáš Hruban
Rozálie Salajová
Vanesa Hrabalová
Victoria Bauerová
Jasmína Skácelová
natálie Zichová
Sára Žáková
Sofie Žáková
Adéla Palatková
Anna Stříteská

Seznam dětí přivítaných 
dne 24. 1.2013

Společnost
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   Před 110 lety – 2. 3. 1903 
– se narodila v  Prostějově 
Hana Wichterlová, význam-
ná osobnost meziválečné 
avantgardy. 

  Otec Karel Wichterle byl 
významným prostějovským 
podnikatelem a  spolumaji-
telem továrny na hospodář-
ské stroje. Matka Pravoslava 
(Slávka) pocházela ze selského 
rodu Podivínských ze Smržic. 
Vyrůstala v kulturním ovzduší 
rodiny, v  diskusích o  umění, 
literatuře a při  setkáních s růz-
nými osobnostmi (Jiří Wolker, 
Vítězslav Nezval, Arne Novák) 
v  nově postavené rodinné vile 
(dílo vídeňských architektů 
Franze von Krausse a  Josefa 
Tölka) v Nádražní ulici (nyněj-
ší Svatoplukově) č. 53 v  Pros-
tějově.  Byla „prostřední“ mezi 
sourozenci (starší Ema a Karel, 
mladší byli Jan a Otto, pozdější 
významný chemik a  vědecký 
pracovník) .

   Jako školačka měla psycho-
motorickou poruchu, která jí 
dělala potíže při psaní. Místo 
toho si zvykla kreslit po papír-
cích, vyráběla si a oblékala lout-
ky.  Kreslení ji však bavilo čím 
dále více. Ve čtrnácti letech už 
kreslila různé portréty, objekty 
a stavby v okolí.  Rodinný přítel 
architekt Jan Kotěra ocenil její 
talent a  doporučil jí studia na 
Akademii výtvarných umění 
v Praze. V šestnácti letech tedy 
opouští rodný Prostějov. Zpo-
čátku působila v  malířské pří-
pravce u Josefa Loukoty, Vlaho 
Bukovace a  Jakuba Obrovské-
ho. V letech 1922–1925 studo-
vala specializaci na sochařství 
u profesora Jana Štursy. Posled-
ní rok studia se zdokonalovala 
v  kamenosochařských pracích 
u  Otakara Velinského. Její ab-
solventskou prací bylo bron-
zové figurální dílo Údiv, které 
dodnes zaujímá přední místo 
v moderním sochařství.

    V  letech 1926–1930 žila 
a  tvořila v  Paříži. Zde navště-
vovala přednášky Františka 
Kupky a  vytvořila několik 
plastik ovlivněných dozníva-
jícím kubismem (např. Torzo 
s vázou a Kompozici nazvanou 
též Pomeranč, Sousoší).  Velký 
význam pro ni mělo sezná-
mení s dílem rumunského so-
chaře Constantina Brancusiho 
tvořícího v  duchu abstraktní-
ho expresionismu. Zvláště ji 
uchvátila jeho tvorba svou syn-
tetičností a jednoduchostí.

    Po návratu do vlasti se stala 
členkou výtvarného sdružení 
Mánes (1931) a vzniklo její vý-
znamné dílo – plastika Pupen. 
Toto dílo vyšlo z  jejího zájmu 
o přírodu a východní filozofii. 
„Tvar pupenu, vysokého necelý 
metr, odvozený od nalévajících 

se, bobtnajících pupenců listí 
a  květů, vysekaný a  vyhlazený 
v černém mramoru, je cosi podi-
vuhodně včleněného do souvis-
losti člověka s přírodou a příro-
dy s vesmírem,“ uvedl o slavné 
plastice kritik a dramaturg Ser-
gej Machonin ve vzpomínkové 
knize Příběh se závorkami. Pu-
penu předcházelo dílo Mrtvý 
pták (1931), který je zaměřen 
na celistvost sochy a oproti Pu-
penu jej charakterizuje pasivita 
a statičnost. 

   Léta 2. světové války prožila 
ve Smržicích, kde jí otec nechal 
vybudovat vilku s  ateliérem. 
V roce 1942 se provdala za aka-
demického sochaře Bedřicha 
Stefana. Po roce 1946 se vrací 
opět do Prahy a věnuje se tvůr-
čí činnosti. Vzniká mramorová 
Černá hlava (1955) a  vápen-
ná hlava Vivekananda (1958). 
V 60. a 70. letech se v její tvor-
bě znovu objevují vegetativní 
motivy (plastiky Pecka, Lusk, 
Jádro). Pozoruhodná je nedo-
končená figurální plastika Ma-
hulena (pracovala na ní 35 let), 
která představuje symbiózu 
stromu a ženského těla. Hlava 
a ruce jsou vymodelovány, tělo 
a vlasy jsou složeny z kůry stro-
mů. Mahulena se stala logem 
Mezinárodních sochařských 
sympozií Hany Wichterlové. 

   Hana Wichterlová je také 
autorkou portrétů a  reliéfů 
(např. Adolf Kosárek, Vin-
cenc Makovský), šperků i  ke-
ramiky. Je jí připisován také 
návrh uměleckého artefak-
tu, tzv. chrochnyše na masce 
chladiče automobilu WIKOV 
(zeměkoule s  chvostem letící 
vesmírem a  kolem ní je nápis 
WIKOV). Hana Wichterlová 
se také příležitostně vracela do 
svého rodiště. S  obavami sle-
dovala zhoršující se stav okolí 
a  interiéru rodného domu, 
v  němž tehdy sídlilo vedení 
prostějovského Agrostroje. 

   Zůstala svá a  měla svůj 
osobitý umělecký a životní styl. 
Sochařství pro ni bylo jen jed-
nou oblastí ze svých životních 
aktivit. V  její tvorbě se odráží 
i  její životní filozofie (hinduis-
mus, buddhismus), četba véd, 
meditace, cvičení  jógy, zájem 
o  starý Egypt, Tibet a  Řecko. 
Dále to bylo úzké sepětí s pří-
rodou a zahradou. Její přízem-
ní domek s  ateliérem vklíně-
ným pod petřínským svahem 
v  ulici Újezd  na Malé Straně 
byl obklopený  zahradou. Zde 
byl také prostor pro její sochy.   

   Je škoda, že dosud nemá-
me monografii o díle sochařky. 
Z její  tvorby  se konalo několik 
výstav:  1931– Galerie u Char-
lotty a  Antonína Heythuma; 
1932 – Poesie 1932; 1964 –  
Kresby a  plastiky Štursových 

žáků; 1988 – Pocta Haně Wich-
terlové; 1990 – Hana Wichter-
lová – Sochy; 2000 –  Sochařka 
Hana Wichterlová (Litoměřice).

   Osobnost a dílo akademic-
ké sochařky Hana Wichterlové 
nám v  Prostějově připomíná 
pamětní deska umístěná na 
rodném domě (Svatoplukova 
ulice č. 53), mezinárodní so-
chařská sympozia konaná na 
její počest v Prostějově i místo 
posledního odpočinku v  ro-
dinné hrobce rodiny Wichter-
lovy v  severní arkádě prostě-
jovského hřbitova. 

 Hana Bartková

Společnost 

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

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

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

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

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

 91 let  
Amálie Kočíbová, František Koupil

 93 let  
Blažena Teringlová, Vlasta Dostálová, Libuše Kalabisová, 
 

 94 let  
Bohuslav Medek 

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslavili  svá jubilea 

tito občané města a příměstských částí:

Hana Wichterlová ( 1903–1990) – první dáma českého sochařství
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Akce plánované na březen
Galerie pro duši

Každý všední den můžete v otevírací době ICM Prostějov 
navštívit také naši Galerii pro duši. V březnu se můžete přijít 
podívat na práce Výtvarného kruhu, který vede PaedDr. Kvě-
toslava Snášelová. 

Týden internetu zdarma

V týdnu od 18. do 22. března chystáme pro všechny zájem-
ce Týden internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne 
zdravého spánku (21. března). Přijít můžete od 14.00 do 17.00 
hod. (a to každý den na max. 1 hodinu). Také pro vás bude při-
pravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi a tipy 
pro zdravý spánek.

Velikonoční prázdniny

ICM Prostějov bude mít v době velikonočních prázdnin, tj. 
ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2013, otevřeno pouze ve čtvrtek 28. 3., 
a to od 10:00 do 16:00 hod., ve dnech 29. 3. - 1.  4. bude ICM 
zavřeno. 
An Amazing Professional Photoshoot for Free
Chcete fotku jak od profesionála? Naše dobrovolnice Lina 

ráda fotí a ráda vyfotí i vás. Stačí se jen s ní domluvit. Podmín-
kou je alespoň základní znalost angličtiny. Zájemci se mohou 
hlásit na e-mailu lina@icmprostejov.cz . Více informací najde-
te také na našem webu www.icmprostejov.cz . 

Chceš vyjet jako dobrovolník do zahraničí? 

Je ti 18-30 let a přemýšlíš o tom, jak získat zajímavou za-
hraniční zkušenost? Co třeba Evropská dobrovolná služba? 
S účastníky Evropské dobrovolné služby se můžeš už několik 
let setkávat v našem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto pro-
gramu aktivně zapojit. Jak? Kontaktuj nás pro víc informací 
na e-mailu info@icmprostejov.cz  nebo se podívej na náš web 
www.icmprostejov.cz . 

Kostel Povýšení svatého 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 
Povýšení sv. Kříže Prostějov

Apoštolská církev Prostě-
jov, dS – Vrahovická 83:

- bohoslužby v neděli v 09,30 
hodin (mimo 1. neděli v měsí-
ci)

Církev adventistů, Šafaří-
kova 9:

-  sobota v 09,00 hodin stu-
dium Bible, v 10,30 hodin bo-
hoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 09,30 

hodin

Církev československá hu-
sitská, demelova 1:

- bohoslužby 1. neděle v mě-
síci v 18,00 hodin, ostatní nedě-
le vždy v 10,00 hodin

českobratrská církev evan-
gelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 
hodin

Křesťanský sbor Prostějov, 
Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 
hodin

Pravoslavná církev Prostě-
jov, demelova 2: 

-bohoslužby v neděli v 10,00 
hodin

Svědkové Jehovovi, sál Krá-
lovství,  Husovo náměstí 43: 
- přednášky v  neděli v  09.00 
hodin, od 9.30 rozbor Strážné 
věže; studium Bible a teokratic-
ká škola probíhá vždy ve čtvr-
tek od 18.00 hodin. 

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:

 Svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s.
 Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov
nabízí svým členům i nečlenům rekondiční pobyty 

a jednodennízájezdy na rok 2013

TÝDENNÍ POBYTY
Sezimovo Ústí  7.4. - 14.4. 2013 
Velké losiny  17.6. - 23.6. 2013
Podhájská  26.8. - 1.9. 2013
luhačovice  14.9. - 21.9. 2013 
Velké losiny   9.9. - 15.9. 2013 
Horní Bečva   termín dle zájmu
Bojnice   termín dle zájmu 

Týdenní pobyt u moře: 
Chorvatsko – Vodica - (Severní Dalmácie)

s polopenzí,termín: 6.7. - 2.9. 2013
 JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

- Velký Meder - termální lázně 22.3. a 26.4. 2013 
- Kroměříž - výstava květin „Floria“ 4.5. 2013
- Brodek u Konice - Mgr. Podhorná - naděje 31.5.2013 
- Bouzov, Javoříčko, Bílá lhota 14.6. 2013 
- Macocha, Rájec Jestřebí, černá Hora 27.7. 2013
- Rožnov pod Radhoštěm 24.8. 2013
- Praha - 2-denní zájezd září
- Mosonmagyarovar / Mošoň - termální lázně 
- Kroměříž - zámek, zahrady, výstava květin „Floria“ 12.10. 2013
Případní zájemci přihlaste se co nejdříve na jednotlivé akce 

v kanceláři Svazu, tel.č. 588 008 095 , 724 706 773.

na přednášku 6. února 
2013, která se konala na CMG 
v Prostějově, zavítal její před-
seda Thdr. Ing. architekt Pa-
vel Kopeček.

Ve svém poutavém vyprávění, 
které bylo doplněno řadou obráz-
ků současné liturgické architektury, 
nás seznámil s novou výstavbou na 
území jak Čech, tak i Moravy. Za-

jímavou modlitebnu vystavěla CB 
v Praze Chodově a také v Litomyšli. 
Ing. architekt Pavel Kopeček je spe-
cialistou na liturgickou architekturu 
u nás i ve světě. Pospíšilová Věra

Současná sakrální architektura v ČR

29. ledna 2013 zemřel v  Olo-
mouci Jan Lužný, bývalý občan 
Čechůvek, přední šlechtitel, nestor 
československého zahradnictví, 
emeritní profesor Mendelovy uni-
verzity v Brně a držitel  Medaile J. G. 
Mendela.

Pocházel ze starého selské-
ho rodu Lužných, jehož větev 
se usadila v  70. letech 19. stole-
tí v  Čechůvkách. Otec Oldřich 
Lužný působil za první republiky 
jako zemědělský rada na Sloven-
sku. Zde se také – v Liptovském 
Sv. Mikuláši – 4. 2. 1926 narodil 
nejmladší syn Jan. V  roce 1939 
se rodiče vrátili do Čechůvek, kde 
prožil dětství a mládí. Vystudoval 
Vyšší hospodářskou školu v Pře-
rově a  Vysokou školu zeměděl-
skou v  Brně. Potom pracoval ve 
Výzkumném ústavu zelinářském 
v  Olomouci. V letech 1965–1992 
působil jako vysokoškolský učitel  
a vedoucí katedry zahradnictví na 
Agronomické fakultě VŠZ v Brně 
a Lednici (pozdější Ústav šlechtění 

a množení zahradnických rostlin 
Zahradnické fakulty v Lednici).

Je autorem sedmdesáti vědec-
kých a odborných prací. Patří mezi 
ně např. Almanach českého a mo-
ravského šlechtění rostlin, České 
osobnosti výzkumu a  šlechtění 
okrasných, ovocných rostlin a révy 
vinné ve XX. století, čtyřdílná Histo-
rie zahradnictví a publikace Jiřinky 
– královny pozdního léta. Věnoval 
se také historii šlechtitelství a země-
dělského školství. 

Zajímal se rovněž o historii regi-
onu, prusko-rakouské války 1866 
na Prostějovsku, drobné sakrální 
památky a církevní dějiny. Zajímaly 
jej i významné osobnosti kraje, např. 
hanáčtí spisovatelé Otakar Bystři-
na a František Zgoda (pseudonym 
Karel Křen), jazykovědec František 
Kopečný, filolog, slavista a účastník 
bojů na Blízkém východě za 2. svě-
tové války Ota Ritz-Radlinský a olo-
moucký arcibiskup Theodor Kohn. 

V  letech 1993–1994 se podí-
lel společně s  tamními rodáky na 

úpravě interiéru čechůvské kaplič-
ky sv. Otýlie a na pořízení nového 
votivního obrazu sv. Otýlie, jehož 
autorkou je akademická malířka 
Vladimíra Stratilová. Z pozůstalosti 
svého otce vydal při této příležitosti 
pamětní spis o tamní kapličce. Byl 
spoluautorem drobné publikace 
Čechůvky a kaplička sv. Otýlie (vyšla 
konce roku 2007). Rád se také vracel 
do Čechůvek, na setkání s  přáteli, 
spolužáky i na obnovené čechůvské 
poutě. Jako čestný host se zúčast-
nil 26. 11. 2009 vysazení nové lípy 
u kapličky sv. Otýlie. S radostí také 
přijal zprávu o  nedávno opravené 
zvoničce v centru Čechůvek.

Jan Lužný byl spjatý s  krajem 
svých předků – Hanou.  Svou prací 
se hlásil k  odkazu našeho prvore-
publikového politika, hospodáře 
a českého tradičního sedláka Anto-
nína Švehly:  „Úkolem zemědělské 
politiky je vyrábět potraviny pro 
spoluobčany, vytvářet krásné a zdra-
vé podmínky naší venkovské kraji-
ny.“ Hana Bartková 

Zemřel Jan Lužný – čechůvský patriot
a přední zahradnický odborník
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Je u  nás třídění odpadu 
povinné? Jaké cenné suro-
viny obsahuje mobil, který 
denně užíváme? Kupujete 
bio oblečení? Kolik kilo-
gramů potravin  měsíčně 
vyhodíte  do odpadu?

Dne 5. února proběhl na 
Reálném gymnáziu a základ-
ní škole města Prostějova 
evropský program REdUSE, 
který se snaží tyto naléhavé 
otázky dnešní civilizace pou-
tavou formou mládeži přiblí-
žit a vysvětlit. 

Partnery projektu jsou 
Evropská unie, rakouské 
Lebensministerium, měs-
to Vídeň, rakouská En-
twicklungszusammenarbeit 
a  Altstoff Recycling Austria 
AG. 

„Všichni jsme závislí na 
surovinách, vodě a  energii. 
Bez nich by naše společnost 
nemohla fungovat. Spousta 
zásob přírodních zdrojů je 
ale vážně ohrožena přečer-
páním či dokonce úplným 
vyčerpáním. Hlad po nich 
jde na úkor člověka a  život-
ního prostředí. Stále vysoká 
spotřeba zdrojů v  západním 
světě, rychlá industrializace 
Číny nebo Brazílie a celosvě-
tový nárůst obyvatelstva jsou 
viníky toho, že poptávka po 
přírodních zdrojích dále ros-
te. Mění se klima, zmenšují 
se zásoby pitné vody, stavy 
ryb a  rozlohy lesů, je ničena 
úrodná půda a  vymírají zví-
řecí a  rostlinné druhy. Aby-
chom mohli i nadále na naší 
planetě spokojeně žít, musí 
se náš životní styl stát trvale 
udržitelným,“ objasňuje Lissa 
Kernegger, ekoložka největší 
rakouské enviromentální or-

ganizace GLOBAL 2000.
Program si klade za cíl 

zasvětit mládež do ochrany 
přírodních zdrojů. Na po-
zadí ubývajících zásob byl 
studentům naší školy ukázán 
vliv těžby a zpracování těchto 
surovin na životní prostředí. 
Na  konkrétních příkladech 
hliníku, lithia a  bavlny byly 
posluchačům vysvětleny dů-
sledky jejich spotřebitelských 
rozhodnutí. Program měl 
účastníky přesvědčit, aby žili 
životem s  uváženým přístu-
pem k  přírodním zdrojům, 
aby převzali zodpovědnost 
za svá rozhodnutí, a  tak se 
spolupodíleli na své budouc-
nosti. 

Součástí edukativní kam-
paně, jejíž hlavním organizá-
torem je Hnutí DUHA, je pak 
kromě erudované přednášky 
a následné podnětné diskuze 
taktéž film RedUSE – méně 
je více. Program Multivisi-
on byl vytvořen na základě 
vědeckých a  uměleckých 
hledisek. S jeho pomocí byly 
zprostředkovány studentům 
vědomosti zasahující do obo-
rů jako je např. ekonomika, 
zeměpis, chemie či  biologie. 

„Dozvěděli jsme se, jak je 
Evropa závislá na dovozu su-
rovin z jiných států. Už dnes se 
nás dotýká problém vyčerpání 
neobnovitelných zdrojů, mezi 
které řadíme např. ropu, zemní 
plyn, hliník a uhlí. Bezhlavým 
počínáním zabíjíme jedineč-
nou planetu Zemi. A  přitom 
stačí změnit své chování, 
alespoň začít třídit odpad. 
Zachraňme naši planetu!“ vy-
zývají studentky Lucie Krato-
chvílová a  Lenka Vybíhalová 
ze 4.N.  Milada Bilíková

nastoupili jsme do třetího 
tisíciletí – věku zvaného obdo-
bí vodnáře. lidstvo by se mělo 
dát lepší cestou, cestou lepších 
vztahů a  lepšího způsobu ži-
vota. Také lékařství se dává 
na přírodní cestu a k ní patří 
i  léčba bylinnými prostředky. 
Tato léčba provázela lidstvo 
od počátku a  jsou místa na 
Zemi, kde je téměř jediným 
prostředkem.

Výhodou bylin v léčení je, že 
je můžeme používat preventiv-
ně, za každého stavu, i  tehdy 
když nevíme, o  jakou nemoc 
jde, i  tehdy když nemůžeme 
použít silné léky. Výhodou je, 
že nám dodávají do těla pro-

spěšné látky – vitamíny, nerost-
né soli a další.

Takovým nejlepším odvět-
vím této léčby je gemmotera-
pie, která používá zárodečné 
tkáně s  největším obsahem 
těchto látek.

Co můžeme v  současné 
době využít, je udržení imunity 
a tím i zabránění vniku infekč-
ních onemocnění.

Jednak dodržovat správný 
životní styl, přiměřený pohyb 
na čerstvém vzduchu a  stravu 
s  dostatkem vitamínů a  látek 
potřebných k životu.

Důležitý je správný pitný re-
žim, nejlépe z  bylin v  podobě 
čajů.

V  době infekcí můžeme vy-
užít čaj z  těchto bylin – lípy, 
šípků, divizny, třezalky, kopřivy, 
máty, meduňky, heřmánku.

Jestliže chceme na viry a bak-
terie silněji zapůsobit, můžeme 
využít různých tinktur, které 
čistí organismus, zvyšují imu-
nitu a mají protibakteriální pů-
sobení.

Zde jsou účinné tyto tink-
tury: lichořeřišnice, česnek, 
tinktura z  grepu, schizandry, 
gemmoterapeutikum z pupenů 
černého rybízu, lesního bezu, 
ořešáku.

Všechny tyto prostředky 
mají jeden cíl – posílit orga-
nismus, aby ho nezasáhly viry 

a bakterie a nepropukla v něm 
nemoc.

Pokud již viróza propukne je 
vynikající prostředek – gemmo-
terapeutikum z pupenů vrby.

Chceme být zdraví, chceme 
žít, ale někdy jsme málo ochotni 
pro to něco udělat – je faktem, 
že pomoci se dá jen hledající-
mu.  Mgr. Jarmila Podhorná

Přesněji řečeno tedy dvě ma-
turitní třídy Střední zdravotnické 
školy, a to v pátek 18. ledna 2013 
v  prostějovském Společenském 
domě vyzdobeném manželi 
Makovými, za hudebního do-
provodu kapely NOVIOS a pod 
bedlivým zrakem bezpečnostní 
agentury PROBEA.

Ples nabídl mimo jiné bo-
hatou tombolu (organizátoři 
děkují všem známým i  nezná-
mým sponzorům), tři taneční 
vystoupení skupiny BUĎ ZUŠ 
a hlavně velký prostor na vlastní 
tanec a zábavu, o kterou se mimo 
jiných starali také svým bohatým 
cateringem pracovníci restaurace 
a kavárny Národního domu, kteří 
ho dokáží profesionálně zorgani-
zovat i v „kasku“.

Jak uvedl hlavní organizátor 
plesu Martin Mokroš, dobrá 
zábava účastníků je hlavním 
cílem pořadatele. Tématické ve-
čery jsou sice hezká věc, ale lidé 
se chtějí hlavně bavit, tancovat 
a vidět se se svými známými a ne 
být neustále organizováni a diri-
gováni a  tak se drží na zdravce 
hesla: „Čím více svobody, tím 
lépe pro celý ples“. 

Kdo přišel, mohl sám zhodno-
tit, kdo nepřišel, jeho škoda, ale má 

možnost přijít zase za rok a proto-
že objednávání plesu je především 
o rychlosti a taktice, tak na zdravce 

již vědí, že příště půjdou plesat 17. 
ledna 2014 a to opět do Společen-
ského domu.  -mm-

Bylinná léčba jako prevence 

REdUSE – zodpovědné 
nakládání s přírodními zdroji

Zdravka se stužkovala a šerpovala

Z náměstí v Plumlově po zeleně 
značené trase směrem na Alojzov, 
kousek nahoru na Chlum (412m) 
a pak po polních cestách do Most-
kovic, kde u zastávky u pomníku 
cesta skončí - takový je program 
březnové akce Zdravého města 
Prostějov, na niž se mohou vydat 
nejen zájemci, kteří již techniku se-
verské chůze ovládají, ale i ti “noví”, 
kteří se ji teprve chtějí naučit. Sraz je 

v sobotu 30. března ve 13 hodin na 
zastávce v Plumlově (bus z nádraží 
v Prostějově jede ve 12.40 hodin). 
Trasa není náročná a měří od 6 do 
13 km podle toho, kde z ní odbo-
číme. Záleží také, kolik chodců se 
sejde a jakou budou mít kondici. 
Možná se rozdělíme do skupinek, 
právě podle kondice a  zdravot-
ního stavu. Autobus z Mostkovic 
zpět do Prostějova jede v  15.47 

a v 16.30 hodin, ti zdatnější si sa-
mozřejmě trasu mohou prodloužit 
třeba přes Domamyslice. Pokud 
nemáte vlastní hole, přihlaste se 
předem telefonicky na čísle 732 
635 360 nebo mailem na adrese  
Sehnalovalenka@seznam.cz. 
Uveďte i svou výšku, abych pro vás 
mohla vzít správné hole. Na setkání 
 se těší cvičitelka nordic 

 walkingu Lenka Sehnalová.

Jaro s nordic walkingem: 
z Plumlova přes Alojzov do Mostkovic.
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Sté narozeniny bývají vždy 
čímsi výjimečným. něčím, co si 
zaslouží nejen pozornost a osla-
vu, ale také pokoru a  rozvahu 
v plánování věcí příštích. 

Nejčerstvější stoletou jubilant-
kou ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 
tř. 14, se stala školní budova v Če-
chovicích, která se z  rozhodnutí 
Městského úřadu Prostějov stala 1. 
1.  1996 odloučeným pracovištěm 
naší školy. 

Historie čechovické školy se 
začala psát v roce 1911, kdy pod 
vedením prostějovského stavitele 
Jana Skoupila byla zahájena její 
výstavba. Prvních 142 žáků zde 
usedlo do lavic v září roku 1912. 
V  letošním školním roce, tedy 
po 100 letech, se počet žáků pří-
liš nezměnil – čechovickou školu 
navštěvuje 125 žáků 1. – 4. roční-
ku, páťáci se přesunuli do budovy 
kmenové školy na Palackého třídě, 
a to jednak z důvodu nedostatečné 
kapacity čechovické školy, o  kte-
rou je mezi rodiči rozrůstajícího se 
Prostějova veliký zájem, a  jednak 
proto, aby se sžili s prostředím 2. 
stupně, který by měl být pro vět-
šinu z nich dalším místem jejich 
vzdělávání. 

Stoleté výročí úspěšné existence 
školní budovy v Čechovicích jsme 
se v předvánočním čase rozhodli 
oslavit spolu se současnými i bý-
valými žáky a  učiteli školy, s  ro-
diči, přáteli a  představiteli města 
Prostějova. Ve čtvrtek 6. prosince 
2012 jsme v  čechovické sokolov-
ně uspořádali dvě vystoupení – 
dopolední pro bývalé žáky a děti 
z  mateřských škol, odpolední 

pro rodiče a  všechny příznivce 
a přátele školy. V pestrobarevném 
programu zazněly české i anglické 
písničky, byly k vidění různé scén-
ky, hudební a taneční vystoupení 
i ukázky rozmanitých sportovních 
dovedností. O  průvodní slovo 
se podělily dvě dvojice dětských 
moderátorů – jedna historická, 
která nejen svými kostýmy, ale 
i jazykem veskrze zastaralým při-

pomněla všem dobu před 100 lety, 
a druhá ryze moderní, a to doslova 
a ve všech směrech.  Tato záměrná 
nesourodost moderátorů po ce-
lou dobu hodinu a půl trvajícího 
představení všem připomínala, při 
jaké příležitosti se jinak tradiční 
čechovická vystoupení letos ko-
nají. Všichni účinkující si na závěr 
vychutnali velký a zasloužený po-
tlesk publika  

V pátek 7. 12. 2012 oslavy po-
kračovaly vánočním jarmarkem 
a dnem otevřených dveří. Vánoční 
jarmarky mají u nás dlouholetou 
tradici. Návštěvníci školy si mohli 
prohlédnout  keramické i jiné vý-
robky dětí, krásnou výzdobu školy, 
mohli si také zakoupit malý dárek 
a popovídat si u připraveného ob-
čerstvení, které obstarali rodiče. 
Žáci, kteří navštěvují dramatický 
obor ZUŠ Plumlov, předvedli 
rodičům dvě krátké pohádky. 
Pamětníci mohli zavzpomínat na 
svoje školní léta nad kronikami 
a  zhlédnout fotografie z  historie 
i současnosti školy zpracované for-
mou prezentace na DVD.  Všichni 
návštěvníci odcházeli spokojeni 
a  příjemně naladěni na blížící se 
vánoční svátky.  

Za důstojné připomenutí tohoto 
výročí patří poděkování nejen všem 
dětem, které při nácviku svých vy-
stoupení odvedly bezvadnou práci, 
a jejich rodičům, bez jejichž podpo-
ry by některé věci byly o mnoho slo-
žitější, ale i učitelům, kteří se na ná-
ročné přípravě těchto oslav podíleli. 

     Mgr. Jana Prokopová
ZŠ a MŠ Prostějov, 

Palackého 14  

Volba povolání prakticky
V úterý 5. února 2013 se žáci 

specializované 8. a  9. třídy ZŠ 
Prostějov, E. Valenty zúčastnili 
exkurze do Sigmundovy střední 
školy strojírenské v Lutíně. Akce 
proběhla díky projektu „Zajiště-
ní rovných příležitostí pro žáky 
s  SPU ze specializovaných tříd 
se žáky běžných tříd“, který je 

financován z  prostředků Evrop-
ské unie. Cíl exkurze byl vybrán 
podle zájmu žáků o  informace 
ze školy technického zaměření 
a o možnostech uplatnění v dal-
ším profesním životě.

Nejdříve nás ředitel Mgr. Pavel 
Michalík provedl celou budovou 
školy, ukázal nám odborné učeb-

ny fyziky, informatiky a českého 
jazyka. Předvedl nám i nové CNC 
(počítačem řízené obráběcí stro-
je), které se využívají pro výuku.

Potom nás učitel odborného 
výcviku Radoslav Zouhar sezná-
mil s místem praxe žáků ve firmě 
John Crane Sigma a.s. Prohlédli 
jsme si skutečný technický pro-
voz, měli jsme možnost se zeptat 
zaměstnanců firmy na všechny 
otázky, které nám připadaly za-
jímavé. Na závěr jsme se dostali 
i  do prostor výcvikových dílen, 
které patří střední škole. Viděli 
jsme výuku práce na nejrůzněj-
ších strojích a hlavně hotové vý-
robky.

Exkurze byla velmi poučná, 
žáci byli seznámeni s  celkovým 
výrobním procesem, s  nároky 
praktické výuky i  možnostmi 
uplatnění v  dalším profesním 
životě. Průvodci nám nabídli pře-
hled zajímavých pracovních obo-
rů a neobvyklý a poutavý výrobní 
program. Radomír Palát, učitel

Ledová Praha je název akce 
zaměřené na poznávání pamá-
tek a historie našeho hlavního 
města. Pořadatelem je sdru-
žení Pionýr a  nadace Dětem 
3. tisíciletí. Zajímavé akce se 
zúčastnil tábornický krou-
žek Sportcentra - domu dětí 
a mládeže Prostějov ve dnech 
1. – 3. února 2013. Čtrnáct 
účastníků z  řad dětí a  mlá-
deže navštívilo Pražský hrad, 
vystoupilo na rozhlednu na 
Petříně a  bloudilo v  zrcadlo-
vém bludišti, prošlo Václavské 
i Staroměstské náměstí. V pro-
gramu byla i prohlídka Muzea 
strašidel a  pověstí či Muzea 
útrpného práva.  Zážitkem 

byla cesta metrem s jízdou na 
90 metrů dlouhých pohyb-
livých schodech při výstupu 
ve stanici na Náměstí Míru. 
Zejména chlapci byli ve svém 
živlu v Muzeu lega. V Muzeu 
Policie České republiky mohli 
návštěvníci vidět zajímavé ex-
ponáty z historie policie a také 
dokumentaci různých krimi-
nálních případů. Děti si mohly 
vyzkoušet daktyloskopii a do-
pravní test,  v  kinosále viděly 
ukázky  zásahů policistů proti 
různým pachatelům. Sobotní 
večer byl věnován koncertu 
Děti dětem v  Kongresovém 
centru. V  programu vystou-
pili finalisté republikových 
přehlídek soutěže Pionýrský 
sedmikvítek z  oblasti zpěvu, 
tance a hudby. Stovkám účast-
níků zazpívala zpěvačka Tere-
za Černochová. Závěr pobytu 
v Praze patřil festivalu fantazy, 
sci-fi a  her pod názvem Pra-
goFFest, což je přehlídka mo-
derních počítačových her. 
Vedle videoher bylo možné vy-
zkoušet i moderní deskové hry.  
Přínosem návštěvy Prahy bylo 
účelné využití volného času 
v  době pololetních prázdnin,  
poznávání historie a  poučení 
při návštěvě muzeí, protože 
vstup do některých muzeí byl 
zcela zdarma nebo s výrazný-
mi slevami.  Mgr. Zdeněk Rajtr

Ledová Praha

100 let školní budovy v Čechovicích
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Společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s., provozovatel 
vodovodů a  kanalizací na  Olo-
moucku, Prostějovsku a  Zlínsku 
Vás u  příležitosti oslav Světového 
dne vody srdečně zve na den ote-
vřených dveří, a to v pondělí 25. 
března 2013 v odpoledních hodi-
nách. Exkurze povedou zaměst-
nanci společnosti s  dlouhodobý-
mi zkušenostmi v oblasti vodního 
hospodářství, kteří rovněž budou 
připraveni reagovat na případné 
dotazy návštěvníků. 

Upozornění motorizovaným 
zájemcům v  Olomouci: Objek-

ty ÚV Černovír a  Parní čerpací 
stanice Chválkovice se nacházejí 
v  ochranném pásmu vodních 
zdrojů, příjezd k nim je proto za-
kázán. V případě zájmu o prohlíd-
ku je nejlepší využít městskou hro-
madnou dopravu. Oproti tomu 
na ČOV Olomouc – Nové Sady 
je možné parkovat přímo před 
areálem čistírny, ale opět doporu-
čujeme přijet raději městskou hro-
madnou dopravou. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 668 - 24 h denně 

- havárie i zákaznické záležitosti 
www.smv.cz

Den otevřených dveří MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.
* ČOV Nové Sady Olomouc 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15

* UV Černovír Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

 ČS Chválkovice, Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

 ČOV Uničov 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

* ČOV Prostějov - Kralický Háj 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

* Zde si návštěvníci i s dětmi a vnoučaty mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý 
mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 
l láhvi od neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, 
tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru si mohou příchozí objednat 
akreditovaný rozbor vody se slevou. 

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:

Funkce nemocniční a hřbi-
tovní kněz – to je specifikum 
čistě prostějovské. V roce 1888 
byla otevřena Městská nemoc-
nice v  Prostějově. Zpočátku 
měla málo pacientů a  lékaři 
do ní jen docházeli. Když po-
čet nemocných stále vzrůstal, 
vznikla potřeba vyčlenit jed-
noho kněze, který by zajišťoval 
duchovní potřeby nemocných. 
Měl být stále dosažitelný v pří-
padě potřeby náhlého zaopat-
řování. Tato potřeba se zvý-
raznila ukončením pohřbívání 
v centru města na starém hřbi-
tově u kostela sv. Petra a Pav-
la. Dne 2. července 1900 byl 
otevřen nový Městský hřbitov 
pod Žešovským kopcem na 
jižním okraji města. Tím se 
kromě průvodu z  domu do 
kostela přidal ještě průvod 
z  kostela na Městský hřbitov. 
Časová náročnost pohřbů 
se ještě zvýšila a  kněz tehdy 
jediné farnosti v  Prostějově 
- Povýšení sv. Kříže, nestačil 
tyto pohřby zajišťovat. Proto 
Městská rada v  roce 1900 vy-
tvořila systematizované místo 
nemocničního a  pohřebního 
kněze. Toto místo bylo urče-
no pro kněze důchodce nebo 
penzionované pro nemoc, tzv. 
deficienty. Tento kněz měl za 
byt a  stravu konat duchovní 
službu pro nemocné v nemoc-
nici a  pohřbívat zdarma ze-
mřelé z chudších vrstev obyva-
tel. Prvním takovým knězem 
byl zvolen P. Karel Kráčmar, 
kněz deficient, rodák ze Štěpá-
nova u  Olomouce. Nastoupil 
do této funkce v červnu 1900. 
Inicioval přestavbu a  opravu 
bývalého kapucínského kos-
tela na Brněnské ulici (zruše-
ného Josefem II. a  původně 
zasvěceného sv. Barboře). Na 
jeho návrh byl tento kostel 
zasvěcen sv. Cyrilu a  Meto-
ději. K  obnovenému kostelu 
se přesunuly po jeho otevře-
ní dne 12. 10. 1906 pohřební 

obřady a  bohoslužby od sv. 
Petra a Pavla, který byl prostě-
jovským hřbitovním kostelem 
od nepaměti. Kostel sv. Cyrila 
a Metoděje byl na stejné ulici 
jako  nový Městský hřbitov. 
P. Karel Kráčmar se jeho ote-
vření nedožil. Zemřel 12. 10. 
1904. Byl pochován na Měst-
ském hřbitově v Prostějově.

P. František Starý se naro-
dil v    Kosteleckých Horkách, 
ve farnosti Skořenice v diecézi 
královehradecké. Teologickou 
fakultu vystudoval v  Hradci 
Králové, kde byl také v  roce 
1897 vysvěcen na kněze. 
V duchovní správě působil po 
vysvěcení jen krátce. Trpěl ast-
matem a  krčními chorobami. 
Proto byl předčasně pensio-
nován. Stal se knězem – defi-
cientem. 

Jeho nemoc ho zavedla na 
severní Moravu, kde se sna-
žil uprostřed krásné jesenic-
ké přírody vyžít ze své malé 
a naprosto nedostačující pen-
ze a  současně prospět svému 
zdraví. Zde se seznámil s  P. 
Karlem Dostálem – Lutino-
vem. Ten P. Starého obdivo-
val pro jeho úctu ke sv. Cyrilu 
a Metoději a pro jeho znalost 
staroslověnštiny. Navázali 
přátelství. Když se P. K. Do-
stál stal v  roce 1904 farářem 
v  Prostějově a  městská rada 
hledala právě kněze deficienta 
na uprázdněné místo nemoc-
ničního a  hřbitovního kněze, 
navrhl na tuto funkci P. K. Do-
stál-Lutinov P. Františka Sta-
rého. Ten místo přijal a  začal 
v Prostějově působit začátkem 
roku 1905. 

Jeho povinností bylo po-
skytovat duchovní pomoc 
pacientům nemocnice a  zao-
patřovat těžce nemocné a dále 
pohřbívat zdarma zemřelé, při 
pohřbech 5. nebo 6. třídy. Za 
to obdržel bezplatné ubytování 
přímo v nemocnici (nad starou 
vrátnicí – dnes již zbořenou) 

a zadarmo stravu. V říjnu  roku 
1906 se stal navíc správcem 
právě otevřeného kostela sv. 
Cyrila a  Metoděje na Brněn-
ské ulici. Jeho povinností bylo 
denně zde sloužit jednu mši 
svatou. P. F. Starý tyto služby 
vykonával v Prostějově 56 let. 

Protože se péčí prostějov-
ských lékařů jeho zdraví zlep-
šilo, nabídl mu P. Dostál za 
malý plat navíc ještě vedení 
farních matrik. Tam P. Fran-
tišek Starý zapisoval denně, 
kromě středy, křty, svatby 
i pohřby. Když bylo ve středu 
pěkně, chodíval pěšky po ce-
lém okrese a  věnoval se bo-
tanice. Bylo-li špatné počasí, 
trávil tento den ve svém poko-
jíčku v nemocnici studiem za-
měřeným na historii. To byly 
jeho dva koníčky. 

P. Starý probádal a  popsal 
pečlivě většinu církevních sta-
veb a památek v Prostějově. Je 
autorem Pamětní knihy Řím-
skokatolického farního úřadu 
v Prostějově II. Redigoval také 
6 ročníků Prostějovského far-
ního věstníku a  psal články 
o  opravách kostelů do míst-
ních novin. Popsal také celou 
řadu drobných sakrálních sta-
veb v  prostějovském okrese. 
Byl po P. Františku Koželuhovi 
druhým nejvýznamnějším ba-
datelem v  oblasti církevních 
památek v  Prostějově ve 20. 
století. Městská rada v  Pros-
tějově jej jmenovala členem 
Městského muzea a  členem 
Kuratoria botanické zahrady 
(1934 – 1949). V  roce 1926 
byl zvolen za činného člena 
Společnosti Národního muzea 
v Praze.

 Zemřel v srpnu 1961 ve věku 
87 let a  je pochován na pros-
tějovském hřbitově ve stejné 
hrobce jako jeho předchůdce 
P. Karel Kráčmar. Jejich hrob je 
vpravo od hlavního kříže (sku-
pina 9, řada 1, číslo hrobu 14). 

 PhDr. Karel Kavička

Osobnosti Prostějovska: P. František Starý
(*22. 4. 1874  2. 8. 1961). 

Obracíme se na Vás s  násle-
dující prosbou. Kdybyste mohli 
prohlédnout své staré fotografie, či 
fotografie po příbuzných, na kte-
rých by mohly být buďto 

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

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

c/ rodinné fotografie 
na nichž by se mohli nachá-

zet naši bývalí židovští   sousedé, 
kteří byli zavražděni v době holo-
caustu. Nevadí, pokud nebudou 

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

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

Na památku zmizelých sousedů…

Expedice Prostějov

Akce proběhla v  čase únoro-
vých jarních prázdnin v počítačo-
vé firmě Jan Navrátil - Habro pro 
děti ve věku 6-10 let. 

Jako každé prázdniny děti na po-
čítači zpracovávaly fotky a informa-
ce z internetu, vytvářely filmy a hra-
vou formou získávaly počítačové 
dovednosti a  zajímavé informace. 
Návštěva radnice, muzea, hra letec-
ký den, pexeso z budov, uspořádání 
vlastní výstavy fotek  na Habru  či 
pohled cizince (kde zaparkovat au-
tobus a kam vás zde lidi pošlou na 

záchod či na exkurzi) by byla jistě 
zajímavá  a  užitečná  i  pro mnohé 
z nás dospěláků, kteří v Prostějově 
žijeme už léta.

Expedice Prostějov se poně-
kud  odlišuje od  letních habro-
vých  expedicí Afrika, Oceánie, 
Amerika, ...    protože tady  se mů-
žeme  do role cestovatele lépe vžít. 
A  taky ocenit architekturu města. 
Máme krásné centrum města a kaž-
dá ulice z něj má logické jméno dle 
směru. Zkuste  si někdy sednout 
nad leteckou mapou Prostějova se 
svými ratolestmi, budete možná 
překvapeni, co děti všechno dneska 
o Prostějově, jeho historii a jeho sou-
časnosti znají (a možná vás překvapí 
jejich dětsky přímé otázky).  -hn-
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Chata Světlanka, Rokytnice 
nad Jizerou, 2.-9. únor, 2013 

V souladu s  tradicí posled-
ních let byla kondiční příprava 
cyklistů SKC TUFO Prostě-
jov zahájena v  Krkonoších. 
Do  Rokytnice nad Jizerou, 
na chatu Světlanka odcesto-
vala více jak dvacítka převáž-
ně prostějovských mladých 
závodníků, doplněna o  ně-
které další cyklisty z  oddílů 
zařazených do SCM Prostě-
jov. Zastoupeny byly všechny 
mládežnické kategorie chlap-
ců i  dívek včetně několika 
závodníků z  družstva mužů 
kategorie ELITE a  U23. Část 
prostějovského kontinentální-
ho týmu se v těchto dnech při-
pravuje na Mallorce a  druhá 
část nabírala kondici právě na 
společném soustředění s mlá-
dežníky. Realizační tým složen 
z  trenérů Vladimíra Vačkáře, 
Martina Cetkovské a  Tomáše 
Bohatého, doplnil Ondřej Šrá-
mek.   

Závodníci byli podle výkon-
nosti rozděleni do třech skupin. 
Tým „A“, složený z  převážně 
z cyklistů kategorie muži a junio-
ři, polykal hodiny tvrdého trénin-
ku pod vedením kondičního tre-
néra Tomáše Bohatého. Většina 
tréninkových jednotek sestávala 
z jednoho celodenního tréninku, 
kdy závodníci strávili na běžkách 
i  přes osm hodin! Této skupině 

doplněné o ty nejlepší z „B“ týmu 
se podařilo pokořit i z Rokytnice 
značně vzdálenou Sněžku. Tým 
„B“, vedený Martinem Cetkov-
ským, v letošník roce o mnoho za 
áčkem nezaostal a i jim se poda-
řilo atakovat čtyřicetihodinovou 
hranici odtrénovaných hodin za 
jeden týden! Dobrý pocit může 
mít i  tréninková skupina „C“, 
neboť i této nejmladší skupině se 
podařilo překonat třicítku trénin-
kových hodin. 

Během týdne panovalo po-

měrně slušné počasí s teplotami 
pohybujícími se do -5 ºC. Něko-
lik dní se kluci a děvčata mohli 
těšit i z příjemně hřejícího slu-
níčka. Nejvíce však zahřál pocit 
z odpracovaných hodin trénin-
ku a dobré nálady, která dopro-
vázela celé soustředění. Nikdo 
se nezranil ani neonemocněl, 
a  tak je možné soustřední po-
važovat za úspěšně zakončené, 
uzavírá hodnocení trenér Mar-
tin Cetkovský. 

 -SKC TUFO Prostějov-

V Krkonoších nabrat sílu a vytrvalost na celý rok

Natoč video, ve kterém vysvět-
líš, na co si na cestách dát pozor, 
společně tak můžeme předejít 
řadě rizik: obchodování s  lid-
mi, pracovnímu vykořisťování 
a  různým podvodům. Pomoz 
lidem cestujícím do zahraničí 
a  vyhraj jízdenky se STUDENT 
AGENCY, s.r.o. Soutěž probíhá 
od 1. února do 31. března 2013, 
do konce května budou vybrány 
a oceněny tři nejlepší videoklipy. 

Proč právě tato soutěž? Pro-
tože hrozba obchodování s lid-
mi se netýká jen obyvatel zemí 
třetího světa, ale také vyspělých 
států. Panika není na místě, ale 
proč riskovat, když je možné 
zodpovědným jednáním snížit 
rizika na minimum?

Obchodování s  lidmi je po-
važováno za jedno z  nejzávaž-
nějších porušení lidských práv 
obětí a zároveň za jednu z nej-
výnosnějších forem organizova-
ného zločinu. Česká republika 
je aktuálně atraktivní zemí pro 
migranty ze zahraničí, zemí, do 
které jsou obchodovány osoby 
převážně z  východní Evropy, 
Vietnamu či Mongolska. 

Ještě dnes se však setkáváme 
s  případy, kdy se i  čeští občané 

dostávají v cizí zemi do nesnází 
(např. ve Velké Británii či zemích 
západní a jižní Evropy) – páchají 
se na nich podvody, jsou ome-
zováni na svobodě, jsou nuceni 
k  práci za špatných podmínek, 
jsou nuceni k  prostituci, musí 
žebrat – jsou obchodováni. Obě-
tí tohoto trestného činu se ne-
stávají jen mladiství, zneužíváni 
jsou i lidé, kteří jsou v tísnivé ži-
votní situaci bez financí, lidé bez 
domova či osoby zoufale hledají-
cí práci. Těmto situacím se však 
dá mnohdy předejít – je možné 
poučit se o tom, jak a co zařídit 
před vycestováním, na koho se 
obrátit v případě nesnází. 

Soutěž je určena pro všech-
ny nad 15 let, kteří natočí klip 
o délce maximálně 30 sekund.

Klip by měl obsahovat jedno-
duchá doporučení pro vycesto-
vání:
•	 nepodepisujte dokumenty, 

kterým nerozumíte
•	 informujte blízké o tom, kam 

jedete
•	 zjistěte si kontakt na zastupi-

telský úřad ČR, místní policii, 
pomáhající organizace

•	 mějte u sebe kopii svých do-
kladů.

Smyslem soutěže není šoko-
vat či odrazovat od cestování 
do zahraničí. Je však důležité 
upozornit, že nedodržují-li lidé 
základní bezpečnostní pravidla, 
může mít cestování určitá rizi-
ka. Chceme, aby byli lidé v za-
hraničí v maximálním bezpečí. 
Přispět k  informovanosti by 
měly i zaslané videoklipy.

Vítězný videoklip se bude vy-
sílat přímo v autobusech a spolu 
s dalšími bude přístupný i např. 
na youtube, facebook, interne-
tových stránkách Ministerstva 
vnitra apod.

Soutěžní díla na datovém no-
siči (CD, DVD či flash) zasílejte 
do 31. března 2013 vyhlašova-
teli soutěže na adresu: Minister-
stvo vnitra, odbor tisku a public 
relations, Denisa Čermáková, 
Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34. 

Soutěžní práce je také možné 
zaslat prostřednictvím interne-
tového datového úložiště (např.        
uschovna.cz apod.) a  odkaz ke 
stažení odeslat na adresu deni-
sa.cermakova@mvcr.cz

Vítězné videoklipy vybere 
komise složená ze zástupců 
odboru bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra, společnos-

ti STUDENT AGENCY, s.r.o., 
odboru tisku a public relations 
Ministerstva vnitra, pomáhající 
neziskové organizace a filmové-
ho experta. 

Zasláním díla akceptuje sou-
těžící podmínky soutěže; s  ví-
tězem soutěže bude sepsána 
licenční smlouva umožňující 

Ministerstvu vnitra s  klipem 
neomezeně nakládat.

Informace dostupné také na 
www.mvcr.cz/cesta.

V případě jakýchkoliv dotazů 
pište na výše uvedený e-mail. 

 Mgr. Denisa Čermáková, 
 zástupkyně ředitele odboru 

 tisku a PR

„Cesta bez rizik: vymysli, varuj, vyhraj!“

Český svaz ochránců přírody Prostějov 
pořádá

pro děti od 12 do 15 let 13.-21.7. 2013
na Kopretinové louce v Tatenicích u lanškrouna

stanový tábor Po stopách Sherlocka Holmese,
(dobrodružství, poznávání přírody, spolupráce,
tvořivost, písničky u ohně, hry ve dne i v noci),

cena 1 900 Kč

pro děti od 7 do 12 let 21.-26.7. 2013
na Kopretinové louce v Tatenicích u lanškrouna

stanový tábor Pohádkové prázdniny
(dobrodružství, poznávání přírody, spolupráce,
tvořivost, písničky u ohně, hry ve dne i v noci),

cena 1 700 Kč

Přihlášky a další informace: Jitka Chmelařová,
jitka.chmelarova@centrum.cz, tel. 737 171 254
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Prostějov/Brno/Zlín (26. 
– 27. 1. 2013) – Hned dvou 
plaveckých mítinků se zú-
častnili prostějovští plavci 
během uplynulého víken-
du. novou plaveckou sezó-
nu otevřeli týmy nejlepších 
plavců prostějovského od-
dílu spolu se skupinou těch 
nejmladších. V prvním kole 
Mistrovství české republiky 
družstev 2013 se tým žen 
i  mužů umístil na čtvrtém 
místě. Plavcům se v  konku-
renci všech věkových katego-
rií podařilo vybojovat i cen-
né kovy. Zasloužili se o  ně 
Kateřina Praskačová, lenka 

Skoumalová, Míša Petrželo-
vá a Jakub Cibulka.

Mistrovství České repub-
liky družstev je soutěž pro 
osmičlenné plavecké týmy 
ze všech oddílů celé České 
republiky. Týmy jsou slože-
ny z  plavců všech věkových 
kategorií. V  sobotu proběhlo 
ve Zlíně krajské kolo, které 
je obodované podle tabulek 
FINA. Nejvíce medailí získa-
la Lenka Skoumalová, která 
zvítězila v disciplíně 800 me-
trů volný způsob a  k  tomu 
přidala dvě stříbra a  jeden 
bronz. Znovu ukázala, že je 
všestranná závodnice, proto-

že bodovala i  v  disciplínách 
200 prsa, 200 znak a 400 po-
lohový závod. Oddílový re-
kord v  disciplíně 200 metrů 
motýlek překonala Kateřina 
Praskačová, která zvítězila 
časem 2:28,5. Zlatou medai-
li vybojovala i  na poloviční 
motýlkové trati a stříbro při-
dala na 200 metrů volný způ-
sob. Dvě medaile přidala ještě 
Michaela Petrželová a  jednu 
bronzovou Jakub Cibulka.

„Bohužel družstva nebyla 
kompletní a  tak vybojovala 
„jen“ čtvrtá místa. Soutěž na-
víc byla hned první měsíc pří-
pravy, kdy se nedaly očekávat 

žádné výjimečné výkony, 
protože plavci začali základ-
ní přípravu do letní sezony,“ 
zhodnotil závody trenér Petr 
Adamec. „Uvidíme, jestli po-
stoupíme do semifinále, tam 
by už měly být výkony pře-
svědčivější.“

Tradičního brněnské-
ho tučňáčka se zúčastnili 
nejmladší plavci oddílu. O ví-
tězství zde každoročně bojují 
plavci z  Moravy, Slovenska 
a  Maďarska. Letos byl navíc 
historicky největší počet zá-
vodníků – soutěžilo zde 335 
plavců. Konkurence byla tedy 
velká a  naši závodníci, pro 

které to byly první závody 
mimo oddíl, zde velkou šanci 
na medailové umístění nemě-
li. I tak předvedli své nejlepší 
výkony a  byli na ně náležitě 
hrdí. Do první desítky se pro-
bojovala jen Alice Snídalová 
v  disciplínách 50 metrů prsa 
a 50 metrů znak. U Alice nás 
proto bude velmi zajímat, jak 
si povede v  národní konku-
renci na oblastních přeborech 
v  květnu. Šance na medai-
lové umístění jsou vysoké. 
Pochvala však patří všem 
zúčastněným, kteří překonali 
své osobní rekordy a nezalekli 
se velkých závodů.  -red-

Nová plavecká sezóna zahájena

Příměstské tábory 2013

# Termín Název tábora Místo konání Cena Věk Hlavní vedoucí Pracoviště

1. 22. - 26.7.2013 Putování na stroji času Prostějov, Dětské dopravní centrum 990,- Kč 6 - 14 let Jan Zatloukal Olympijská

2. 12. - 16.7.2013 Cestování s Willy Fogem Prostějov, Dětské dopravní centrum 990,- Kč 6 - 14 let Jan Zatloukal Olympijská

3. 19. - 23.8.2013 Do okolí za dobrodružstvím - I. turnus Prostějov, ČSOP - Iris, Husovo nám. 1.100,- Kč 5 - 10 let Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

4. 26. - 30.8.2013 Do okolí za dobrodružstvím - I. turnus Prostějov, ČSOP - Iris, Husovo nám. 1.100,- Kč 5 - 12 let Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

Pobytové tábory 2013

# Termín Název tábora Místo konání Cena Věk Hlavní vedoucí Pracoviště

1. 30.6. - 6.7.2013 Putování po Berounce - vodácký tábor Berounka 3.200,- Kč neomezen Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

2. 7. - 12.7.2013 Léto v Bradavicích - I. turnus Rajnochovice, Hotel Tesák 2.300,- Kč 7 - 8 let Bc. Martina Koudelková Vápenice

3. 7. - 12.7.2013 Adrenalinový tábor Baldovec 2.990,- Kč 6 - 15 let Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

4. 13. - 20.7.2013 Do Českého ráje cesta daleká je Vesec pod Kozákovem 3.500,- Kč 6 - 16 let Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

5. 14. - 19.7.2013 Léto v Bradavicích - II. turnus Rajnochovice, Hotel Tesák 2.300,- Kč 9 - 10 let Bc. Martina Koudelková Vápenice

6. 21. - 26.7.2013 Léto v Bradavicích - III. turnus Rajnochovice, Hotel Tesák 2.300,- Kč 10 - 11 let Bc. Martina Koudelková Vápenice

7. 28.7. - 2.8.2013 Expedice Habovka 2013 Slovensko, Západní Tatry - Habovka 3.000,- Kč neomezen Jan Zatloukal Olympijská

8. 28.7. - 2.8.2013 Léto v Bradavicích - IV. turnus Rajnochovice, Hotel Tesák 2.300,- Kč 12 - 15 let Bc. Martina Koudelková Vápenice

9. 4.8. - 9.8.2013 Adrenalinový tábor Baldovec 2.990,- Kč 6 - 15 let Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

Sportcentrum - DDM, Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz, sportcentrum@sportcentrumddm.cz

tel.: 582 332 296, 582 332 297, 582 344 125 (odloučené pracoviště Vápenice 9)
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Akce plánované na březen, na které zveme další účastníky: 

TVOŘIVÁ DÍLNA 

Kdy: každé  pondělí od 14.30 do 
17.30 hodin.

–  je určena pro všechny děti, rodiče 
a ostatní tvůrčí zájemce. 

Pracujeme s různými materiály a 
výtvarnými technikami: keramickou 
hlínou, papírem, voskem, Fimem, tex-
tilem, hedvábím aj.

Příspěvek na materiál - 30 Kč pro 
děti a 50 Kč pro dospělé .

PRVNÍ ŠKOLIČKA 
Kdy: každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 

hodin (je nutné se přihlásit předem)
– je dopolední kroužek typu 

miniškolky, určený rodinám s 
dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje 
přípravu na nástup do MŠ, připra-
vuje na separaci od rodičů a nava-
zování vztahů s vrstevníky v malé 
skupině a bezpečném prostředí. 
Příspěvek za kroužek je 120 Kč 
(40 Kč/hod) 

ABY MALÉ BYLO VELKÉ 

Kdy: každý čtvrtek od 16.00 do 
17.30 hodin.

- kroužek plný příběhů a písniček 
rozvíjející základní etické hodnoty a po-
stoje. Náboženství hrou a zábavou pro 
děti od 3 do 6 let. Součástí je výtvarné 
tvoření, jednoduchá modlitba a hra. 

Vyjděte si na rande
aneb zúčastněte se kurzu 

MAŽELSKÉ VEČERY                                     

Kurz „Manželské večery“ se skládá 
z osmi setkání a je určen pro všech-
ny manželské páry v kterékoliv etapě 
společného života. Záměrem kurzu 
je pomoci všem manželským pá-
rům posílit a prohloubit jejich part-
nerský 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 samo-
tě společně prodiskutovat téma večera. 
Páry spolu mluví v soukromí, vše co si 
řeknou zůstane jen mezi nimi. Témata 
jednotlivých večerů jsou následující: 
Vybudovat pevné základy, Umění ko-
munikace, Řešení konfliktů, Síla odpuš-
tění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý 
sex, Láska v akci a Slavnostní závěrečný 

večer. Kurz, ačkoliv je založen na křes-
ťanských principech, je vhodný pro 
všechny  manželské páry. Cena kurzu 
pro pár je 1800Kč. Zahrnuje dvě pří-
ručky a cenu jednotlivých večeří. Kurz 
bude zahájen v druhé polovině března. 
Přijímáme přihlášky (cprpv@seznam.
cz, tel. 731 626 126).           

                                        
KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ  

CENTRUM  MATKY  MARKÉTY

Kdy:  každé dopoledne v PONDĚ-
LÍ,  STŘEDU  A PÁTEK od 9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu začíná spo-
lečný program v 10.00 hod. krát-
kou modlitbou a četbou z Písma a 
zpíváním s kytarou. Následují hry, 
zpívání s dětmi, hraní na nástroje, 
učení nových říkadel a ukazovaček. 
Nakonec je připravené tvoření pro 
nejmenší. 

V pátek je volná herna - tj. bez orga-
nizovaného programu si můžete přijít 
pohrát s dětmi a popovídat.

KONTAKT a INFORMACE: 
Centrum pro rodinu Prostějov, 

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

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o. s.

INZERCE

INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

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

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží 

prodává sadbové brAmbory   Cena od12,80 Kč/kg
druhy IMPALA, COLETTE, ADÉLA, MARABEL a DITTA... (18 druhů sadby) 

   konzumní brAmbory,
      druhy ADÉLA, RED ANNA  Cena od 7,80 Kč/kg

JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ  
     Cena 169,- Kč/kg

Prodejní doba:   Po - Pá 8 -16 hod.  So 9 - 11 hod.
Info tel.:  582 331 970, 776 161 821

Nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice, e-mail: cprpv@seznam.cz



PROSTÌJOV

MIMOŘÁDNÁ AKCE

VÝPROD J
SKLADOVÝCH ZÁSOB
SAKO od Kč 390,-    KALHOTY od Kč 190,-   OBLEK od Kč 990,-

PROSTÌJOV

MIMOŘÁDNÁ AKCE

VÝPROD J
SKLADOVÝCH ZÁSOB
SAKO od Kč 390,−  KALHOTY od Kč 190,−  OBLEK od Kč 990,−

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

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

Kupón na jednu lekci (30 min.) 

na novém revolučním aerobním stroji FIVERIDERS  ZDARMA 

Drozdovice 4 
731 417 060

!!! NOVÝ ROK – NOVÉ PŘEDSEVZETÍ – NOVÉ STUDIO !!!
Rádi bychom Vám nabídli pomocnou ruku při:

  ●  Redukci váhy   ●   Formování postavy   ●  Zlepšení kondice
Máme pro Vás připraveny nejmodernější aerobní a masážní stroje:
VacuShape Beetle, FiveRiders, BodyRoll LUX, Kettler – cross. trenažér, Insportline Katrina - vibrační plošina, 

Lymphastim BTL6000 TopLine – lymfodrenáž + DOPLŇKY STRAVY A MASÁŽE

Kupón je platný pouze pro 1 osobu, pro 1 cvičení, kupóny nelze sčítat

www.zastavarna-prostejov.cz 607 399 777

PŮJČUJEME 
NEJVÍC PENĚZ!

zlato ● stříbro ● platina ● elektronika ● mince ● hodinky...
VelKý Výběr leVných šPerKů

Otevřeno:
Po-Pá    8:30 - 17:30
So  8:30 - 13:30

nová ZASTAVÁRNA

PENÍZE IHNED proti zástavě!

VYŠKOV
Havlíčkova 783/16
 724 331 130
 724 116 514

PROSTĚJOV
Sebastiniho 6
 725 777 194 
 734 575 757

Svatoplukova 35, Prostějov



Specialista na les, zahradu 
         a elektrické ruční nářadí

Prodejna
po-pá 8:00 - 17:00 | tel.: 603 288 731, 588 207 244
e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

INTERFORST CZ s.r.o.
Kapitána Nálepky 2 
798 11  Prostějov - Vrahovicez www.interforst.cz

Servis
po-pá 8:00 - 17:00 | tel.: 603 288 158
e-mail: servis.pv@interforst.cz

Nová
prodejna!

99 KčPředsezónní prohlídka 
zahradní techniky jen za:

Platnost, po předložení kupónu, do 15. 4. 2013.

"

21. 3. od 19:00 PROSTĚJOV Společenský dům
Předprodej vstupenek: Společenský dům Prostějov, tel.: 582 333 003

Městské divadlo Prostějov, tel.: 582 333 390, CK ČEDOK Prostějov, tel.: 582 344 813
On - lIne PŘeDPrODeJ:   www.ticketportal.cz


