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VáM SDìLUJE,
ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K 

V PROSTìJOVì NENí NAŠí 
POBOèKOU ANI OBCHODNíM 

PARTNEREM.

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží 

           konzumní BRAMBORY
               Cena od 8,60 do 8,90 Kč/kg 
 dle odrůdy

JABLKA  
          Cena od 17 Kč/kg

Prodejní doba:   Po - Pá 8 -16 hod.  So 9 - 11 hod.

Info tel.:  582 331 970, 776 161 821

dle odrůdy
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Bibliofi l a kulturní publicista 
Josef Glivický (1903–1991) 

Před 110 lety – 15. 5. 1903 – se v Bojkovicích 
u  Uherského Brodu narodil znalec výtvarného 
umění a literatury, bibliofil, kulturní publicista a edi-
tor Josef Glivický.

Po studiích matematiky a deskriptivní geometrie 
v Brně a krátkém učitelském působení na Slovensku 
a v Holešově zakotvil v roce 1931 jako středoškolský 
učitel na  reálce v Prostějově.  Za okupace učil na 
krejčovské a tkalcovské škole, potom opět na reál-
ce, gymnáziu a střední průmyslové škole strojnické. 
V letech 1963–1970 působil jako odborný asistent na 
katedře matematiky Pedagogické fakulty UP v Olo-
mouci. 

V Prostějově rozvíjel čilé kulturní aktivity. Založil 
skupinu Družstevní práce, která pořádala přednášky, 
besedy a výstavy. Kolem ní vznikl časopis Kulturní 
zprávy (vydávaný v letech 1934–1941), jehož redak-
ci převzal od 8. čísla právě Josef Glivický. J. Glivický 
byl také aktivním členem Spolku českých bibliofilů 
– milovníků krásných tisků. Moravští bibliofilové 
užívali označení „skupina moravských knihomilů“. J. 
Glivický pro ni připravil 12 tisků (např.  Duch gotiky 
na Prostějovsku od Jaroslava Mathona, Josef Mánes 
na Hané od Jaromíra Pečírky).  S O. F. Bablerem, 
Adolfem Vodáčkem a  Bohuslavem Smejkalem se 
v roce 1970 podílel na obnovení činnosti olomoucké 
skupiny spolku.   

Pro různé prostějovské kulturní instituce připravil 
a redigoval řadu drobných tisků i bibliofilií. Mnohé 
vydával soukromě (např. Zdena Wolkerová: Vánoč-
ní vzpomínky na Jiřího Wolkera, František Halas: 
Tři básně).  Obsahovaly ilustrace s frontispicem od 
významných výtvarníků, např. Karla Svolinského, 
Hilara Václavka, Eduarda Miléna, Josefa Šímy, An-
tonína Kameníka, Vladimíra Pukla aj.    

Po roce 1977 vydával strojopisné – samizdatové 
– sborníčky. Spolupracoval na nich s editorem a lite-
rárním historikem Mojmírem Trávníčkem. Obsaho-
valy například dopisy Josefa Čapka Josefu Florianovi, 
dopisy Josefa Palivce, Bedřicha Fučíka, Miroslava Ha-
líka, Jana Patočky a dalších.  Knižně  vydal publikaci 
Nepřicházejí vhod (společně s Ludvíkem Kunderou, 
Blok Brno 1969) pojednávající o vztazích Josefa Čap-
ka s Bohuslavem Reynkem a publikaci Antonín Pro-
cházka a kniha (Praha 1971).

Pod svým jménem i značkami J. G.  a g ,  pub-
likoval kolem 140 článků, studií, poznámek, recenzí 
a glos ve Stráži lidu, Štafetě, Zprávách Vlastivědného 
muzea v Prostějově, Kulturním kalendáři, Kulturním 
zpravodaji, Lidové demokracii, Rovnosti, Zpravodaji 
Spolku  českých bibliofilů, Zpravodaji bratří Čapků,  
Zprávách sběratelů a přátel ex libris, Margináliích aj.  
Psal zde o literátech (např. Jiří Wolker, Petr Bezruč, 
Otokar Březina, František Nechvátal), výtvarnících 
(např. Adolf Kašpar, Jano Köhler, Mikoláš Aleš, Hi-
lar Václavek ),  hudebnících (např. Antonín Dvořák, 
Leoš Janáček, Jaroslav Křička, Vladimír Ambros), di-
vadelnících (např. František Krumlovský, Hana Kva-
pilová)  i vědcích (Jakub Kresa,  František Tilšer).  Je 
autorem novoročenek a úvodních slov ke katalogům 
výstav.  Např. byl členem redakce výstavy Prostějov 
1940. V katalogu k výstavě publikoval studii Knižní 
umění v  Prostějově. Stál také u  zrodu kulturních 
časopisů na konci 50. let - Kulturního zpravodaje 
a Kulturního kalendáře a v roce 1968 revue Štafety, 
která vychází dosud.  Glivický byl členem redakční 
rady Štafety v letech 1968–1971.

Jeho byt v Součkově vile v ulici Hanačka 2 a poz-
ději na sídlišti Eduarda Beneše byl tvůrčí dílnou, 
místem setkávání se světem umění a s přáteli. Právě 
Glivického zásluhou se stal Prostějov vedle Bablero-
vých Samotišek a Florianovy Staré Říše významným 
moravským kulturním a vydavatelským centrem. 

Josef Glivický v  sobě spojil slovácký tempera-
ment, matematickou přesnost, pracovitost, nadšení 
i lásku ke krásné knize. Hana Bartková 

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společnost Haná 
Press, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tel: 582 333 433, e-mail: vecer-
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RADNIČNÍ LISTY 
distribuci zajišťuje 
Česká pošta, a.s. 
V případě problémů 

s doručováním 
tiskoviny do domácností 

volejte na telefon

582 305 223
Město obhájilo nejvyšší ratingové hodnocení. 
(zleva -  Zdeněk Fišer, náměstek, Ivana Hemerková, náměstky-
ně, Petr Vinš, agentura Moody´s, Miroslav Pišťák, primátor,
Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora
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Vyvážení odpadu 
z chatových oblastí
V roce 2013 budou v chatové oblasti Domamyslice – Záhoří vyváže-

ny kontejnery dle harmonogramu uvedeného níže pod textem. Umístěny 
jsou na stejných místech jako v předešlých letech. Kontejner na ul. Doma-
myslická na parkovišti u zemědělského družstva bude vyvážen dle potřeby.

ODVOZ TKO Z OBLASTI ZÁHOŘÍ V ROCE 2013
KVĚTEN: 2. 5. –   6. 5. 16. 5. – 20. 5. 30. 5. – 3. 6.              
ČERVEN: 13. 6. – 17. 6. 27. 6. –   1. 7.
ČERVENEC: 11. 7. – 15. 7. 25. 7. – 29. 7.
SRPEN: 8. 8. – 12. 8. 22. 8. – 26. 8.
ZÁŘÍ: 5. 9. –   9. 9. 19. 9. – 23. 9.
ŘÍJEN r.2013 – DUBEN r.2014:  kontejnery přistaveny (vyvá-

ženy budou dle počasí)
V oblasti Krasice v ul. Třešňová bude komunální odpad vyvážen ze 

zahrad v pytlích každou středu dopoledne. Zahrádkáři ho umístí k zadní 
cestě, jelikož komunikace na ul. Třešňová není v tomto úseku průjezdná.

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku ze psů, 
že se blíží konec splatnosti poplatku. 

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ 
za rok 2013 je 31. 5. 2013.

Poplatek je možno uhradit:
- hotově na pokladně Magistrátu města Prostějova
- poštovní poukázkou
-  bezhotovostní platbou z účtu 

(bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 19-1505517309/0800)
   VS pro platbu přiděluje správce poplatku (je rovněž uveden 

na poštovní poukázce)  -fo-
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Statutární město Prostějov 
obhájilo národní ratingové 
hodnocení na úrovni Aa1.cz. 
Jedná se po ratingu celé Čes-

ké republiky a hlavního města 
Prahy o  druhé nejvyšší hod-
nocení v  rámci ČR. Výborné 
hodnocení města ratingovou 
agenturou Moody´s  je umoc-
něno výhledem do dalších let, 
které je označeno jako stabilní. 

Národní rating statutárního 
města Prostějov na úrovni Aa1.cz 
odráží řadu faktorů, zejména zá-
vazek současného vedení města 
udržet nízkou úroveň zadlužení 
a jeho dosavadní solidní provozní 
výsledky v posledních pěti letech.

V  roce 2012 hrubý provozní 
výsledek města narostl téměř 
k  21% provozních příjmů ve 
srovnání se 14% zaznamenaný-

mi v  roce 2011. Podle agentury 
Moody‘s budou provozní přebyt-
ky města v  budoucnosti záviset 
hlavně na růstu příjmů, jelikož se 
prostor pro další výrazná úsporná 
opatření, která proběhla v  letech 
2009 až 2012, značně zmenšil. 
„Předpokládáme, že v roce 2013 
bude rozpočet Prostějova těžit ze 
změny rozpočtového určení daní, 
což by mělo městu zajistit alespoň 
mírný nárůst příjmů. Přesto exis-
tují jistá rizika vyplývající z  po-
tenciálního sníženého objemu 
výběru sdílených daní vzhledem 
k  očekávané ekonomické stag-
naci v  roce 2013. Nicméně se 
očekává, že hrubý provozní výsle-

dek města zůstane na dostatečné 
úrovni kolem 15% provozních 
příjmů i v roce 2013,“ konstatuje 
ratingová analýza.

Solidní provozní přebytky 
Prostějova v  roce 2012 snadno 
vyvážily klesající příjmy z prode-
je aktiv a posílily tak schopnost 
samofi nancování kapitálových 
výdajů. Současně nižší kapitá-
lové výdaje města podporované 
dotacemi od EU nebo od cent-
rální vlády na úrovni 20% z cel-
kových výdajů vedly k přebytku 
rozpočtu před fi nancováním 
na úrovni 8% celkových pří-
jmů. Statutární město Prostějov 
si udržuje skoro nulové přímé 

úvěrové zatížení (méně než 0,3% 
provozních příjmů v roce 2012) 
a čerpání úvěru v současné době 
neplánuje.

„Takové ocenění naší práce 
je příjemné, výsledek ovšem 
nepřeceňuji. Je potřeba si uvě-
domit, že rozpočet města je do 
značné míry navázán na hos-
podaření státu, na kterém jsme 
závislí, ale nedokážeme ho ovliv-
nit. V každém případě patří mé 
poděkování všem, kteří se na 
úspěchu města podílejí - zastu-
pitelům, pracovníkům magis-
trátu a  organizací, které město 
zřizuje,“ uvedl Miroslav Pišťák, 
primátor města.  -red-

Město obhájilo rating Aa1.cz se stabilním výhledem

INZERCE

Rada města Prostějova 
schválila uzavření rámcových 
smluv o  spolupráci, kterými 
bude občanům umožněna 
bezplatná fi nanční poradna 
obecně prospěšnou společ-
ností Poradna při fi nanční 
tísni a  bezplatná spotřebitel-
ská poradna České obchodní 
inspekce.

Obě poradny budou mít 
sídlo na Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostě-
jova ve Školní ulici 4. Poradna 
pro klienty, kteří nemohou 
platit své dluhy a  hrozí jim 
exekuce, bude k  dispozici ve 
druhém patře budovy, v  kan-
celáři č. 328, a to vždy jednou 
za čtrnáct dní v rozsahu dvou 
hodin (nejbližší termín je 
22. 5. Od 14:00 do 16:00 ho-
din). Spotřebitelská poradna 
České obchodní inspekce se 
Prostějovanům otvírá kaž-
dé první pondělí v  měsíci od 
13.00 do 16.00 hodin ve tře-
tím patře budovy, v  kanceláři 
č. 435.

„Záměrem vedení města 
je nabídka bezplatné služby 
spoluobčanům, kteří se ne 
vždy svojí vinou dostali do 
platební neschopnosti a  mají 
snahu tuto svízelnou situaci 
řešit. Poradna při fi nanční tís-
ni je osvědčenou organizací, 
její poradenská centra fungují 
v osmi městech České republi-
ky a spolupracuje s řadou bank 

a  dalších institucí,“ vysvětlila 
Alena Rašková, náměstkyně 
primátora.

Prostějovská kancelář České 
obchodní inspekce zaměřená 
na ochranu práv spotřebitele 
je vnímána veřejností velice 
kladně, protože kromě po-
radenské činnosti je možné 
podávat na tomto kontaktním 
místě i  podněty, kterými se 
ČOI následně zabývá. „Lidé 
nemusí dojíždět do sídla kraj-
ského inspektorátu v Olomou-
ci. Navíc je službou nadstan-
dardní, neboť ze strany ČOI 
je poskytována v  rámci Olo-
mouckého kraje pouze v Pro-
stějově, Přerově a Šumperku,“ 
doplnila Alena Rašková.

Nabídku obou poraden-
ských center a  také schválený 
zákaz podomního a  pochůz-
kového prodeje bude město 
prezentovat prostřednictvím 
informační kampaně v  Rad-
ničních listech, které jsou 
distribuovány do každé pros-
tějovské domácnosti.

 Ing. Petra Mejzlíková, 
 asistentka primátora 

Město podpořilo bezplatná 
poradenská centra pro spotřebitele

Pro vaši 
prezentaci 

v nových 
Radnièních listech 

volejte tyto známé 
kontakty: 

Telefon: 608 723 849 
E-mail: 

reklama@vecernikpv.cz 
- p. Klosová.

Město ušetřilo za elektřinu 
nákupem na burze

Město Prostějov v  příš-
tím roce uspoří při nákupu 
sdružených dodávek silové 
elektřiny bezmála 980 tisíc 
korun oproti letošním ce-
nám. To je výsledek burzov-
ního obchodu na komoditní 
burze, který byl realizován 
21. března 2013.

Elektrickou energii na rok 
2014 za výhodnější ceny za-
jistilo město i  pro mateřské, 
základní a  střední školy, je-

jichž budovy jsou v  majetku 
města, a  letos nově v  sazbě 
za vysoké napětí také pro 
Domovní správu. „Je to vel-
mi dobrá zpráva. Celková 
cena elektrické energie stále 
roste, proto je každé mezi-
roční snížení jedné ze složek 
ceny pozitivní informací pro 
všechny Prostějovany,“ uvítal 
výsledek nákupu silové elek-
třiny na komoditní burze Jiří 
Pospíšil, první náměstek pri-
mátora. 

Celková částka za elektřinu 
se totiž skládá ze dvou složek, 
první je „distribuční cena 
elektřiny,“ což je regulovaná 
cena, kterou stanovuje pro 
kalendářní rok Energetický 
regulační úřad a město ji ne-
může ovlivnit. Tato část ceny 
v  posledních letech výrazně 
roste především kvůli státní 
podpoře obnovitelných zdro-
jů energie. Druhou součástí 
je „silová elektřina,“ tu lze ve 
správný okamžik koupit na 

komoditní burze za výrazně 
výhodnějších podmínek, což 
se městu bezesporu podařilo.

„Jako srovnání může sloužit 
distribuční sazba za veřejné 
osvětlení. V  tomto roce platí 
město za jednu megawattho-
dinu 1.039 korun, v roce 2014 
to bude 880 korun,“ vypočítal 
náměstek Pospíšil. Zdaleka 
největší úsporou je vysoko-
napěťový tarif pro Domovní 
správu, který se snížil o čtvr-
tinu. Zatímco letos činil 1.455 
Kč/MWh, v  příštím roce se 
díky burze cena stlačila na 
1.093 Kč/MWh.

Podobně jako silovou elek-
třinu chce město na komodit-
ní burze do první poloviny 
letošního roku zajistit také 
výhodný nákup zemního ply-
nu, a  to podle vývoje cen na 
burze, která je ze strany pově-
řených pracovníků každoden-
ně monitorována.

Ing. Petra Mejzlíková,
asistentka primátora 
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Předmětem dvoukolové soutěže 
je vytvoření grafických návrhů, kte-
ré budou základem pro komplexní 
vizualizaci města. Návrhy by měly 
být jednoduché, originální, neza-
měnitelné a použitelné i samostat-
ně. Logo a logotyp budou užívány 
na propagačních materiálech, do-
kumentech, vizitkách, webových 
prezentacích a podobně. 

„Logo bude sestávat z  grafické-
ho symbolu. U logotypu bude logo 

doplněno slovem,“ vysvětlila Ivana 
Hemerková, náměstkyně primátora. 

Vytvoření a  zavedení loga 
města do praxe je potřebná věc. 
O jeho významu hovoří fakt, že 
k  zavedení jednoduchého gra-
fi ckého symbolu se přiklání stále 
více i řada menších měst. Přitom 
Prostějov je posledním mezi sta-
tutárními městy, jež logo nemá.

„Je známo, že ideální logo 
města posiluje identifi kaci oby-

vatel s  městem a  povzbuzuje 
patriotismus. Logo by mělo být 
hlavním prvkem otevřeného 
systému komunikace, jak s ob-
čany města, tak jako komerční 
komunikace při propagaci měs-
ta,“ dodává Hemerková s tím, že 
zavedením loga Prostějov získá 
kvalitní jednotící marketingový 
nástroj pro posílení vlastní pre-
zentace návštěvníkům a  inves-
torům a zároveň zjednodušující 

komunikaci s vlastními občany.
Veškeré informace a  pod-

mínky soutěže včetně přihláš-
ky si mohou zájemci stáhnout 
z webových stránek města Pro-
stějova www.prostejov.eu nebo 
vyžádat na Regionálním infor-
mačním centru v  prostorách 
zámku na Pernštýnském ná-
městí. Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu města 
Prostějova 

Stále se můžete hlásit do soutěže na vytvoření loga a logotypu města

Komfortnější obsluha klientů 
na Odboru občanských záleži-
tostí - to je cíl rady města, která 
na toto pracoviště schválila po-
řízení objednávkového a  vyvo-
lávacího systému. Vyřizování 
občanských průkazů, cestov-
ních pasů a  ověřování podpisů 
či listin bude fungovat podobně, 
jako jsou Prostějované zvyklí na 
Odboru dopravy.

Elektronický vyvolávací sys-
tém na pracovištích občanských 
průkazů, cestovních dokladů 

a  ověřování listin a  podpisů je 
v  plánu investic města pro rok 
2013. „Během měsíce dubna 
bude instalován a  jeho spuštění 
očekáváme ve druhém květ-
novém týdnu,“ sdělil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora. Pů-
jde o  identický systém, který je 
v  provozu na Odboru dopravy 
na Křížkovského ulici. Instala-
ci zabezpečí stejný dodavatel, 
čímž dojde k úspoře fi nančních 
prostředků, oba systémy budou 
fungovat na jednom serveru. 
Pořizovací náklady vyvolávacího 
systému na Odboru občanských 
záležitostí budou 177 tisíc korun. 
Bude použita stejná řídící apli-
kace, takže není třeba dodávka 
a instalace nového programové-
ho vybavení, čímž se ušetří cca 
30.000 korun, další úspora je za 
provoz webového rozhraní slou-
žícího pro internetové objedná-
vání. Toto bude realizováno roz-
šířením stávající aplikace a roční 
úspora činí 13.000 korun.

Vyvolávací a  objednávkový 
systém bude umožňovat ve druhé 
fázi provozu klientům objednání 
prostřednictvím webové aplikace. 
V rámci modernizace bude v letoš-

ním roce také vyměněn displej na 
Odboru dopravy, bude zde insta-
lováno pětiřádkové zobrazovací 
zařízení. Ing. Petra Mejzlíková, 

 asistentka primátora 

Na Odboru občanských záležitostí bude instalován vyvolávací systém

Zatímco město revitalizu-
je zahrady mateřských škol, 
Okrašlovací spolek se pustil do 
obnovy zeleně u základních škol.

„Obrátila se na nás spo-
lečnost Arboeko Smržice, 
zda bychom přijali vzrostlé 
dvoumetrové jehličnany jako 
dar. Kontaktovala jsem pro-
to Odbor školství, kultury 
a  sportu, jmenovitě jeho ve-
doucího pana Říhu, zda by 
zjistil zájem ze strany škol. 
Ten byl obrovský, a  nakonec 
jsme se rozhodli zhruba čty-

řiceti novými stromy osadit 
zahrady u  ZŠ E.Valenty, Dr. 
Horáka, Kollárova a  Jana 
Železného,“ informovala 
předsedkyně Okrašlovacího 
spolku a  radní Milada So-
kolová. Hodnota sázených 
stromů činí 82 tisíc korun. 
„Tímto chci poděkovat spo-
lečnosti Arboeko Smržice za 
její dar,“ podotkla Sokolová.
Jednou z  osazených zahrad 
byla i ta u ZŠ E. Valenty, která 
se ekologických aktivit účast-
ní již řadu let. „Největším na-
ším projektem je „Ekologická 
zahrada“, kterou ještě rozši-
řujeme a budujeme, zejména 
z  různých grantů. Součástí 
našich aktivit je i  vysazování 
stromů ve venkovním are-
álu,“ řekl ředitel š koly Josef 
Fiala, kterému akce Okrašlo-
vacího spolku přišla náramně 
vhod. „Během času některé 
vzrostlé stromy uhynuly nebo 
je rozlomil vítr, a musely být 
vykáceny. Malé stromky se 

však velmi špatně chytají, 
a  proto na obnovení, dopl-
nění a  rozšíření stávajících 
dřevin potřebujeme stromy 
větší jak listnaté, tak jehlična-
té, aby se nenarušila celková 
struktura a  estetický vzhled 
naší zahrady. Rovněž bychom 
potřebovali několik stromů 
do Ekozahrady pro doplně-
ní „Keltského stromoskopu“. 
Tato akce se již začala realizo-
vat a  výsadba nových stromů 
jistě přispěje ke zpříjemnění 
volnočasových aktivit ná-
vštěvníkům našeho sportov-
ního areálu,“ řekl ředitel školy, 
která se může kromě jiného 
pyšnit titulem „Zelená škola 
Olomouckého kraje“.

Aktivita Okrašlovacího spol-
ku potěšila i samotného vedoucí 
Odboru školství, kultury a spor-
tu magistrátu města Františka 
Říhu. „Jsem velmi rád, že se 
Okrašlovací spolek stará o  sá-
zení stromů, a to i v mateřských 
či základních školách. Základní 

školy nemají dostatečné množ-
ství prostředků na novou výsad-
bu, zeleň je dnes navíc velmi po-
třebná, protože v současné době 
se kácí větší množství stromů 
z  důvodu stáří a  nemocnosti. 
Jakákoliv výsadba je tudíž dů-
ležitá, a za to spolku děkujeme,“ 
uvedl Říha. 

Připomeňme jen, že sázení 
stromů není první aktivitou 

Okrašlovacího spolku tohoto 
druhu v  jeho historii. V  roce 
2008 například osázel zahradu 
na MŠ Partyzánská a ve speci-
ální škole v Tetíně, v roce 2012 
pak upravil stromy na MŠ Ru-
munská a zahradu na MŠ Dvo-
řákova. Za prvních pět let své 
činnosti pak spolek vysadil po 
celém Prostějově na sto nových 
stromů.  -red-

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OSADIL ZAHRADY ZÁKLADNÍCH ŠKOL NOVÝMI STROMY



Rada města Prostějova na 
schůzi dne 19. března dopo-
ručila Zastupitelstvu přijetí 
fi nančního příspěvku z  roz-
počtu Olomouckého kraje 
pro Jednotku Sboru dobro-
volných hasičů Prostějov. Na 
základě podmínek daných 
smlouvou s  Olomouckým 
krajem rovněž doporučila 
schválit spolufi nancování 
nákupu vybavení pro hasiče 
z rozpočtu města. 

Jednotka je zařazena do po-
žárního poplachového plánu 
Olomouckého kraje. Zabez-
pečuje výjezd minimálně jed-
noho družstva ve složení veli-

tel, strojník a dva hasiči do 5 
minut od vyhlášení poplachu. 
Tuto pohotovost zajišťuje četa 
ve Vrahovicích, jejíž členové 
vykonávají službu v  jednotce 
jako svoje vedlejší zaměstná-
ní.

Olomoucký kraj poskytl 
příspěvek Jednotce Sboru dob-
rovolných hasičů Prostějov ve 
výši 18.000 korun s  podmín-
kou, že město se bude podílet 
na dovybavení stejnou částkou. 
„Práce dobrovolných hasičů si 
velmi vážíme a má naši podpo-
ru. Naše rozhodnutí doporučit 
zastupitelům přijetí daru a spo-
lufi nancování ze strany města 

bylo rychlé a  jednoznačné,“ 
uvedla Alena Rašková, náměst-
kyně primátora.

Alena Rašková přiblížila, že 
příspěvek bude použit podle 
požadavků hasičů. Nakoupí 
se vybavení k  zásahům u  do-
pravních nehod, a  to sada za-
chycovačů airbagů ve vozidle 
a příslušenství k hydraulickému 
nástroji – řetězy pro rozpínání.

Celkové předpokládané ná-
klady na nákup tohoto vybavení 
pro Jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů města Prostějova 
budou činit 36.000 Kč. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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Město získá významnou 
dotaci na provedení za-
teplení budovy Základní 
školy Dr. Horáka z evrop-
ských peněz a  státního 
rozpočtu. Předpokládá 
se, že energeticky úsporná 
opatření budou provede-
na ještě v  letošním roce. 
Prostředky přijdou z  ope-
račního programu Život-
ní prostředí a  ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky.

Zateplení budovy a  vý-
měna oken byla v  plánu 
investic již v  loňském roce, 
k  realizaci však nedošlo 
z  důvodu zastavení projek-
tu Realizace úspor energie. 
Ministr životního pro-
středí dne 12. března 2013 

podpisem schválil na do-
poručení řídícího výboru 
i  projekty, zařazené dosud 
v  tzv. zásobníku projektů. 
„Dotace pro město Prostě-
jov je schválena ve výši 15 
195 670 korun. Skutečná 
výše dotace bude upravena 
podle vysoutěžené ceny za-
kázky,“ uvedl Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora. Pří-
pravné práce na realizaci 
výběrových řízení začnou 
co nejdříve tak, aby byla 
v  maximální míře využi-
ta stavební sezona v  roce 
2013. Stavební práce za-
čnou letos a  rekonstrukce 
bude dokončena příští rok.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Dotace na zateplení
Základní školy Dr. Horáka

Dělníků na čištění města 
bude víc než jednou tolik

Radní na své poslední schů-
zi schválili navýšení počtu 
zaměstnanců na pozicích děl-
ník čištění města. Prostřed-
nictvím veřejně prospěšných 
prací bude zaměstnáno 20 
lidí. Navýšení o jedenáct pozic 
vychází z personálních a ma-
teriálně technických možnos-
tí města. Z jednání s úřadem 
práce vyplývá, že místa bu-
dou v  rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti ze strany státu 
v plné míře dotována.

Zaměstnávání dlouho-
době nezaměstnaných spo-
luobčanů prostřednictvím 
veřejně prospěšných prací 
je ve spolupráci s  Úřadem 

práce, nyní Kontaktním pra-
covištěm v  Prostějově, pra-
videlně organizováno od 
1. listopadu 2005. „Výše 
příspěvku činí maximálně 
15.000 korun, doba posky-
tování je nejdéle 12 měsíců 
na jednoho konkrétního za-
městnance,“ vysvětlil Jiří Po-
spíšil, první náměstek primá-
tora. Úřad práce přispívá ve 
výši skutečně vynaložených 
prostředků na mzdy těchto 
zaměstnanců, včetně pojist-
ného na sociální zabezpečení 
a  veřejné zdravotní pojiště-
ní. „Vzhledem k  potřebám 
města Prostějova využijeme 
tyto pracovníky zejména 

k  úklidu a  údržbě veřejných 
budov a  prostranství,“ dodal 
Jiří Pospíšil. Město využije 
maximální počet dělníků čiš-
tění prostřednictvím veřejně 
prospěšných prací, který vy-
chází z  personálních možností, 
kvalitní kontroly pracovních vý-
konů a řádných podmínek nejen 
s  ohledem na bezpečnost práce. 
„Není v zájmu města, ale ani v zá-
jmu občanů, přijmout počet osob, 
kterým nebudeme schopni zajistit 
odpovídající zázemí a  jejich prá-
ce nebude moci být vykonávána 
řádně,“ podotkl Jiří Pospíšil, první 
náměstek primátora.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Radní vyšli vstříc vedení 
Olomouckého kraje a  pod-
pořili budoucí účast města 
Prostějova na programu roz-
voje služeb e-govermentu, 
jehož součástí jsou projekty 
Digitální mapa veřejné sprá-
vy a Nástroje správy územně 
analytických podkladů. Jed-
ním z důvodů žádosti o zapo-
jení města do projektu jsou 
zkušenosti prostějovského 
stavebního úřadu.

Cílem e-govermentu je 
rychlejší, spolehlivější a levněj-
ší poskytování služeb veřejné 
správy prostřednictvím co nej-
širšího využití informačních 
technologií. Veškeré náklady 
projektu nese Olomoucký kraj 

a strukturální fondy Evropské 
unie. Digitální mapový por-
tál přinese zefektivnění práce 
úřadu, ale bude přínosem také 
pro širší odbornou i  laickou 
veřejnost. 

Již v  dnešní době funguje 
správa územně analytických 
podkladů v  rámci geografi c-
kého informačního systému 
města. Zatímco ve většině ji-
ných měst jejich pořízení za-
jišťovaly externí fi rmy, v Pro-
stějově jeho zpracovatelem 
byli výhradně zaměstnanci 
stavebního úřadu magistrátu. 
„Zapojení do projektu Olo-
mouckého kraje vnímáme 
jako ocenění naší dlouhodobé 
kvalitní práce v  rámci poři-

zování územně analytických 
podkladů a  potvrzení nad-
standardních vztahů našeho 
města s krajským úřadem na 
úseku územního plánování,“ 
uvedl Zdeněk Fišer, náměstek 
primátora.

První fáze tohoto projek-
tu, v  jehož realizačním týmu 
bude zástupce prostějovské-
ho stavebního úřadu, přinese 
spuštění testovacího provozu 
a využití dat z obcí pro prvot-
ní naplnění systému. Územně 
analytické podklady slouží 
k  soustavnému komplexnímu 
zjišťování a  vyhodnocování 
stavu a vývoje území.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Olomoucký kraj žádá město o spolupráci 
v oblasti e-govermentu

Změna jízdního řádu na trati 271
S platností od 9. 6. 2013 bude opožděn vlak Os 24701 do Prostě-

jova cca o 15 minut a uspíšen Os 24700 do Dzbelu cca o 13 minut.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje
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Letošní zima s přívaly sněhu 
způsobila neplánované výdaje 
z rozpočtu města.

Například v  zahradě Mateř-
ské školy Šárka byly po silném 
větru nalomeny vršky boro-
vic, které leží volně na stromě. 

U MŠ Dvořákova se pod tíhou 
sněhu rozlomil kmen a  další 
strom je totálně poškozen v za-
hradě Mateřské školy Libušinka. 
„Současný stav stromů a uláma-
ných větví je v havarijním stavu 
a nebezpečný životu dětí, proto 

musí být bohužel odstraněny. 
Vyčíslená cena odstranění kala-
mitní situace je 12.500 korun,“ 
sdělila Ivana Hemerková, ná-
městkyně primátora.

Ing. Petra Mejzlíková, 
asistentka primátora 

Město sčítá škody po zimě Město chce zvýšit 
počet sběrných

nádob na bioodpad
Rada města na schůzi kona-

né dne 2. dubna 2013 odsou-
hlasila aktualizaci projektového 
námětu „Rozšíření systému pro 
separaci bioodpadů ve městě 
Prostějově.“ Pokud město zís-
ká dotaci, bude rozšířen počet 
sběrných nádob na bioodpad.

Do 12. dubna byly přijímá-
ny žádosti o fi nanční podporu 
projektů ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR, v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí. Jedná se o  projekty 
typu pořízení stroje, zařízení 
nebo technologie. Podpořeny 
mohou být pouze ty žádosti, 
u  kterých se předpokládá 
ukončení realizace projektu do 
konce roku 2013 a které neza-
hrnují stavební práce. „Aktu-
alizace našeho projektového 

námětu zahrnuje rozšíření 
počtu pořízení sběrných ná-
dob na bioodpad o  objemu 
140 litrů z  původních 300 na 
400 kusů. V první vlně projek-
tu byl o  ně ze strany majitelů 
rodinných domů velký zájem 
a  neuspokojili jsme všechny 
žadatele. Proto dochází k jejich 
navýšení,“ vysvětlil Jiří Pospí-
šil, první náměstek primátora. 
Počet kontejnerů na bioodpad 
zůstává stejný v počtu 40 kusů.

Celkové odhadované ná-
klady tohoto projektu, sepa-
race bioodpadu v  Prostějově, 
pro letošní rok dosahují výše 
585.080 Kč, z  toho podíl oče-
kávané dotace činí 526.572 Kč 
(90 % způsobilých výdajů).

Ing. Petra Mejzlíková, 
asistentka primátora 

Nové parkoviště je navrženo i v patrové variantě
Rada města odsouhlasila 

na své schůzi dne 5. února 
2013 projekt výstavby par-

koviště u  střediska mládeže 
kopané na sídlišti E. Beneše. 
Město má velkou šanci zís-

kat na projekt státní dotaci 
ve výši 90 procent z celkové-
ho rozpočtu. 

Na základě reakcí a požadav-
ků občanů ze sídlišť E. Valenty 
a E. Beneše zadalo vedení měs-
ta Odboru rozvoje a  investic 
magistrátu zpracovat možnost 
rozšíření parkoviště. Dokumen-
tace je připravena i  ve variantě 
dvou výškových úrovní stání, 
které umožní případné zapojení 
soukromého investora do vý-
stavby a zvýší parkovací kapaci-
ty bez zásahu do ploch veřejné 
zeleně. Ing. Petra Mejzlíková,

asistentka primátora

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v květnu 2013
02.05.

Plumlovská – parkoviště 
Billa – 3 stání (mimo 2 stá-
ní u Penny a 4 stání u Billy), 
A.Slavíčka – parkoviště (K. 
Svolinského – vjezd k Penny)

09.05.

Josefa Lady (severní obsluž-
ná), U Stadionu, U Stadionu 
– parkoviště, Za Velodro-
mem, Valašská, Polišenské-
ho, Hacarova, Hacarova – 
parkoviště, Za Velodromem 
– parkoviště
 

14.05.

Hanačka, Pod Kosířem, Pa-
lečkova, Bří. Čapků, Tyršova 

– Pod Kosířem – cyklostezka 
podél trati, Tyršova, Sportov-
ní (Pod Kosířem – Bří. Čap-
ků), Olympijská, Sportovní 
– parkoviště (Pod Kosířem 
– Bří. Čapků), Pod Kosířem 
– parkoviště 1, Pod Kosířem – 
parkoviště 2

15.05.

Rejskova, Přikrylovo nám., 
Daliborka, Partyzánská, Ša-
faříkova, Havlíčkova, Slad-
kovského, Sladkovského 
parkoviště, Sladkovského 
cyklostezka

16.05.

Wolfova, Příční, Strojnická, 
Květná, Sportovní (Pod Kosí-

řem – E. Valenty), Krásná, Na 
Výsluní, Sadová, Za místním 
nádražím, Za ul. Květnou

21.05.

E. Valenty, Veleslavínská, 
sídl. E. Beneše kom. + par-
koviště 2 u ul. Veleslavínské, 
sídl. Beneše kom. + parko-
viště 3 u kotelny, sídl. Beneše 
kom. + parkoviště 4 u  Pro-
medica, E. Valenty – zálivka 
– parkoviště

22.05.

sídl. E. Beneše – vnitroblok, 
sídl. E. Beneše – vnitroblok 
– parkoviště 1za El.Spáčil, 
Sladkovského – E. Valen-
ty – chodník, Olomoucká 

– Havlíčkova, ( Za místním 
nádr.), Olomoucká – Havlíč-
kova parkoviště, (Za místním 
nádr.), Barákova II (Olo-
moucká – Kotkova), Tova-
čovského, V. Outraty (Olo-
moucká - Kotkova)

23.05.

nám. Odboje, Hybešova, J. 
Kuchaře, Neumannovo nám., 
Vrlova, Kotěrova, Kotěrova - 
parkoviště 
Vencovského

28.5.

Barákova II (Kotkova – nám. 
Odboje), V. Outraty (Kotkova 
– Arbesovo nám.), Kotkova, 
Arbesovo nám., Zborov, Olo-

moucká, Olomoucká prává 
strana (Barákova – Říční)

29.05.

kříž. 0462 – směr palírna 
k  mostu 1/46, kříž. 0462 – 
směr přes obec kříž.II/433, 
odbočka v  centru obce (ne-
spokojenost), točna

30.05.

Barákova I, Českobratská, 
nám. Padlých hrdinů, Erbe-
nova, nám. U Kalicha, Kollá-
rova, nám. Spojenců, Divišo-
va, Slovenská, Milíčova, Al. 
Krále, Lužická, Budovcova, 
Budovcova parkoviště, Vnit-
roblok Olomoucká - Budov-
cova
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Rada města Prostějova 
schválila rozpočtové opatření, 
které je určeno na zajištění od-
vodnění polní cesty k chatám 
a  zahradám v  lokalitě Doma-
myslice-Záhoří. Vychází tak 
vstříc požadavkům občanů ze 
zdejší lokality.

Předmětná polní cesta je po-
kračováním komunikace na ul. 
Pod Vinohrádkem, okolo bý-
valé drůbežárny směrem k Zá-
hoří. Její délka je přibližně 500 
metrů, podél ní vede potůček, 
který cestu při velkých deštích 
zaplavuje. „Na základě závěrů 
ze setkání vedení města s ob-
čany částí Čechovice - Doma-
myslice – Krasice jsem zadal 
Odboru správy a  údržby ma-
jetku města, aby se prověřily 
možnosti na vyčištění drenáží 
k  odvodnění uvedené polní 
cesty. Prohlídkou na místě 
bylo zjištěno, že odvodňovací 

drenáže se na této polní cestě 
již nenacházejí. Proto se musí 
znovu vybudovat,“ popsal řeše-
ní Jiří Pospíšil, první náměstek 
primátora. Podotkl, že v  loň-
ském roce byla realizována 
obdobná žádost Osadního vý-

boru Čechovice - Domamys-
lice – Krasice na odvodnění 
vedlejší polní cesty na Záhoří 
„k  vinohradům“. Vybudová-
ním odvodnění této polní cesty 
bylo výrazně omezeno její po-
škozování při deštích.

Polní cesta bude osazena 
velkým odvodňovacím žla-
bem na místě rozcestí. V hor-
ní části budou zřízeny ocelové 
svodnice. Úpravy budou pro-
vedeny včetně zemních prací 
s  vyústěním odvodnění do 

stávajícího terénu. Provedením 
průzkumu trhu – poptávkou 
jsou náklady na vybudování 
odvodnění uvedené polní cesty 
vyčísleny na 180.000 Kč s DPH. 
 Ing. Petra Mejzlíková,

 asistentka primátora 

Město vychází vstříc občanům, cesta na Záhoří bude odvodněna

Odtažená vozidla budou umisťována na dvůr městské policie
V roce 2013 byl v  rámci výbě-

rového řízení vybrán dodavatel na 
odtahovou službu, firma Auto On-
druš. S touto firmou byla uzavřena 
smlouva na odtahování vozidel. 

Předmětem této smlouvy je 
provádění odtahů vozidel tvořících 
překážku provozu na pozemních 
komunikacích a  vozidel neopráv-
něně stojících na vyhrazeném par-

kovišti na katastrálním území sta-
tutárního města Prostějova. Cena 
za jeden úplný odtah od vybraného 
dodavatele je 2.000 korun, za nedo-
končený 1.500 korun a za započatý 
600 korun. Předpokládaný počet 
odtahů je ročně kolem 100 aut. 

Vzhledem k předpokládanému 
počtu odtahů byl o částku 200 tisíc 
posílen rozpočet městské policie, 

z něhož budou realizované odtahy 
hrazeny. Vozidla budou umisťová-
na na dvůr Městské policie Prostě-
jov v Havlíčkově ulici. Poplatky za 
odtah budou následně vymáhány 
od majitelů vozidel a  budou sou-
částí příjmu městského rozpočtu 
v kalendářním roce. 

  Ing. Petra Mejzlíková, 
 asistentka primátora 

Kulturní granty 2013
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo 
těchto sedm projektů – kulturních grantů: 
1. ve výši 70.000,- Kč
Gymnáziu Jiřího Wolkera, 

Kollárova 3, Prostějov
- na studentské divadlo 

POINT (služby související 
s  pronájmem, nájemné, mate-
riál, scéna, letní dětský tábor)

2. ve výši 10.000,- Kč
Charitas Christi urget nos, 

Pešinova 21, Prostějov
- na uspořádání koncertu 

izraelské skupiny Hava Nagila 
(doprava, ozvučení, letáky, pla-
káty, výlep plakátů)

3. ve výši 60.000,- Kč
Ing. Pavlu Šišákovi
- na vydání knižního medai-

lonku „Oskar Spáčil“ 
4. ve výši 12.000,- Kč
Pomáháme tancem, o. s., 

Žižkovo nám. 4, Prostějov
- na uspořádání plesu 

na náměstí T. G. Masaryka 
v Prostějově (pódium, kapela, 
energie, propagační a  spo-
třební materiál, tisk vstupe-
nek, OSA, technické zabez-
pečení)

5. ve výši 30.000,- Kč
Miroslavu Hasovi
- na uspořádání koncertu 

prostějovských hudebních 
skupin na náměstí - projekt 
JAM 

6. ve výši 8.000,- Kč
Cyrilometodějskému gym-

náziu a mateřské škole v Pros-
tějově, Komenského 17

- na vánoční koncert Pěvec-
kého sboru CMG (pronájem 
sálu)

7. ve výši 35.000,-- Kč
Jitce Kaprálové - Šeluďko-

vé, 

- na „Prostějovský bluegras-
sový festival“ – 3. ročník (ná-
klady pro účinkující, energie, 
technické zajištění, konferenci-
ér, pronájmy aj.)

 Ing. Petra Mejzlíková, 
 asistentka primátora 

Rada města doporučila zastupi-
telstvu města schválit granty z pro-
středků Zdravé město Prostějov. 
Žádosti o  finanční podporu pro-
jednala Komise Zdravé město Pro-
stějov a  místní agenda 21. Zastu-
pitelstvo města granty projednalo 
a odsouhlasilo na svém zasedání 16. 
dubna 2013:

1. ve výši 20.000,- Kč
Střední zdravotnické škole v Pro-

stějově, Vápenice 3
- na úhradu nákladů spojených 

s organizací projektu Činnost v rámci 
projektu Zdravé město – zdravý život-
ní styl, přednášková činnost seniory 
v oblasti zdravého životního stylu, ma-
teriály pro přípravu testů, kancelářské 
potřeby, lektorné, nájemné, služby

2. ve výši 5.000,- Kč
Klubu přátel školy při ZŠ Prostě-

jov, ul. Vl. Majakovského 1
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. 

sboru ve Vrahovicích, strava a drobné 
odměny brigádníkům - výlet pro děti 
jako odměna za práci

3. ve výši 10.000,- Kč
Lence Sehnalové
- na organizační zajištění celore-

publikové akce TOUR NORDIC 
WALKING 2013

- 14. 6. pro školy, 15. 6. pro veřejnost
- na občerstvení účastníků, pro-

pagační předměty a  materiál, drob-

né odměny a  ceny pro zúčastněné, 
účastnické diplomy, admin. materiál 

- na drobné odměny pro organizá-
tory a vystupující, na zajištění technic-
kého zázemí

4. ve výši 4.000,- Kč
Oddílu orientačního sportu, 

sportovního klubu Prostějov, Spor-
tovní 3924/1

- na nákup propagačních předmě-
tů, plakátů, brožur, diplomů

- na organizaci běhů pro veřejnost 
(Svatojánský, Silvestrovský běh)

- na pronájem časomíry, na drob-
né odměny a občerstvení pro účast-
níky akce

5. ve výši 5.000,- Kč
Sdružení rodičů a přátel zdravot-

ně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformis Duhring „Sedmik-
ráska“, Kostelecká 17, Prostějov

- na organizační zajištění předná-
šek a osvětových akcí, nákup potravin 
pro praktické ukázky přípravy bezlep-
kové stravy, pronájem kuchyňky

6. ve výši 5.000,- Kč
ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 

Prostějov
- na organizační zajištění akce 

NNO pro všechny věkové kategorie, 
občerstvení, propagační materiál, na 
zajištění vystoupení kapely 

7. ve výši 10.000,- Kč
SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 

15, Prostějov
- na nákup materiálu pro tvořivé 

dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, 
telefon, nájem klubovny

8. ve výši 5.000,- Kč
Oblastnímu spolku Českého čer-

veného kříže, Milíčova 3, Prostějov
- na organizaci módní přehlídky 

oděvů i šperků vyrobených ručně –
„Tvořím, tedy jsem.“

- na nákup materiálu na výrobu 
oděvů i šperků

- na nákup a výrobu propagačních 
materiálů, kancelářských potřeb, to-
ner, náklady na energie, vodu, na za-
jištění „zdravého“ občerstvení 

9. ve výši 2.000,- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu 

a mateřské škole v Prostějově, Ko-
menského 17

- na realizaci a organizaci vzděláva-
cí akce Věda v ulicích

- na nákup materiálu potřebného 
k provádění pokusů

10. ve výši 2.000,- Kč
Muzeu Prostějovska v Prostějo-

vě, p. o., Astronomické oddělení – 
Lidová hvězdárna

- na realizaci a organizaci vzděláva-
cí akce Věda v ulicích

- na nákup materiálu potřebného 
k provádění pokusů

11. ve výši 10.000,- Kč 
Městské knihovně Prostějov, pří-

spěvková organizace, Skálovo nám. 6
- na rozvíjení volnočasových akti-

vit, podporu celoživotního vzdělávání
- na zajištění administrativních 

pomůcek, pomůcky papírenského 
charakteru

- na výrobu propagačního materi-
álu, letáků, náplň do tiskárny, nákup 
deskových her 

- nákup odměn a občerstvení pro 
soutěžící, nákup drobných cen;

12. ve výši 10.000,- Kč
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostě-

jov, Sídliště svobody 24/79
- na úhradu nákladů spojených 

s  organizací projektu Zdravé město 
– 4. ročník - Štafeta přátelství a zdraví

- nákup občerstvení, odměn 
a dárků pro děti a sportovce, zajiště-
ní pitného režimu, na zdravotnický 
materiál, na propagaci akce a nákup 
kancelářských potřeb;

13. ve výši 2.000,- Kč
Reálnému gymnáziu a  základní 

škole města Prostějova, Studentská ul. 2
- na realizaci a organizaci vzděláva-

cí akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného 

k provádění pokusů
 Ing. Petra Mejzlíková, 
 asistentka primátora 

Granty Zdravého města Prostějov 

Polní cesta k chatám s vyznačením míst pro umístění 
odvodňovacích žlabů.

Betonový odvodňovací žlab s ocelovým roštem a úpra-
vou terénu recyklátem na polní cestě Záhoří "k vino-
hradům" - realizace v roce 2012
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Rada města Prostějova schválila nový Tržní řád
Rada města Prostějova na své schůzi dne 2. 4. 2013 schválila Nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Důvodem pro vydání nové-
ho Tržního řádu (dále jen TŘ) 
byla jednak skutečnost, že 
dosavadní TŘ byl přijat jako 
nařízení č. 6/2006 a od té doby 
byl postupně 10x novelizován. 
Nejčastěji byla novelizována 
Příloha č. 1 k TŘ, kterou se vy-
mezují místa pro prodej – tzv. 
restaurační zahrádky s dobou 
prodeje po 22. 00 hod. a tržní 
místa. V některých bodech se 
právní úprava TŘ stala výkla-
dově nepřehlednou.

Výčet tržních míst v původ-
ním nařízení nerefl ektoval na 
aktuálně probíhající rekon-
strukci budovy Obchodního 
domu PRIOR a  s  tím spojené 
nové urbanistické pojetí před-
mětné části náměstí T. G. Ma-
saryka v Prostějově.

Dalším – neméně zásadním 
důvodem pro zpracování no-
vely - byly především podněty 
občanů na zákaz podomního 
prodeje, který dosud Tržním 
řádem omezený nebyl.

Principy nové právní 
úpravy TRŽNÍHO ŘÁDU

Základním principem nové 
právní úpravy je stanovení pa-
rametrů a podmínek, za jejichž 
splnění bude prodejce oprávněn 
nabízet a realizovat prodej zbo-
ží a  poskytování služeb mimo 
zkolaudovanou provozovnu, se 
zvláštním zaměřením na for-
my pojízdného, pochůzkového 
a podomního prodeje.

Nově zákaz podomního 
prodeje v Prostějově

Smyslem zákazu pochůzko-
vého a  podomního prodeje je 
omezení takových forem na-
bídky a prodeje zboží a služeb, 
které se z  pozice spotřebitelské 
veřejnosti jeví jako obtěžující, 
agresivní a  ve svém důsledku 
i rizikové. Takový zákaz by měl 
vymýtit živelné obcházení ve-
řejných prostranství, jednotli-
vých bytů, domů a rekreačních 
zařízení nejrůznějšími nezvaný-
mi prodejci, dealery, zprostřed-
kovateli a poskytovateli služeb. 

Statutární město Prostějov 
se připojilo svým zákazem po-
domního prodeje k řadě jiných 
měst (např. Přerov, Šumperk, 
Bechyně, Lanžhot, Dobříš, 
Velké Pavlovice, Břeclav, někte-
ré městské části Brna atd.).

 Je nutno zdůraznit, že ani 
novela tržního řádu nezaka-
zuje, aby si spotřebitel pozval 
do svého obydlí např. prodejce 
kosmetiky nebo pedikérku či 
kadeřnici. Na druhou stranu 
je zapotřebí upozornit na to, 
že někteří podomní prodejci 

se pokouší i tento zákaz obejít 
různými způsoby. Proto vyzý-
váme veřejnost k obezřetnosti. 

Pochůzkovým 
prodejem bude možný 
pouze prodej předmětů 
v rámci veřejných sbírek

Zákaz pochůzkového prode-
je se i nadále nebude vztahovat 
na prodej předmětů v  rámci 
veřejných sbírek. Nicméně 
novela TŘ přesně vymezuje, 
že tento prodej musí splňovat 
podmínky stanovené zvlášt-
ním právním předpisem – 
a tím je zákon č. 117/2001 Sb., 
o  veřejných sbírkách a  změně 
některých zákonů (zákon o ve-
řejných sbírkách). Ve vazbě 
na to, pokud se bude provádět 
veřejná sbírka prodejem před-
mětů, v jejichž ceně je zahrnut 
příspěvek, vyznačí se na nich 
zřetelně výše tohoto příspěv-
ku, je-li to možné a účelné. Je 
dále zapotřebí, aby právnická 
osoba vyvěsila v prostoru, kde 
se takové předměty prodávají 
oznámení, v němž je uvedeno, 
kdo sbírku koná, k jakému úče-
lu, výši příspěvku a  kterému 
příslušnému krajskému úřadu 
byla sbírka oznámena.

Sbírky prodejem předmětů se 
nesmí konat v prostředcích hro-
madné dopravy a  prostorách 
pro cestující, v  jiných veřejně 
přístupných prostorách je mož-
no konat jen se souhlasem jejich 
provozovatele nebo majitele.

Fyzická osoba pověřená pro-
váděním sbírky se na požádání 

prokáže kopií osvědčení pří-
slušného úřadu, plnou mocí 
právnické osoby, která obsahu-
je: jméno, příjmení, popřípadě 
též titul a  vědeckou hodnost 
a dále datum narození, adresu 
místa trvalého pobytu a  číslo 
občanského průkazu nebo ces-
tovního dokladu této fyzické 
osoby, název právnické osoby, 
účel sbírky, datum a  označení 
příslušného krajského úřadu, 
kterému byla sbírka oznámena 
a datum přijetí oznámení, úze-
mí, na němž se sbírka bude ko-
nat, a dobu, po kterou se sbírka 
bude konat, podpisy statutár-
ních orgánů právnické osoby 
a otisk jejího razítka. Provádě-
ním sbírky nelze pověřit osobu 
mladší 15 let.

Pojízdný prodej 
mimo tržní místa 

je zakázán v městské 
památkové zóně

Pojízdný prodej byl nově de-
fi nován, a  to jak pozitivně, tak 
negativně. Původní omezení 
pojízdného prodeje v  městské 
památkové zóně na tržní místa 
zůstalo zachováno. 

Povinnosti prodejců 
a provozovatelů

tržních míst
Nově jsou v novele TŘ zpřes-

něny a  zjednodušeny povin-
nosti prodejců a  provozovatelů 
tržních míst. Nově např. provo-
zovatelé tržních míst musí vést 

evidenci o  jednotlivých prodej-
cích a o druhu jimi prodávaného 
zboží či poskytované služby, či 
zveřejnit provozní řády, pokud 
je vydali.

Tržní místa 
a restaurační zahrádky

V  souvislosti s  rekonstruk-
cí budovy Obchodního domu 
PRIOR na TGM v návrhu no-
vely TŘ jsou zcela vypuštěna 
tržní místa v jeho průčelí a bez-
prostředním okolí.

V příloze jsou nově vymezena 
tržní místa, kde pouze při urči-
tých příležitostech je již tradičně 
krátkodobě realizován prodej 
a  služby mimo řádně zkolau-
dované provozovny (např. pr-
vomájové oslavy v  Kolářových 
sadech, či umístění pouťových 
atrakcí a  s  tím spojený prodej 
občerstvení a  pouťového zboží 
provozovateli lidové technické 
zábavy na vyhrazených prosto-
rách v  centru města u  příleži-
tosti Prostějovských hanáckých 
slavností).

Vymezení restauračních za-
hrádek s provozem po 22.00 ho-
dině zůstalo i v novém TŘ beze 
změny. Co se týče restauračních 
zahrádek s provozem do 22. 00 
hodiny nebo zkolaudovaných 
restauračních zahrádek, pak 
tyto regulaci Tržního řádu ne-
podléhají. 

Provozovatelé všech restau-
račních zahrádek, ať již jsou 
uvedeny v  Tržním řádu, či ni-
koliv, mají za povinnost dodr-
žovat platné právní předpisy, 

zejména ustanovení týkající se 
stavebního zákona (tzn. provo-
zovna musí být užívána v soula-
du s příslušnými rozhodnutími 
stavebního úřadu) a  dále musí 
být dodržována ustanovení tý-
kající se  hygienických limitů 
hluku v chráněných prostorech 
(viz. zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů a nař. 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací, ve znění poz-
dějších předpisů).

Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování na-
řízení bude i  nadále provádět 
především Městská policie Pro-
stějov.

I když Tržní řád např. ve své 
příloze vymezuje místa pro 
prodej (restaurační zahrádky 
s dobou prodeje po 22.00 hod. 
a  tržní místa), je nezbytné si 
uvědomit, že ti, kteří hodlají 
tyto lokality pro prodej užívat, 
jsou povinni dodržovat všechny 
právní předpisy, které se k  ta-
kovému užívání vztahují a dále 
dodržovat i  smluvní ujednání, 
pokud užívají např. pozemek 
v  majetku statutárního města 
Prostějova na základě nájemní 
smlouvy.

Za porušení uvedených zá-
kazů může být právnické oso-
bě a  podnikající fyzické osobě 
uložena pokuta až do 200.000 
Kč, fyzické osobě, která není 
podnikatel, pak pokuta až do 
30.000 Kč.

Zprávy z města 
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Vrahovice oživí nová zeleň
Pětačtyřicet stromů a  čtyřicítku 

keřů vysadí členové Okrašlovacího 
spolku ve spolupráci se Zdravým 
městem Prostějov v  městské části 
Vrahovice. V  oblasti za soutokem 
Romže a Hloučely – podél Valové – 
poroste patnáct jasanů, deset dubů, 
stejný počet lip a  javorů, pět třešní 
a čtyřicet dalších keřů a dřevin.

„Zmíněnou lokalitu ve Vrahovicích 
jsme zvolili ze dvou důvodů. Jednak 
pomůže nová zeleň odstínit průmys-
lovou zónu a  jednak zde vznikne 
příjemný prostor, kam budou moci 
vrahovičtí vyrazit třeba na procházku. 
V  místě dnešních stromů dosadíme 
keře, keřové skupiny, chybět nebude 
ani travní porost. Věřím, že se nová 
zeleň bude líbit nejen místním,“ říká 

předsedkyně Okrašlovacího spolku
a radní Milada Sokolová. 

Celá akce přijde na zhruba 120 tisíc 
korun, přičemž na výsadbu se podaři-
lo získat Okrašlovacímu spolku spon-
zorský dar ve výši celé rozpočtované 
částky.

„Zdravé město Prostějov tuto vý-
sadbu pochopitelně vítá, vyčlenilo pro 
ni městské pozemky za vrahovickým 
fotbalovým hřištěm. Každá zelená 
osada je v našem rovinatém městě ví-
taná, zde dvojnásob, protože vytvoří 
přirozenou bariéru mezi průmyslovou 
zónou a obytnými čtvrtěmi Vrahovic,“ 
pochvaluje nápad náměstkyně a  po-
litička Zdravého města Alena Raško-
vá s tím, že výsadba započne každým 
dnem.  -red-

Pokud uvažujete o  tom, že se 
pustíte s dětmi do angličtiny, pak 
jste srdečně zváni na květnové 
a  červnové dny otevřených dveří 
do Angličtiny pro děti Helen Do-
ron Early English v Prostějově!

Angličtina pro děti a  teenagery 
- Helen Doron Early English vede 
v  Prostějově celoroční  a  dále po-
kračující kurzy pro děti všech vě-
kových kategorií od nemluvňat až 
po teenagery. Jedinečné know-how, 
hravost a  zároveň systematičnost 
a  soustavnost jsou spolu s  výuko-
vými materiály zárukou efektivity 
a  úspěchu. Do tohoto know-how 

patří podpora zdravého duševního 
a  tělesného vývoje dětí, vyučování 
využívající multisenzorický přístup 
a znakovou řeč, a vedení k přívěti-
vému přístupu a soužití s přírodou. 

S Angličtinou pro děti se anglič-
tině nevyhnete! Díky audio a video 
materiálů se bezbolestně zkrátka 
učí celá rodina.....

Zápisy do kurzů na příští školní 
rok začínají již v  květnu! Aktu-
ální informace o  Angličtině pro 
děti najdete na webu angličtiny na 
www.anglictinaprodetiprostejov.
cz , a na www.helendoron.cz. Jed-
noduše napište a/nebo zavolejte.

HELEN DORON EARLY ENGLISH 
- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
ZÁPISY DO KURZŮ 

Město investuje nemalé částky do příměstských částí. Tentokrát: Vrahovice
Město Prostějov proinvesto-

valo v  posledních šesti letech 
v této příměstské části přes sto 
milionů korun. Přinášíme vý-
čet těch největších stavebních 
investic:

Kanalizace Vrahovice – Čechůvky 
(SFŽP - dotace 8 mil. Kč,  
SFŽP půjčka 8 mil. Kč)

Celkové investiční náklady či-
nily zhruba  30 mil. Kč, z toho do-
tace ze Státního fondu životního 
prostředí byla 8 milionů korun.

Dešťová kanalizace a kom. 
Vrahovice - Čechůvky

Přišla na více než 21 milionů 
korun.  

Vrahovická ul. komunikace 
(VAHAL) - dokončení

Na tuto akci uvolnilo město 
přes 1 milion korun

Úprava krajnice (chodník) – 
nádraží Vrahovice

Akce zhltla zhruba 550 tis. Kč
Sběrný dvůr – Vrahovická ulice 

Investiční náklady na tuto akci 
dosáhly 14 milionů korun, město 
získalo dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí ve výši 
12 milionů korun  

Dostavba 
ZŠ Majakovského – Vrahovice

Jedná se o  jednu z  největších 
a  nejvýznamnějších investic 
v  této příměstské části. Náklady 
dosáhly 44 milionů korun, dotace 
z ministerstva fi nancí se pohybo-
vala ve výši 10 milionů korun. 

Také v letošním roce bude 
město v části Vrahovice 

investovat, nejbližší akcí bude 
realizace veřejného osvětlení 

v ulici P. Jilemnického
V letošním roce bude probíhat 

rekonstrukce rozvodů nízkého 
napětí v ulici Petra Jilemnického 
ve Vrahovicích. 

Stávající rozvody společnosti 
E.ON, a.s.  jsou vedeny nad zemí na 
konzolách umístěných na nemovi-
tostech obyvatel, přičemž nové ve-
dení bude podzemní a předmětné 

konzoly spol. E.ON, a.s. odstraní. 
Na těchto konzolách v  majetku 
spol. E.ON, a.s. je v současné době 
veden rovněž rozvod veřejného 
osvětlení v majetku města. 

Vzhledem k uvedeným skuteč-
nostem bude město Prostějov rea-
lizovat investiční akci „Vrahovice, 
P. Jilemnického – veřejné osvětle-
ní“. Akce proběhne na pozemcích 
města a kabelové rozvody budou 
podzemní. Projektová dokumen-
tace byla zpracována v roce 2012 
a na stavbu je vydáno povolení.

Na základě výběrového řízení 
na zhotovitele, předložila nej-
výhodnější nabídku společnost 
Kulatý – elektromonáže, s.r.o., 
s předloženou cenou z elektronic-
ké  aukce 134.000,-- vč. DPH. 

Kromě investic do nových 
akcí probíhají ve Vrahovicích 
i opravy a rekonstrukce

V roce 2012 to byla celoploš-
ná oprava chodníku za 299 tisíc 
korun -  od vjezdu do slévárny 

ANAH podél bývalého pivovaru 
k mostu.

Údržba zeleně:

Oblast nakládání s odpadem:
- pořízení a  výdej bionádob 

a kompostérů přednostně pro oby-
vatele rodinných domů  v místních 
částech města a zavedení systému 
svozu bioodpadu od občanů

- nově se vydláždilo stanoviš-
tě na tříděný odpad v  Trpínkách
a rozšířilo o víc    kontejnerů

- na sídl. Svornosti byl doplněn 
kontejner  na bioodpad o objemu 
770 l

oblast provedené práce cena vč. DPH

Vrahovice
dosadba ovocných stromů sad Tr-
pínky, dále bude probíhat rekon-
strukce sadu-kácení suchých a od-
umřelých, následná dosadba

20 000,00 Kč

  hřiště pro seniory sídl. Svornosti 
(spoluúčast města) 49 989,00 Kč

  oprava sportovní plochy sídl. 
Svornosti, instalace 2 ks laviček 15 000,00 Kč

  ul. Vrahovická-dosadba stromů- 
5ks 15 000,00 Kč

  sídl. Svornosti-dosadba 5 ks stro-
mů 25 000,00 Kč

Celkem:   124 989,00 Kč
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Prostějovské Smetanovy sady jsou nejstarším a největším městským 
parkem v historickém centru města. Kromě něj se v městském centru 
nachází dnes ještě několik míst s parkovou úpravou, často však pouze 
o nevelké rozloze. Jde o střed drobného Floriánského náměstí, západní 
stranu náměstí Edmunda Husserla (v okolí pomníku Jiřího Wolkera), 
část Hlaváčkova náměstí u Národního domu (po úpravách před něko-
lika lety prakticky pouze s květinovou výzdobou), část náměstí Vojáč-
kova a vnitřní část hlavního prostějovského náměstí – náměstí T. G. 
Masaryka (tzv. kuželnu, vytvořenou v polovině 30. let minulého století 
brněnským architektem Jindřichem Kumpoštem).

Kromě těchto zelených ploch se 
na území města nachází několik 
dalších ploch s krajinářskou a par-
kovou úpravou. Jde o  parky na 
Husově náměstí nedaleko hlavního 
nádraží a na náměstí Spojenců před 
budovami bývalých Finančních 
úřadů (velkorysá realizace Jindři-
cha Kumpošta na základě jím navr-
ženého regulačního plánu města), 
největší park v městském intravilá-
nu – Kolářovy sady v západní části 
města, a největší souvislou zelenou 
plochu ve městě – lesní biokoridor 
Hloučela, obklopující na sever-
ním okraji města stejnojmennou 
říčku, ústící do nedaleké Romže 
a společně poté do Moravy u Ko-
jetína. Tento biokoridor je největší 
(a v podstatě jedinou) příměstskou 
odpočinkovou zónou a  současně 
útočištěm řady vzácných rostlin 
a živočichů. Z tohoto důvodu zde 
z  popudu Regionálního sdružení 
Českého svazu ochránců přírody 
Iris vznikla i naučná stezka v délce 
přes 4 kilometry s řadou informač-
ních panelů a konají se zde pravi-
delné naučné akce pro veřejnost 
jako Den stromů, Ukliďme svět 
a další. Nesmíme zapomenout ani 
na secesní areál městského hřbitova 

z počátku 20. století na jižním okra-
ji města, který má také rozsáhlou 
parkovou úpravu (je koncipován 
jako „zahrada mrtvých a park ži-
vých“).

Historie Smetanových 
sadů

Vznik i následující historie Sme-
tanových sadů jsou neodmyslitelně 
spojeny s prací prostějovského Sa-
dařského a  okrašlovacího spolku, 
jednoho z  téměř 280 (!) českých 
spolků, působících na území 
města v 19. století (kromě nich ve 
městě existovala ještě řada dalších 
spolků německých a  židovských). 
Okrašlovací spolek vznikl 24. dub-
na 1873 jako „spolek k  vyzdobo-
vání města stromovím“ a  měl již 
při svém vzniku 142 členů. Jedním 
z  jeho prvních počinů byl úmysl 
upravit část městských hradebních 
valů na sady. Obecní výbor se s tím-
to záměrem ztotožnil a následující-
ho roku (1874) rozhodl, že po obou 
stranách severních hradebních 
valů mezi ulicemi Školní (uvnitř 
hradeb) a Vápenicí (za hradbami) 
bude zřízen městský park. Nebyl 

to tak úplně originální nápad – již 
v  roce 1823 dal na tomto místě, 
tehdy ještě na městských valech, 
městský syndik Jan Spanie vysázet 
akátovou alej, která se později stala 
základem městských sadů. Šlo o je-
den z prvních impulsů k zakládání 
městských sadů na místech dřívěj-
ších hradeb u nás (v sousední Olo-
mouci byla na obdobných místech 
založena tzv. Rudolfova alej v roce 
1820 a  Františkova alej v  letech 
1829-1831, Chotkovy sady Praze 
mají svůj počátek až v roce 1833).

První plán nových sadů, vypra-
covaný Josefem Ošťádalem a  Jo-
sefem Šehou, se do dnešní doby 
nedochoval – ve Státním okresním 
archivu v Prostějově lze dnes nalézt 
jen jeho stručnou německou legen-
du. V roce 1884 provedl Okrašlo-
vací spolek úpravu existujícího 
akátového stromořadí, s odstraně-
ním valů se muselo ještě několik let 
počkat kvůli plánům na výstavbu 
železniční trati a nádraží Moravské 
západní dráhy v  těchto místech. 
Plány se nakonec nerealizovaly 
(trať sice vznikla, ale o několik set 
metrů severněji, kde se dodnes na-
chází prostějovské místní nádraží) 
a v letech 1888-1892 byly hradební 
valy v  těchto místech odstraněny 
a provedena parková úprava celého 
prostoru před hradbami. Poté byl 
park za velkého zájmu prostějov-
ských obyvatel slavnostně otevřen 
pod jménem českého národní-
ho buditele Josefa Jungmanna. 
Současně byl v západní části sadů 
vztyčen obelisk na památku syndi-
ka Spanie, který se o realizaci sadů 
svým nápadem významně zaslou-
žil. Stromy, vysázené v parku, byly 
označeny tabulkami s českými, ně-
meckými i latinskými názvy. V de-
vadesátých letech se pak můžeme 
dočíst i o existenci funkce prvního 
obecního hlídače ve Smetanových 
sadech (za tuto práci pobíral teh-
dejší hlídač denní plat 30 krejcarů 
a k tomu mu náležel i erární oblek 
za 30 zlatých), který měl dohlížet 

na to, aby sady veřejnost (zejména 
mládež) neničila (jak je vidět, dneš-
ní problémy s vandalismem nejsou 
žádným typickým rysem „moder-
ní“ doby).

Zpočátku sloužily Jungmanno-
vy sady zejména k  procházkám 
obyvatel města, od roku 1895 při-
bývá další pro sady typická náplň: 
pořádání hudebních, zejména pro-
menádních koncertů. Koncerty se 
konaly pravidelně, vždy o nedělích 
a ve svátcích dopoledne, někdy i ve 
čtvrtek odpoledne, a vstupné na ně 
bylo hlavní částí příjmu Okrašlo-
vacího spolku. Získané peníze pak 
mohl Spolek věnovat na údržbu 
stávajících parků (před koncem 
19.  století vznikl nedaleko ještě 
drobný park na Floriánském ná-
městí) a na budování nových parků 
a výsadbu stromů ve městě.

V roce 1896 byly Jungmannovy 
sady, díky přispění říšského po-
slance a současně  prostějovského 
radního Eduarda Skály, obohace-
ny o další pozoruhodnost: byl zde 
umístěn bludný balvan z  finské 
žuly, pocházející z Háje ve Slezsku 
(dodnes obsahuje chybný nápis: 
„Bludný balvan od Hatě ve Slezsku. 
Finská žula v době ledové tam za-
nesená.“).

V následujícím roce (1897) byla 
od kašny, nacházející se na nedale-
kém Pernštýnském náměstí před 

zámkem, přivedena potrubím 
voda a Okrašlovací spolek k výzdo-
bě sadů zakoupil hliněné figurky 
trpaslíků, napodobeniny hub a do-
konce i hliněného čápa. V dalších 
letech, jak dokládají zápisy z činnos-
ti Spolku, se jeho členové soustředili 
na údržbu a  vybavení městských 
sadů a zejména jejich ostrahu, pro-
tože zde (zejména v noci) docháze-
lo k častým škodám a ustanovený 
hlídač na jejich ostrahu již nestačil. 
Proto byly sady ohrazeny drátěným 
plotem, v  němž byly pouze dva 
vchody – na východní a  západní 
straně (z jižní strany byl park chrá-
něn hradbami a zástavbou severní 
strany Školní ulice).

V roce 1904 byl uprostřed Jung-
mannových sadů postaven altán 
– hudební pavilon, který sloužil 
k pořádání koncertů (ten byl v ne-
dávné době citlivě rekonstruován 
do původní podoby). Nový předse-
da Okrašlovacího spolku, profesor 
prostějovské reálky Rudolf Wolf, 
prosadil v roce 1910 úplnou obno-
vu Jungmannových sadů. Ta začala 
ze severní strany, která byla nejvíce 
zanedbaná a  porostlá náletovými 
dřevinami a divokými křovinami. 
Všechny nepůvodní křoviny a ne-
mocné stromy kolem Vápenice 
byly odstraněny, byla zvýšena úro-
veň terénu navezením hlíny a pro-
vedena nová výsadba (kvetoucí 

   SMETANOVY SADY     

Indikační skica stabilního katastru (1833) - historický 
střed města s hradbami a hradebními valy

Smetanovy sady v roce 1905 (dobová pohlednice)

V  letních měsících byla do 
Smetanových sadů umísťová-
na exotická zeleň ze skleníku 
při městském hřbitově (zá-
sluha městského zahradníka 
Františka Havránka)

 Smetanovy sady 
- dobová pohlednice
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    KDYSI  A DNES...
keře, břečťan, rododendrony, růže, 
tulipány, gladioly a další). Kuriózní 
součástí provedených úprav byla 
mimo jiné i nová ptačí budka v po-
době lidového valašského stavení.

Během první světové války 
Jungmannovy sady značně zpustly. 
Vzhledem k  vysokým válečným 
cenám se Spolku jejich pravidelná 
údržba dostatečně nedařila, navíc 
docházelo i k častému poškozování 
mobiliáře a vybavení sadů.

V  poválečném období došlo 
k radikálnější úpravě sadů a kácení 
dřevin, aby se sady „prosvětlily“. 
Byla provedena i  nová výsadba 
(navrhovány byly tisy, břečťany, 
divoké víno a stromořadí dubů, ze 
zápisů však není jisté, co se nakonec 
realizovalo). Sady se i nadále na noc 
uzavíraly, někdy byly, na rozdíl od 
dřívějška, uzavírány i po celé zimní 
období. Velký problém, zejména 
z pohledu členů Spolku, způsobo-
valy také hrající si děti, hlavně kvůli 
jízdě na koloběžkách po celé ploše 
parku (například v  roce 1931 se 
v zápisech Spolku můžeme dočíst, 
že: „Není myslitelno, aby mohly 
děti jezditi na všech cestách v  sa-
dech, když tyto pouze eufemisticky 
slynou sady. Sady nemohou býti 
hřištěm pro děti…Hlídače máme 
také jen eufemisticky. Má být za-
hradníkem i hlídačem…“. Přesto-
že ostraha Jungmannových sadů 
nebyla dostatečná (ustanovenému 
hlídači sadů vypomáhal občas 
i městský strážník), rozhodla v roce 
1931 městská rada překvapivě, že 
v  Jungmannových sadech nadále 
nebude vůbec žádný hlídač a že si 
sady občané mají hlídat sami. To 
mělo na další stav parku neblahý 
vliv: rozkvetlé květiny byly pravi-
delně uřezány, záhony pošlapány 
a  lavičky poničeny. Vedení města 
proto rozhodlo, že do budoucna 
odejme správu parku Okrašlovací-
mu spolku a přidělí ji městskému 
zahradnictví; pod přímou správou 
města pak sady zůstaly až dodnes.

V roce 1935 byl v západní části 
Smetanových sadů (na místě dří-
vějšího obelisku Jana Spanie) slav-
nostně odhalen pomník hudeb-
ního skladatele Bedřicha Smetany. 

Sady byly přejmenovány na Sme-
tanovy sady a Spaniův obelisk byl 
přemístěn do východní části parku, 
kde se nachází dodnes.

V roce 1970 bylo v západní části 
parku slavnostně otevřeno pano-
ramatické kino Metro 70 (jedno 
z několika kin podobné konstrukce 
u nás – další je např. v Uherském 
Hradišti; kinosál je umístěn uvnitř 
okrouhlého vnitřního nádvoří ob-
jektu v suterénní úrovni pod zemí 
a měl v případě potřeby sloužit jako 
protiatomový kryt), což si vyžádalo 
úpravy zeleně i  systému komuni-
kací v  této části parku. Nedaleko 
od kina Metro, na severozápadním 
okraji parku, byly také vystavěny 
veřejné toalety, které značně pohle-
dově narušily tuto část parku.

Dnešní stav a výhled 
do budoucnosti

V roce 1970, současně s výstav-
bou zmíněného kina Metro 70, 
provedla Flora Olomouc rozsáhlou 
rekonstrukci léta zanedbávaných 
sadů. Těmito zásahy se částečně 
změnila původní parcelace parku 
a  změnilo se i  taxonomické za-
stoupení dřevin. Po úpravě, která 
z  větší části ponechala původní 
systém pěších komunikací, je park 
v  současnosti rozdělen na čtrnáct 

menších i  větších úseků. Na ze-
leň Smetanových sadů v podstatě 
plynule (oddělena jen pojížděnou 
komunikací) navazuje zeleň Hla-
váčkova náměstí na východní stra-
ně a zeleň v okolí zámku (a dále na 
sousedícím Floriánském náměstí) 
na straně západní.

Dle dendrologického průzkumu 
se zde nachází řada více či méně 
běžných dřevin. Jedná se zejména 
o  různé formy a  kultivary javorů 
(Acer platanoides L. – javor mléč, 
Acer negundo L. – javor jasanolistý, 
Acer campestre L. – javor babyka, 
Acer pseudoplatanus L. – javor 
horský - klen), líp (Tilia platyphyl-
los Scop. – lípa velkolistá, Tilia par-
vifolia Ehrh. – lípa malolistá, Tilia 
tomentosa Moench. – lípa stříbrná, 

Tilia dasystyla Stev. – lípa kavkaz-
ská, Tilia euchlora K. Koch – lípa 
zelená), jírovců (převážně Aesculus 
hippocastanum L. - jírovec maďal), 
platanů (Platanus occidentalis – 
platan západní, Platanus acerifolia 
(Ait.) Willd. – platan javorolistý), 
jilmů (Ulmus hollandica Mill. – 
jilm holandský, Ulmus carpinifolia 
Gled. – jilm habrolistý), bříz (hlav-
ně Betula verrucosa Ehrh. – bříza 
bradavičnatá), buků a dubů (hlav-
ně Fagus silvatica L. – buk obecný, 
Quercus robur L. – dub letní) či 
konifer (Pseudotsuga taxifolia 
(Lamb.) Britt. – douglaska tisolistá, 
Picea excelsa (Lam.) Link – smrk 
ztepilý, Pinus strobus L. – borovice 
vejmutovka, Pinus silvestris L. – bo-
rovice lesní, Picea pungens Engelm. 
F. glauca (regel) – smrk ztepilý, Juni-
perus communis L. – jalovec obec-
ný, Juniperus virginiana L. - jalovec 
viržinský, Juniperus chinensis L. 
- jalovec čínský, Thuja occidentalis 
L. – zerav západní). Doplněny jsou 
další stromovou nebo keřovitou 
zelení, např. Robinia pseudoacacia 
L. (trnovník bílý – akát – původní 
zdejší dřevina, vysazená již Spani-
em), Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý), Daphne mezereum L. (lý-
kovec jedovatý), Taxus baccata L. 

(tis obecný), Catalpa bignonioides 
Walt. (katalpa obecná), Buxus sem-
pervivens L. (zimostráz obecný) 
a  dalšími druhy. Uvedené formy 
a  kultivary jsou pestře „namíchá-
ny“ v jednotlivých zelených polích 
parku.

Jak má prostějovská veřejnost 
možnost na vlastní oči sledovat, 
probíhají v současnosti v parku ra-
dikální změny, a to ze dvou, původ-
ně spolu nesouvisejících důvodů. 
Jedním z nich je již řadu let pláno-
vaná regenerace a revitalizace par-
ku, druhým pak nedávné rozsáhlé 
opravy městské kanalizace, spojené 
s  vybudováním nové kanalizační 
větve a sběrače právě v této oblasti. 
Rekonstrukce kanalizace si bohužel 
vyžádala i poměrně rozsáhlé kácení 
dřevin; nutno však také přiznat, že 
řada stromů byla již za hranicí své 
životnosti a bylo žádoucí zeleň do 
určité míry plánovitě obnovit, což 
však mělo proběhnout až v rámci 
plánované revitalizace sadů, spoje-
né s novou výsadbou a celkovým 
řešením této lokality. Revitalizace 
Smetanových sadů probíhá právě 
v současné době a jejím projektan-
tem je společnost Regioprojekt Mo-
rava, s.r.o., ze Šumperka. V rámci 
revitalizace má dojít k rozsáhlé ob-
měně zeleně, nově navrhovanými 
dřevinami jsou například jerlín ja-
ponský (Sophora japonica, Sopho-

ra japonica pendula), paulovnie 
plstnatá (Paulownia tomentosa), 
jabloň (Malus ‚Royalty‘, Malus 
‚Van Eseltine‘), zmarličník japon-
ský (Cercidiphyllum japonicum), 
jedlovec kanadský (Tsuga cana-
densis), cedr himalájský (Cedrus 
deodara ‚Glauca‘) či magnólie – 
šácholan Soulangeův (Magnolia 
x soulangeana), objevují se i nové 
kultivary dřevin, které zde byly již 
dříve (například trnovník – Robi-
nia ‚Casque Rouge‘, jírovec červený 
– Aesculus x carenea ‚Briotii‘, javor 
cukrový – Acer saccharum, buk 
lesní červenolistý – Fagus silvatica 
‚Atropunicea‘, jedle ojíněná (Abies 
concolor), borovice himalájská 
(Pinus wallichiana) a další).

Závěrem bych rád čtenářům, za-
jímajícím se o zeleň na území města 
Prostějova, doporučil k přečtení pěk-
ně zpracovanou historii prostějovské-
ho Okrašlovacího spolku od RNDr. 
Anny Švécarové, kde se mohou do-
zvědět i řadu dalších zajímavých infor-
mací o Smetanových sadech (stránky 
Okrašlovacího spolku města Prostějo-
va: www.okraslovacispolek.cz).

Text: Daniel Zádrapa, vedoucí 
oddělení památkové péče staveb-

ního úřadu Magistrátu města 
Prostějova 

Fotografie: fotoarchiv oddělení 
památkové péče MMPv, Státní 

okresní archiv Prostějov

Bludný balvan z finské žuly

Hudební pavilon - altán ve Smetanových sadech (dnešní 
stav po opravě v roce 2009)

Pohled na střed města se Smetanovými sady (1931)
Smetanovy sady na severním okraji městského centra a měst-
ské památkové zóny - letecký pohled, nedávný stav
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Protože se v  současnosti při-
pravuje rozsáhlá oprava měst-
ských hradeb, která vyvolává 
živý zájem obyvatel města o další 
osudy této významné památky, 
chtěly by následující řádky se-
známit čtenáře se vznikem i  his-
torií prostějovského městského 
opevnění. 

1. díl: Vznik a vývoj 
městského opevnění

Nejstarší zprávy o obci Prostě-
jově lze nalézt v nedatované listině 
olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdika, kde se jméno Prostějov ob-
jevuje v seznamu obcí, náležejících 
k  olomouckému probošství sv. 
Václava. Zmíněná listina bývá kla-
dena nejčastěji k roku 1131 nebo 
1141. Počátky Prostějova jsou po-
měrně komplikované – jeho ma-
jitelé se rychle střídali, městečko 
bylo většinou rozdrobeno do ně-
kolika majetkových podílů. První-
mi známými šlechtickými držiteli 
Prostějova se stali v  polovině 14. 
století čeští Šelmberkové. Pros-
tějov Šelmberkové drželi pouze 
několik let a jeho novým držitelem 
se stal významný šlechtic Boček 
z  Kunštátu. Prostějov podle teh-
dejších zpráv byl obcí s tvrzí, mlý-
nem a  hospodářským dvorem, 
o opevnění v té době není ještě nic 
bližšího známo. Po devíti letech 
Boček z  Kunštátu umírá a  polo-
vina Prostějova i s tvrzí a dvorem 
je prodána dalšímu významnému 
rodu - Kravařům.

Roku 1390 Prostějov získává 
od markraběte Jošta právo po-
řádání výročního trhu, čímž se 
fakticky stává městem. Jen rok 
nato zakládá Petr z Kravař v cen-
tru města na jihovýchodní straně 
náměstí augustiniánský klášter 
na místě dnešního areálu kostela 

Povýšení svatého Kříže. Budovy 
kláštera byly od města odděleny 
příkopem, ten se však do dnešní 
doby z  pochopitelných důvodů 
již nezachoval. V seznamu majet-
ku kláštera se tehdy uvádí místo, 
kde dříve stávala opevněná tvrz 
s dvorem, je tedy pravděpodobné, 
že klášter byl postaven na jejich zá-
kladech (což potvrzuje i fakt, že jde 
o poslední známou zmínku o pro-
stějovské tvrzi). O podobě dřívější 
opevněné tvrze není bližších in-
formací. Z podoby tvrzí na jiných 
místech u nás lze usuzovat, že byla 
v té době pravděpodobně dřevěná 
a opevněná – opatřená valy a pří-
kopem, snad i s obrannou baštou.

Na přelomu 14. a 15. století bylo 
centrem města bylo tržiště s prá-
vovárečnými domy a k němu při-
léhající ulice Selská a  Plátenická, 
resp. Soukenická (vedoucí zřejmě 
přibližně západovýchodním a se-
verojižním směrem), kde stály 
i dvě stejně nazvané městské brány. 
Vzhledem k poloze města na ob-
chodní cestě z Olomouce do Brna 
lze usuzovat na to, že obě brány le-
žely na zmíněných koncích města 
– tedy na silnici z města směrem 
na Olomouc a na Brno (pozdější 
brány Olomoucká a Vodní neboli 
Brněnská). O  konkrétní podobě 
tehdejšího městského opevnění 
se nedochovaly do dnešních dob 
žádné zprávy, ale v celé době před-
husitské je jisté, že opevnění bylo 
dřevěné, snad doplněné valy a čás-
tečně vodním příkopem.

Husitské války město velmi po-
znamenaly. Prostějov jako jedna 
z opor husitství na střední Moravě 
byl z vojenského hlediska důležitý 
a  proto jej Petr z  Kravař nechal 
obehnat i  vodními příkopy, do 
nichž se přiváděla voda z Mlýnské 
stoky, napájené nedalekou říčkou 
Hloučelou. Za podporu husitů 
bylo město roku 1431 vypále-

no vojsky markraběte Albrechta 
Rakouského, což přineslo zkázu 
i  dřevěnému opevnění. Byl vy-
pálen i  klášter a  mniši prchli do 
Olomouce; do Prostějova se již 
nevrátili. 

Po husitských válkách museli 
Kravařové přistoupit k  obnově 
městského opevnění. K  původ-
ním dvěma městským branám 
(Selské a Soukenické) nechali vy-
budovat další dvě – ve třicátých 
letech 15. století na západě města 
bránu Plumlovskou (do Nového 
Města) a ve čtyřicátých letech ješ-
tě na severu bránu Kosteleckou, 
čímž se vývoj městských bran 
jako součásti fortifi kačního systé-
mu uzavřel a ustálil na počtu čtyř. 
Podle zpráv z té doby mělo město 
již pevný systém dřevěného opev-
nění s vodním příkopem. Dějiny 
města v této době však jsou dnes 
známy poměrně málo, protože se 
prakticky nedochovaly městské 
knihy ani kravařský archiv. 

Obdobím největšího rozkvětu 
města  se stalo 16. století, kdy měs-
to vlastnil tehdy nejvýznamnější 
šlechtický rod – Pernštejnové. Ti 
z Prostějova učinili centrum svých 
moravských držav a  do rozvoje 
města hodně investovali. Roku 
1495 zahájili stavbu kamenného 
opevnění a brzy nato ve městě ne-
chali na místě severní (Kostelecké) 
brány, která byla spolu s přilehlou 
částí hradeb zbourána (místo ní 
byla v  severní části hradeb zbu-
dována jen fortna – branka pro 
pěší), vystavět reprezentativní 
zámek, který byl – poměrně uni-
kátně – nedílnou součástí měst-
ského opevnění. Před kamenný-
mi hradbami byl zbudován val, 
hluboký a  široký příkop a  vnější 
obranná parkánová (tzv. malá) 
zídka. Hradby byly postupně 
doplněny několika vysunutými 
baštami, z  nichž se do dnešní 

doby dochovaly pouze dvě – po-
lygonální bašta v severovýchodní 
části hradeb na ulici Školní (dnes 
zde sídlí galerie) a menší čtverco-
vá bašta v západní části hradeb na 
ulici Knihařské (dnes soukromé 
obydlí) - ostatní bašty byly později 
zbourány, stejně jako převážná 
většina městského opevnění. Sou-
částí fortifi kačního systému byly 
i dva hradební příkopy rozdělené 
násypem, na něž navazovala na 
okraji nízká zídka. 

Městské hradby vybíhaly od 
dnešního zámku na východ k do-
chované pětihranné baště, odtud 
přímo k  jihu do dnešní Komen-
ského ulice (v  této části hradeb 
byla Olomoucká brána) a  odtud 
opět na západ k  Vodní bráně 
v místech dnešního Poděbradova 
náměstí u hlavní pošty. Odsud se 
hradby stáčely na severozápad přes 
dochovanou čtyřhrannou baštu 
v  Knihařské ulici na okraj dneš-
ního Jiráskova náměstí, kde stála 
Plumlovská brána, a  obloukem 
pak přes ulici Fügnerovu (tamější 
bašta byla zbourána počátkem 20. 
století při výstavbě sokolovny) ke 
Kostelecké bráně (ta ovšem brzy 
ustoupila, jak již bylo zmíněno, 
výstavbě zámku). Městské brány 
byly tehdy údajně opatřeny věže-
mi s hodinami a zdobenými ma-
kovicemi.

S  postupným ekonomickým 
úpadkem pernštejnského rodu 
v druhé polovině 16. století sou-
visí i pomalý úpadek města. Roku 
1599 se město i  s  plumlovským 
panstvím stalo majetkem rodu 
Lichtenštejnů a  jeho další osud 
předurčovalo už jen to, že na jeho 
získání Lichtenštejnům museli, 
aby město zachránili, půjčit z vel-
ké části (celkem 27 tisíc zlatých) 
sami prostějovští měšťané. Pros-
tějov se již nikdy nestal centrem 
plumlovského panství a  naopak 
jen dále upadal. Vrchnost po-
bývala v  Prostějově pouze pře-
chodně a o rozvoj panství nejevila 
přílišný zájem. Ani doba městu 
nepřála: hned v  roce 1610 bylo 
město poničeno přívalovými deš-
ti a povodní. Když poté za třice-
tileté války chtěl švédský generál 
Torstensson z Prostějova vybudo-
vat svou pevnost, zjistil, že město 

je již značně zdevastováno dlou-
hodobě zde pobývající císařskou 
armádou a proto nařídil v červnu 
1643 pobořit hradby a  vypálit 
zámek. Jak se můžeme dočíst 
v pamětní knize města Prostějo-
va: „Dne 30. Juli 1643 z rozkazu 
generála švédského Torstenssona 
zdi a  bašty křidlicemi přikryté 
okolo města Prostějova zbořeny, 
valy rozházeny a dne 2. Augusta 
tři brány: plumlovská, olomoucká 
a Vodní, nad nimiž pěkny a velmi 
vysoky věže stály, podminirujíc 
je s  prachy, do gruntu rozháze-
ny jsou. Minírmistr, nejdouc mu 
miny dobře, pod plumlovskou 
branou třikráte, pod olomouckou 
dvakráte a pod Vodní branou jen 
jednou zapálil... Dne 3. Augusti J. 
M. Kn. Zámek prostějovský křidli-
cemi přikrytý a mnohými zlatými 
makovicemi okrášlený, též 4. toho 
měsíce hrad Plumlov zapálili a de-
molírovali...“.  Třicetiletá válka 
způsobila velký úbytek obyvatel 
i  značnou zkázu města, kterou  
dokonal velký požár 27.  dubna 
1697, který zničil ve městě ně-
kolik desítek domů na hlavním 
náměstí, celé židovské ghetto 
i  další části města a  významně 
poničil i městské opevnění. Do-
bové zprávy uvádějí: „Veliký nářek 
a  všeobecná sklíčenost zmocnila 
se celého obyvatelstva, když se te-
prve po požáru o  tom dovědělo, 
jak ohromnou škodu zanechal tu 
neúprosný tento živel. Z obecních 
budov vyhořely 3 obecní domy, 
městský dům Zvěřinovský, městský 
špitál, Vodní brána a dvě bašty“.

Obnova města po válce a niči-
vém požáru probíhala jen velmi 
pomalu. Teprve v  90. letech 18. 
století konečně opět dosáhl po-
čtu, který měl v  době největšího 
rozmachu města v 16. století. Přes 
všechny stavební úpravy si však 
i v tomto období město stále ucho-
vávalo původní středověký ráz - 
bylo ohraničeno hradbami s valy 
a příkopem, i když již neměly pů-
vodní obrannou funkci.

Text: Mgr. Daniel Zádrapa, 
vedoucí oddělení památkové péče 

Magistrátu města Prostějova
Foto: archiv oddělení památ-

kové péče MMPv, Státní okresní 
archiv v Prostějově

Osudy prostějovského městského opevnění 
na pozadí dějin města

Indikační skica Prostějova z roku 1833, zobrazující pás hradeb a valů kolem vnitřní-
ho  města - severní část vnitřního města.

Školní před asanací - pohled západním směrem.

14
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První týden v  dubnu pro-
běhly v  Prostějově komento-
vané prohlídky pro seniory, 
které zorganizovali studenti 2. 
ročníku Střední odborné školy 
podnikání a  obchodu v  rámci 
projektu Active Citizens. Stu-
denti si připravili komentované 
prohlídky kostela Povýšení sv. 
Kříže, zámku a Masarykova ná-
městí. Oživením prohlídek byly 
také krátké scénky v dobových 
kostýmech z  historie Prostě-
jova. Realizováno bylo celkem 
šest prohlídek. Pro imobilní 
seniory proběhly dvě multime-

diální prezentace v  domovech 
důchodců. 

Střední odborná škola pod-
nikání a  obchodu se dlouho-
době věnuje cestovnímu ruchu 
a  studenti již několik let reali-
zují komentované prohlídky 
v Prostějově. Veřejnost má dal-
ší příležitost již 8. května, kdy 
proběhnou tři prohlídky centra 
města a  kostela Povýšení sv. 
Kříže. Tyto květnové prohlídky 
budou průvodkyně oblečeny 
v dobových kostýmech. Studen-
ti si také připravili krátké scénky 
ze života historických postav 

Prostějova. Účastníci prohlídek 
tak mohou shlédnout například 
stavitele Matěje Rejska nebo 
Vratislava z  Pernštejna a  jeho 
manželku, Marie Manrique de 
Lara. Tato španělská šlechtična 
je známá tím, že dostala jako 
svatební dar od své matky sošku 
Ježíška - Pražské Jezulátko, které 
se dnes nachází v pražském kos-
tele Panny Marie Vítězné.   Pro-
hlídky začínají ve 13.00, 14.00 
a  15.00 hod. a  sraz účastníků 
je u  Masarykovy sochy a  před 
vchodem do kostela Povýšení 
sv. Kříže.   -mou-

Kultura

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PROSTĚJOVA

9. ročník fi lmového tábora je 
opět ve spoustě věcí nový a při-
tom si zachovává svoje tradice. 
V  první řadě nabízí zájemcům 
o fi lmové umění stát se na zkouš-
ku fi lmařem: kameramanem, re-
žisérem, střihačem, scénáristou, 
hercem, scénografem, maské-
rem, kostýmním návrhářem, 
tanečníkem, hudebním editorem 
a nebo prostě jen tak fi lmařem. 
Pro letošní ročník jsme zvolili 
téma: KDE KOLTY MLUVÍ. 
Zdánlivě mužské téma, které 
můžeme najít především ve wes-
ternu, se může stát velkou výzvou 
pro jak pro kluky, tak pro děvča-
ta. Záleží jen na fantazii a odvaze 

každého mladého fi lmaře. Heslo 
zní: Prostě to zkus! 

Gymnázium J. Wolkera ve 
spolupráci se členy Divadla 
Point a  Městskou knihovnou 
nabízí dětem od 10 do 16 let 
možnost natáčet fi lmy s pomocí 
zkušených lektorů. Během po-
bytu se děti nesoustředí jen na 
fi lmování, ale je pro ně připra-
vena také řada jiných aktivit, při 
kterých se mohou dobře bavit.  
Tábor se koná 25. července – 1. 
srpna 2013 v  areálu letního tá-
bora ZO OS KOVO Železárny 
v Sobotíně, 15 km od Šumper-
ka. Více podrobností najdete na 
www.divadlopoint.cz  -ap-

Osm dní fi lmaře aneb 
Filmový tábor Sobotín 2013 

KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
historického centra 

a kostela Povýšení sv. K íže

st eda 8. kv tna 2013
asové intervaly: 

13.00, 14.00 a 15.00 hod.
Prohlídky budou oživeny krátkými scénkami 

z prost jovské historie.
Sraz zájemc  o prohlídku je u Masarykovy sochy 

a p ed vchodem do kostela.

Prohlídky realizují studenti 
St ední odborné školy podnikání a obchodu

v Prost jov . Koná se v Prostějově dostatek kulturních akcí?
Názory se různí. Většina dotazovaných se však shoduje, že co do počtu kulturních akcí pro-

blém není, jde spíše o jejich kvalitu, návštěvnost, informovanost občanů a o cílenou nabídku 
všem věkovým skupinám. Jak se na námi položený dotaz dívají někteří oslovení zastupitelé?

Ivana Copková - KSČM
Myslím, že akcí není 

málo, ale vždy je co zlepšo-
vat. Osobně postrádám více 
akcí na náměstí v  předván-
čním čase. Pokud projdu 
náměstím po 17 hod -je tu 
dost „mrtvo“ - žádná vánoč-

ní atmosféra na mě nedýchá. Proto není ani 
důvod na náměstí zajít a pobavit se. Uvítala 
bych i více atraktivních představení v divadle 
mimo programy předplatného. Některé akce 
by měly mít větší propagaci, aby o nich veřej-
nost více věděla. Jinak si myslím, že nabídka 
je vcelku pestrá a každý má možnost si vybrat 
dle svého zájmu. 

Miroslav Chytil - KDU-ČSL
Domnívám se, že na město 

velikosti Prostějova je zde spí-
še nadprůměrný počet kultur-
ních akcí. Problémem je však 
většinou jejich návštěvnost. 
Kategorie návštěvnosti je  ale 
velmi těžce exaktně vysvět-

litelná. V  úvahu se musí brát také atraktivita 
města pro turisty, celková kulturní atmosféra 
ve městě, přítomnost vysokého nebo alespoň 
středního uměleckého školství v místě; nezane-
dbatelná je ekonomická síla obyvatelstva a jeho 
ochota vydávat prostředky na kulturní akce, 
zvláště pak v  době celkového ekonomického 
úpadku atd. Zlepšení vidím v  propagaci akcí, 
což je však zase většinou spojeno se zvýšenými 
náklady.

Danuše Pelikánová – TOP 09
Dle mého názoru město Pro-

stějov zrovna neoplývá dostat-
kem kulturních akcí. Možná je 
důvodem vyšší věkový průměr 
populace města Prostějova 
a  nepřítomnost  vysokoškolá-
ků. Velice ráda bych uvítala da-

leko více společenských akcí koncentrovaných 
do centra města, v zimních měsících například 
do kulturního domu města Prostějova, v létě do 
areálu městského parku.

Václav Kolář – TOP 09
Odpověď zní ano. V Prostě-

jově se koná hodně kulturních 
akcí. Je tu ovšem to pověstné 
ale. Je to především otázka ča-
sové koordinace, kdy se často 
stává, že ve stejnou dobu se 
koná více hodnotných akcí. 

Další otázkou je šíře nabídky, převažuje střední 
a často konzervativní proud. Významným pro-
blémem je úroveň akcí, charakterizuje ji jistá ko-
lísavost. Mnozí naši spoluobčané si také stěžují, 
že nebyli o akci včas informováni, což je tvrzení 
přinejmenším problematické. Nicméně by stá-
lo za zamyšlení, zda neobnovit třeba Kulturní 
zprávy, které měly vynikající úroveň, nebo jiný 
občasník, který by přinesl více než strohou in-
formaci o zamýšleném podniku, hostech, udá-
lostech. 

Na následujících stránkách Radničních listů 
naleznete přehled plánovaných kulturních akcí, 
věříme, že si některou z nich vyberete!  -red-

ANKETA
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STŘEDA 1. KVĚTNA
17.30 Pravidla mlčení  americký thriller
Thriller ze staré školy otevírá dávné zločiny…..
V hl. rolích: S. LaBeouf, R. Redford, S. Sarandonová aj. 
Režie: Robert Redford, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100,-
20.00 Pravidla mlčení 

ČTVRTEK 2. KVĚTNA
17.30 Iron Man 3 3D  americký dobrodružný film
Další příběhy – tentokráte ve formátu 3D ! 
V hl. rolích: R. Downey Jr., G. Paltrowová, D. 
Cheadle, G. Peaerce aj. Režie: Shane Black, 109 
min., český dabing, premiéra, mládeži do 12 
let nevhodný, vstupné 175,-, pro děti do 15 let 
vstupné 145,-
20.00 Iron Man 3 3D

PÁTEK 3. KVĚTNA
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Iron Man 3 3D

SOBOTA 4. KVĚTNA
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Scary Movie 5  americká hororová komedie
Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie….
V  hl. rolích: S. Rex, A. Tisdaleová, Ch. Sheen, 
L. Lohanová aj. Režie: Malcolm D.Lee, české titulky, 
premiéra, vstupné 100,-

NEDĚLE 5. KVĚTNA
17.30 Iron Mam 3 3D
20.00 Scary Movie 5

PONDĚLÍ 6. KVĚTNA
17.30 Scary Movie 5
20.00 Iron Man 3 3D

ÚTERÝ 7. KVĚTNA
17.30 Scary Movie 5
20.00 Kříž cti    
Hledání lidskosti v nelidských 
válečných časech a v nelidských 
podmínkách kruté norské zimy…..
Režie: Peter Naess, 100 min., české titulky, pro 
mládeži do 15 let nevhodné, vstupné 90,-

STŘEDA 8. KVĚTNA
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Scary Movie 5

ČTVRTEK 9. KVĚTNA
17.30 Nevědomí  americké akční sci-fi
Planeta Země to má v roce 2073 spočítané…
V  hl. rolích: T. Cruise, O. Kurylenová, 
G. Freeman, aj. Režie: Joseph Kosinski, 124 min., 
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodné, vstupné 100,-
20.00 Scary Movie 5 

PÁTEK 10. KVĚTNA
17.30 Jedlíci, aneb sto kilo lásky…
Česká „hubnoucí“ komedie 
V  hl. rolích: I. Andrlová, K. Heřmánek jr., 
D. Patrasová, M. Stropnický, V. Žilková, M. 
Chára, L. X. Veselý. Režie: Tomáš Magnusek, 
108 min., premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 95,-
20.00 Nevědomí 

SOBOTA 11. KVĚTNA
17.30 Jedlíci, aneb sto kilo lásky
20.00 Nevědomí 

NEDĚLE12. KVĚTNA
17.30 Nevědomí 
20.00 Nevědomí 

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek – Jestřábí moudrost 
ČR /Polsko 1989, 92 min., český dabing,
režie: Vladimír Drha 
17.30 Z cizího krev neteče am. krimikomedie 
Co všechno se může stát, když vám někdo ukradne 
totožnost ?
V hl. rolích: J. Bateman, M. McCarthyová, aj.  
Režie: S. Gordon, 111 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodné, vstupné 110,- 
20.00 Bezpečný přístav  am. romantický film
Nejnovější film Lasse Halströma 
V  hl. rolích: J. Duhammel, J. Houghová, 
C. Smulders. Režie:  Lasse Hallström, české 
titulky, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 95,-

ÚTERÝ 14. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek – Jestřábí moudrost 
ČR /Polsko 1989, 92 min., český dabing, 
režie: V. Drha 
17.30 Z cizího krev neteče
20.00 Šmejdi    
Skryté kamery zachytily drsné
pořadí předváděcích akcí….. 
Režie: Silvie Dymáková,78 min., mládeži přístupný, 
vstupné 85,-; 
divákům nad 65 let vstup zdarma! 

STŘEDA 15. KVĚTNA
17.30 Z cizího krev neteče
20.00 Bezpečný přístav

ČTVRTEK 16. KVĚTNA
17.30 Kovář z Podlesí  česká filmová pohádka
Nová pohádka, ve které je všechno tak trochu 
jinak….. 
V hl. rolích: B. Polívka, J.Somr, M. Markovič, aj. 
Režie: Pavel Göbl, 100 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100,-
20.00 Velký Gatsby  americké fi lmové drama 
Od režiséra úspěšných fi lmů Romeo a Julie a Moulin 
Rouge 
V hl. rolích: L. Di Caprio,T. Maguire, aj. Režie: 
Baz Luhrman, 148 min., premiéra, ŠUP, české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100,-

PÁTEK 17. KVĚTNA
15.30 Kovář z Podlesí 
17.30 Kovář z Podlesí 
20.00 Velký Gatsby 

SOBOTA 18. KVĚTNA
15.30 Kovář z Podlesí 
17.30 Kovář z Podlesí 
20.00 Velký Gatsby 

NEDĚLE 19. KVĚTNA
15.30 Kovář z Podlesí 
17.30 Kovář z Podlesí 
20.00 Velký Gatsby 

PONDĚLÍ 20. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek – O myšce a medvědovi 
Fr 2012, 80 min., český dabing, režie: Daniel Pennac
17.30 Smrtelné lži  americký thriller
Moc je nejlepší alibi
V  hl. rolích: R. Gere, S. Sarandonová, aj. Režie: 
Nicholas Jarecki, 107 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95,-
20.00 Nazareth: Nekonečný rockový mejdan  
 celovečerní dokument
První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná 
celý svět !!!!
Režie: Miloslav Šmídmajer, 90 min., české titulky, 
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90,-

ÚTERÝ 21. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek – O myšce a Medvědovi
Fr 2012, 80 min., český dabing, režie: Daniel Pennac
17.30 Smrtelné lži 
20.00 Atomic Age    
Melancholický příběh o  dospívání a  toulkách 
noční Paříží…. Režisérka získala cenu za nejlepší 
francouzský filmový debut v roce 2012!
Režie: Heléne Klotzová, 67 minut, české titulky, 
premiéra. Mládeži přístupný, Vstupné 85,- 

STŘEDA 22. KVĚTNA
17.30 Smrtelné lži 
20.00 Nazareth: Nekonečný rockový mejdan 

ČTVRTEK 23. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 6  americký akční film 
Další díl jedné z nejúspěšnějších sérií současnosti.
V hl. rolích: V. Diesel, D. Johnson, aj.  Režie: J. Lin, české 
titulky, premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 110,-
20.00 Rychle a zběsile 6

PÁTEK 24. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6

SOBOTA 25. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6

NEDĚLE 26. KVĚTNA
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6

PONDĚLÍ 27. KVĚTNA
17.30 Velká svatba  americká komedie 
Nejvyšší čas zahrát si na rodinu……
V hl. rolích: R. De Niro, D. Keatonová, aj. 
Režie: Justin Zackham, 90 min., české titulky, premiéra, 
mládeži  do 15 let nepřístupný, vstupné 100,- 
20.00 Velká svatba

ÚTERÝ 28. KVĚTNA
17.30 Hypnotizér  švédský thriller
Po řadě let natočil Lasse Hallström nový thriller 
v rodném Švédsku. Hypnóza jediného svědka vraždy 
má nalézt pachatele,,,,
V  hl. rolích: T. Zilliacus, Lena Olinová, M. 
Persbrandt Režie: Lasse Hallström, 122 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110,-
20.00 Velká svatba

STŘEDA 29. KVĚTNA
17.30 Velká svatba
20.00 Hypnotizér 

ČTVRTEK 30. KVĚTNA
17.30 Království lesních strážců 3D 
 americký rodinný film 
Zažijte dobrodružství ve světě, o kterém jste dosud neslyšeli! 
V hl. rolích: R. Downey Jr., G. Paltrowová, aj. Režie: 
Chris Wedge, český dabing, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 150, 30,-
20.00 Rozkoš v oblacích  španělský film 
Nejnovější komedie Pedra Almodóvara 
V hl. rolích: SJ. Cámara, Penélope Cruzová, Pepa 
Charro, Antonio Banderas, Cecilia Rothová…..
Režie: Pedro Almodóvar, 90 min., české titulky, 
premiéra, mládež do 15 let nepřístupný, vstupné 95,-

PÁTEK 31. KVĚTNA
15.30 Království lesních strážců 3D
17.30 Království lesních strážců 3D 
20.00 Rozkoš v oblacích 

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 4. KVĚTNA
15.00 Pohádkové tajemství
Vstupné 20,-  pásmo pohádek
17.00 Tenkrát na západě 
 filmový western 
Obnovená premiéra kultovního westernu. 
Nejslavnější westernová melodie smrti…. 
V  hl. rolích H. Fonda, Ch. Brosnan, 
C. Cardinaleová aj. Režie: Sergio Leone, 
IT/USA 1968, 166 minut, české titulky, 
obnovená premiéra, pro mládeži do 12 
let nevhodný, vstupné 80,-
20.00 Tenkrát na západě

SOBOTA 11. KVĚTNA
15.00 Pohádky pro kočku
Vstupné 20,-  pásmo pohádek 
17.30 Sněhurka: Jiný příběh 
španělsko - francouzská němá filmová 

romance s nádhernou hudbou
Bylo nebylo – před dávnými časy, za devatero 
horami. Trošku jiná Sněhurka – pro dospělé 
- je poctou filmařů němému filmu. Oceněno 
několika cenami na MFF v San Sebastianu 
Režie: Pablo Berger, 104 min., české 
titulky, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80,-
20.00 Sněhurka: Jiný příběh

STŘEDA 15. KVĚTNA
15.00 Mongol – Čingischán 
SRN/Rus/Mon. 
2007, 120 min., režie: 
Sergej Bodrov, Vstupné: 35,- 

SOBOTA 18. KVĚTNA
15.00 Za kamarády 6
Vstupné 20,-  pásmo pohádek 
17.30 Nepřítel pod ochranou 
 americký thriller 
Jedno z tajných vězení CIA je prý také 
v Kapském Městě….
V hl.rolích D. Washington, R. reynolds, 
aj.  Režie: Daniel Espinosa, 114 min., 
české titulky, repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný. Vstupné: 80,-
20.00 Nepřítel pod ochranou 
Vstupné: 80,-

SOBOTA 25. KVĚTNA
15.00 Kamarádi z televize 4. 
Vstupné 20,- pásmo pohádek 
17.30 Nadějné vyhlídky
  anglické filmové drama 
Nejnovější zpracování známé 
Dickensovy předlohy.
V hl.rolích J. Irvine, H. Graingerová, 
aj. Režie: Mike Nevell, 128 min., české 
titulky, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné: 80,-
20.00 Nadějné vyhlídky 

STŘEDA 29. KVĚTNA
15.00 Jonáš a Melicharová 
ČR 1986, 82 min., 
režie: Vladimír Sís
Vstupné: 35,- 

Kultura - program kina

ART  fi lm

ART  fi lm

ART  fi lm

Kulturní 
 klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 

Bio
senior

Bio
senior
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Pravidla mlčení Režie: Robert Redford 

Království lesních strážců 3D Režie: Chris Wedge 

Kultura - recenze fi lmů

Jim Grant je právník a osamělý otec, 
který vychovává svou dceru v  poklid-
ném předměstí ve městě Albany ve státě 
New York. Když ale mladý a  průbojný 
reportér Ben Shepard odhalí Grantovu 
skutečnou identitu bývalého protivá-
lečného radikála, hledaného v  sedm-
desátých letech pro vraždu, život, jaký 
posledních více než třicet let znal, vez-
me za své. Dlouholetý právník Grant se 
musí dát na útěk. Je na něj vyhlášeno 
pátrání samotnou FBI, která je mu v pa-
tách, a on se vydává na pouť za jedinou 
osobou, která je schopna jeho jméno 
očistit. Zatímco Grant znovu otvírá sta-
ré rány a setkává se s bývalými členy své 
protiválečné skupiny Weather Under-
ground, uvědomuje si Shepard, že mu 
na tom všem cosi nesedí. FBI je Gran-
tovi stále blíž a Shepard mezitím odha-
luje překvapivá tajemství, která Grant 
posledních třicet let střežil.

Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí ne-
obyčejný, skrytý svět, který jste si ani 
nedokázali představit, v  nové dobro-
družné 3D komedii. Království lesních 
strážců je příběhem věčného boje dob-
ra, které chrání přírodu, a  silami zla, 

které chtějí přírodu zničit. Když se jed-
noho dne malá teenagerka náhle probu-
dí ve v podivném tajuplném světě, musí 
se spolu s partičkou zelených zábavných 
postaviček pokusit zachránit jejich tajný 
svět...vlastně i náš svět.

V pátém pokračování úspěšné fi lmo-
vé série si šťastně ženatý pár Dan a Jody 
přinese z  nemocnice novorozené mi-
minko. Krátce nato se v domě začnou 
dít podivné věci. Když špatná energie 
pronikne i do jejich práce - Jody je ba-

letka a Dan pracuje na výzkumu lido-
opů-uvědomí si, že jejich rodinu pro-
následuje děsivý démon. Společně, za 
pomoci týmu specialistů a videokamer, 
musí najít řešení jak se démona zbavit, 
dokud nebude příliš pozdě.

Ve fi lmu společnosti Marvel Studios 
Iron Man 3 je svérázný, ale geniální prů-
myslník Tony Stark / Iron Man nucen 
čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. 
Když je rukou nepřítele připraven o  vše, 
čeho si v životě cení, vydá se Stark na pouť 
s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení 
zodpovědný. Na každém jejím kroku bude 
nucen prokázat své odhodlání a sílu vůle. 

Zahnán do kouta bude nucen přežít pou-
ze prostřednictvím svých vynálezům a při 
ochraně svých nejbližších se bude moci 
spolehnout jen na svou geniální mysl a své 
instinkty. Při své odvetě současně objevu-
je odpověď na otázku, která ho ve skrytu 
duše dlouho sužovala: je on sám pouhou 
součástí svého obleku, nebo je oblek pouze 
součástí jeho samého?

Sandy Patterson (Jason Bateman) 
měl život jako ze žurnálu (ukázková 
rodina, nádherný dům, skvěle na-
šlápnutou kariéru), než při náhod-
ném tankování na pumpě zjistil, že 
má přečerpaný limit na kartě. Hned 
na to se mu začal jeho dokonalý svět 
hroutit jako domeček z karet a vše vy-
vrcholilo jeho zatčením a obviněním 
z  neuposlechnutí soudního příkazu. 
Na policejní stanici se sice záhy vy-
světlilo, že je v  tom Sandy nevinně, 
protože se stal obětí zlodějky identit, 
která využila toho, že je jeho křestní 
jméno oboupohlavní, a  začala se za 
něj vydávat. Jenže tohle zjištění jeho 
problém neřeší. Pokud má získat svůj 
život zpátky, musí ženskou, která mu 
ho ukradla, najít a přivléct do rukou 
spravedlnosti, po dobrém nebo po 
zlém. Sandyho čeká dlouhá cesta a na 
jejím konci jeho Nemesis Diana (Me-

lissa McCarthy), která pro něj má při-
pravených ještě pár dalších překvape-
ní a navíc s ním dobrovolně rozhodně 
nikam nepůjde. Sandy tak bude mu-
set odhodit image slušňáka a  začít 
jednat podle jejích šílených pravidel.

Manipulace, nátlak, ponižování, 
agrese. Skryté kamery zachytily drsné 
pozadí předváděcích akcí pro seniory. 
Co se opravdu děje na populárních zájez-
dech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých 
mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž 
jediným cílem je donutit bezbranné staré 
lidi k nákupu předraženého zboží. Senioři 
ze svých nuzných důchodů splácí horentní 
sumy za často nekvalitní produkty. Někteří 
z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy 
nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. 
Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo zá-
vislost? Autorky tohoto filmu rok v převleku 
navštěvovaly akce, kde se důchodcům vy-
mývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni.  
Vedle autentických záběrů z předváděcích 
akcí a výpovědí poškozených seniorů přiná-
ší dokument i pohled psycholožky, právníka 
a dalších odborníků. Film tak poprvé kom-
plexně mapuje tento nechvalný fenomén 
dnešní doby.

Scary movie 5 Režie: Malcolm D.Lee 

Iron man 3   3D Režie: Shane Black

Z cizího krev neteče Režie: Seth Gordon 

Šmejdi  Režie: Silvie Dymáková
NAD 65 LETZDARMA

SENIOŘI



18

w
w

w.prostejov.eu
   LISTY

My se vlka nebojíme 
- poslední představení Čtyřlístku

Zbrusu nové představení hudební po-
hádky o  třech prasátkách a  zlém vlko-
vi uvidí v neděli 12. května v 15 hodin 
v  prostějovském divadle nejmenší di-
váci s doprovodem, pro které je určeno 
předplatné Čtyřlístek. S  pohádkou My 
se vlka nebojíme přijede do Prostějova 
oblíbené Těšínské divadlo Český Těšín. 

„Tento soubor je proslulý muzikálovou 
tvorbou pro děti. Naši malí diváci znají 
jejich Ferdu mravence, Sněhurku i  Po-
pelku. Jsme potěšeni, že novou pohádku 

v Prostějově uvedeme už týden po její pre-
miéře,“ řekla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná.

Autor inscenace Ivo Fischer zpraco-
val klasickou pohádku jako zábavnou
a chytrou hudební hříčku. Tři malá pra-
sátka zkusí jednoho dne štěstí v pěvecké 
soutěži. Na první místo si ovšem brousí 
zuby také zlý vlk. Podaří se mu přelstít 
nadaná prasátka? Odpověď na tuto otáz-
ku přinese malým návštěvníkům právě 
představení My se vlka nebojíme. (eze)

Kultura - divadlo

Polská krev potěší 
milovníky operety 
Nejznámější a  asi i  nejlepší česká 

opereta Polská krev Oskara nedbala 
v  nastudování Moravského divadla 
Olomouc je na programu prostějov-
ského divadla v pondělí 6. května v 19 
hodin.

Některé skladby jako například Blon-
dýnky něžné, Jste kavalír nebo Diplomat 
se staly skutečnými hity a znají je nejen 
milovníci operety.

„Polská krev je opereta, která divá-
ky vždy upoutá,“ uvedl umělecký šéf 
souboru opery a  operety olomoucké-
ho divadla Miloslav Oswald. Režie se 
ujal Gustav Skála, který titul naposledy 
nastudoval v  roce 1994 v  Hudebním 
divadle Karlín. „Zatímco tehdy jsem 

v  díle akcentoval lyričnost, nyní jsem 
po těch letech zjistil, kolik je tam hu-
moru. V  životě je lepší smát se než 
snít. Proto budu rád, pokud se budou 
smát i diváci,“ uvedl Skála. Podle něj je 
Polská krev nejlepší z šesti operet, kte-
ré Nedbal složil. „Úspěch díla je daný 
skladatelskou invencí a  melodickou 
svěžestí,“ soudí režisér, který je rovněž 
autorem úpravy libreta a choreografem 
inscenace.

„Výpravná opereta je posledním 
představením této sezóny pro abonenty 
skupiny B.,“ informovala ředitelka Měst-
ského divadla v Prostějově Alena Spurná 
s tím, že v doprodeji je k dispozici dosta-
tek vstupenek.   (eze)

 Zločin v Posázavském 
Pacifi ku: chytrá a příjemná

 zábava v retrobalení
S úchvatným příběhem o tom, kterak 

vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera 
továrníka, skrze četná nebezpečenství 
až na vltavském parníku svého buja-
rého a  rozjásaného štěstí dojde, zavítá 
v pátek 17. května do Prostějova praž-
ské Divadlo Kalich. Komedie Zločin 
v  Posázavském Pacifi ku je společnou 
inscenací Kalichu a Městského divadla 
Mladá Boleslav.

„Tato retrokomedie okouzlí jak milov-
níky trampingu, tak i fi lmů pro pamětní-
ky, ale především populární hudby mezi-
válečné éry. Ondřej Havelka se zhostil na 
výbornou nejen hudební dramaturgie, 
ale i  režie inscenace, v  níž za přispění 
souboru rozehrál s  laskavým nadhle-
dem, hravostí a vtipem dynamický sled 
situací s řadou nápaditých gagů. Diváky 
zasahují stále nové nápady, s  nimiž re-
žisér pracuje v průběhu inscenace a do-
vádí je do pointy, což v dnešním divadle 
rozhodně není běžnou kvalitou,“ napsa-

la o inscenaci divadelní kritička Radmila 
Hrdinová.

Zločin v  Posázavském Pacifi ku je 
podle jejího soudu především skvělou 
plejádou hereckých i pěveckých výkonů 
herců obou divadel. Většina z nich si vy-
chutnává i několik rolí. Excelují Jaroslava 
Kretschmerová (alt. Anna Polívková), 
Bohumil Klepl, Martin Zbrožek, Petra 
Nakládalová, Vojtěch Havelka, svým 
výkonem okouzluje i patnáctiletá dcera 
režiséra Rozálie Havelková.  

„Osvědčená autorská dvojice Ondřej 
Havelka a  Martin Vačkář před časem 
bodovali u  prostějovského publika 
úspěšnou inscenací Muži v  ofssidu,“ 
připomněla ředitelka městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná. Také Pacifi k 
štědře rozdává chytrou zábavu v příjem-
ném retrobalení.

Představení je uváděno pro abonenty 
skupiny 5N, doprodejové vstupenky jsou 
k dispozici.  (eze)
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KVĚTEN 2013 

2. května v 19 hodin
TESTOSTERON

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

vyjebávají za to, že se špatně cho-
váme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí 
nějakej zasranej hormón …a na-
konec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají 
stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, 
sedm nátur, sedm rozdílných 
hladin testosteronu. Avšak jeden 
stejný cíl. Stejná radost a  stej-
ná 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 ! ! !

3. května v 15 hodin
Hans Sachs

 KOCOURKOVSKÉ PRÁVO
Soubor Pointík uvede hříč-

ku německého autora H. Sachse 
o hloupých kocourkovských sed-
lácích, které napálí vykutálený lotr.

 Teď pravdivou chci stvrdit řečí, / 
že neviděl jsem blázny větší, / vždyť 
kocourkovské sedláky, / zvou plným 
právem hlupáky.

Hrají: M. Buriánek, L. Hejlová, 
A. Daněčková, M. Švestková, J. Tru-
nečka, M. Pokorský, A. Šimáčková. 
M. Mencelová a L. Grulichová 

Režie: A. Procházka

10. května ve 12 hodin
PROSTĚJOVSKÉ 
MAJÁLES 2013 

Divadlo Point, Gymnázium Ji-
řího Wolkera a Městská knihovna 
pořádají tradiční studentské osla-
vy. Sraz studentů v maskách je od 
11.30 do 12 hod. u Městských láz-
ní a průvod masek vyrazí ve 12.00 
hodin odkud dorazí do centra, kde 
se představí kandidáti jednotlivých 

škol, proběhne hodnocení a násle-
duje koncert kapel. Každá maska 
může zahnat žízeň kofolou zdar-
ma. Korunovace krále majálesu 
a tradiční předání klíčů od města 
proběhnou v 16 hodin.

17. května v 19 hodin
VELKÝ ŠÉF 

(W. Allen, M. F. Smékalová)
Soubor Problém Divadla Point
Na motivy textů Woodyho Alle-

na a Richarda Pryora.
Bláznivá detektivní parodie na 

věčné rozpory materialistických vědců 
a věřících filosofů o existenci Boha…

Hrají: D. Krchňavý, L. Zelená, 
K. Hynková, J. Bajer a další

Režie: M. F. Smékalová

24. května v 19 hodin
KOUPAČKA 

Clément Michel
 „Já neprovokuju! Jenom 

mám jedinej tejden prázdnin 
za rok a nemám chuť jíst lev-
ný klobásy a  chlastat nějaký 
splašky!“

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

Hrají:  Karolina Vejmělková, 
Lukáš Kameníček, Vendula Bur-
grová/Veronika Jiříčková, Jakub 
Hyndrich, Johana Kučerová, Ja-
kub Krejčí

Režie: Vojtěch Pospíšil

30.  května v 19 hodin 
TESTOSTERON 

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

jsem si ji chtěl… a  ona odešla 
z mýho života, 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 ! ! !

31. května v 19 hodin 
HOTEL PALERMO 

 Štěpán Gajdoš 
“Všichni občas tak trochu zešílíme!”
Autorské hororové představe-

ní divadla Point vzdávajíc poctu 
nejvýznamnějším dílům tohoto 
žánru.

Inspirováno skutečnou událostí.
Scénář: Soubor divadla Point
Hrají:
Lukáš Kameníček, Jakub 

Hyndrich, Monika Nevrlá, Da-
vid Krchňavý, Karolína Vejměl-
ková, Marek Musil, Alžběta For-
manová

Režie: Štěpán Gajdoš

Divadlo POINT  Olomoucká 25, Prostějov

Dne 10. května proběh-
ne v  Prostějově studentský 
happening Majáles 2013. 
Tato akce je každoročně po-
řádána Gymnáziem Jiřího 
Wolkera, Divadlem Point 
a Městskou knihovnou Pro-
stějov. Na samotné akci se 
neplatí žádné vstupné a kaž-
dý je vítán. Každým rokem 
dává Majáles prostor novým 
hudebním kapelám na Pros-
tějovsku možnost se ukázat. 
Celý Majáles začne shro-
mážděním studentů u měst-
ských lázní mezi 11:30 
– 12:00 hodin. Ve 12:00 se 
studenti středních škol zú-
častní průvodu masek. Po 
slavnostním průvodu se 

studenti dostanou na místo, 
kde se bude konat vše ostat-
ní. Z  důvodu rekonstrukce 
parku Smetanovy sady bude 
konečné místo konání ozná-
meno později. 

Po shromáždění se jednot-
livé školy odprezentují, aby se 
mohly ucházet o cenu za nej-
lepší skupinovou masku, nej-
lepší scénku, nejhezčí masku 
a  hlavně o  krále majálesu. 
Hodnotit bude nezávislá po-
rota složená ze zaměstnan-
ců knihovny. A  nebojte se, 
že byste umřeli žízní, každá 
maska dostane kofolu zdar-
ma. Po vyhlášení se můžete 
těšit na kapely různých žán-
rů. Vystupovat bude napří-

klad skupina Th e Sculptures, 
Strike Out, Faith No More 
Revival a  další… Ve 22:00 
končí akce venku a  přesou-
vá se na aft er party do klu-
bu Apollo 13, kde se zaplatí 
symbolické vstupné. Více 
k programu Majálesu najde-
te na facebookové stránce: 
https://www.facebook.com/
prostejovskymajales?fref=ts. 
Případné dotazy směřujte 
na e-mail: prostejovskyma-
jales@gmail.com. Děkuje-
me společnosti Gaudeamus 
o.p.s. Gymnáziu Jiřího Wol-
kera a  statutárnímu městu 
Prostějovu, bez kterých by se 
tato akce nemohla uskuteč-
nit.  -včk-

PROSTĚJOVSKÉ 
MAJÁLES 2013 

Májový koncert 
Zdislavy Krausové – Otrubové  (zpěv a klavír) 

se koná v neděli 12. května v 15.00 hodin v zámku v Plumlově.
Program:

Zhudebněné básně, šansony, vlastní písně, duchovní písně 
Mozarta, Beethovena, Schuberta, Dvořáka

Vstupné dobrovolné
Srdečně zve klubové zařízení Plumlov

Divadelní spolek Historia ve 
spolupráci s  Okrašlovacím spol-
kem Prostějov  zve na v   pořadí 
již 17. promenádu, která se usku-
teční třetí neděli  v květnu – tj. 19. 
května  2013, 

a  to v  16.00   hodin. Sejdeme 
se jako vždy před radnicí a opět 
máme přichystáno překvapení!
 -ič-

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

Květen 2013

Prostějovské dny hudby

 3. května 2013 – v 18.00 hod.  přednáškový sál ND
VEČER NEJEN S OPERETOU

7.května 2013 v 10.00 hod. 
DĚTI DĚTEM 

komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky 
MŠ a 1. stupně ZŠ

9. května 2013 v 18.00 hod. sál ZUŠ
ČESKÉ HUDEBNÍ INSPIRACE

Štěpán Graff e – housle , Igor Ardašev – klavír

10. května 2013 ve 14.00 hod. – nám. T.G. Masaryka
PROMENÁDNÍ KONCERT 

žáků ZUŠ

14. května 2013 v 19.00 hod. – přednáškový sál ND 
JARNÍ KONCERT – POCTA G. VERDIMU 

Pěvecký sbor Vlastimila a jeho hosté 

16.  května 2013 v 18.00 hod. sál ZUŠ 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ

21. května 2013 v 18.00 hod. – sál ZUŠ 
KLAVÍRNÍ KONCERT 
Mackenzie Alan Meleme

Vítěz soutěže Američan Pianists Association 

HUDEBNÍ OBOR 
2. května 2013 – 17.30 hod.sál ZUŠ 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR 

14. května 2013 – v 17.00 hod.  sál ZUŠ  
BESÍDKA KE DNI MATEK 

15. května 2013 – v 17.30 hod. 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ 

VÝTVARNÝ OBOR
ZUŠ Vl. Ambrose – výtvarný obor 

představí soutěžní práce žáků na téma 
„ Staří mistři očima dětí – detaily obrazů „. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. května 2013 v 16.30 
hod. ve výtvarném oboru na Vápenici 3, Prostějov. 

Soutěžní práce budou vystaveny současně i v Galerii 
Linka v ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova 14, od 9.5. – 30.5. 

2013. Expozice dětských prací bude přemístěna do 
vestibulu prostějovské nemocnice červen – srpen 2013.  

LITERÁLNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
22. května 2013 v 17.30 hod. 
v sále prostějovského zámku 

EMA A KOUZELNÁ KNIHA 
Premiéra divadelního souboru Pvdramatik

(přiložený článek )

27. května 2013 v 18.00 hod. 
sál prostějovského zámku 

PŘÍŠERNÝ PŘÍBĚH TETY MONTAGUEY 
a krátká sólová vystoupení

Absolventské představení DS Truhlíci 
(přiložený článek a foto ) 

České hudební inspirace 
věnováno 90. výročí narození Viktora Kalabise 

Bedřich Smetena- Dvě dua 
„Z  domoviny“ Viktor Kala-
bis- Sonáta pro housle a klavír 
Leoš Janáček- V mlhách Vítěz-
slav Novák- Sonáta d moll pro 
housle a klavír 

Igor Ardašev /klavír/ repre-
zentuje už dlouho české pianis-
tické umění na mezinárodím 
fóru. Je laureátem několika 
evropských klavírních soutě-
ží (soutěž P. I. Čajkovského 
v  Moskvě, Pražské jaro, soutěž 
M. Callasové v  Aténách, sou-
těž královny Alžběty v  Bruse-
lu, soutěž Belgického rozhlasu 
a  televize, soutěž Marguerity 
Long a Jacquese Th ibauda v Pa-
říži). Interpretační úroveň do-
voluje virtuózně disponované-
mu a fi lozofi cky orientovanému 

pianistovi pořádat samostatné 
reitály, hrát čtyřručně i na dva 
klavíry s  manželkou Renatou 
a  spolupracovat s  komorními 
soubory a  vynikajicími světo-
vými orchestry a  dirigenty. Je 
zván na renomované evropské 
hudební festivaly (Schleswig-
-Holstein, Jodoigne v  Belgii, 
Hannover, Neapol, Pražské jaro 
apod.). 

Štěpán Graff e /housle/ patří 
mezi výrazné umělecké osob-
nosti mladé generace. Získla 
ocenění na několika soutěžích 
jako sólista a komorní hráč (na-
příklad Beethovenův Hradec, 
Cena Nadace Bohuslava Marti-
nů, Leoše Janáčka, Mezinárodní 
soutěž v  německé Schwerinu, 
Cena Českého spolku pro ko-

morní hudbu při České fi lhar-
monii atd.). Od roku 1997 je 
primáriem Graff ova kvarteta, 
se kterým vystoupil na pódiích 
koncertních sálu třech světadí-
lů. Velký důraz klade na prová-
dění děl českých skladatelů 20. 
století (např. Nováka, Janáčka, 
Martinů, Ištvana, Kalabise ad.). 
Koncertní programy doplňuje 
většinou průvodním slovem a se 
snaží o širší popularizaci komor-
ní hudby. Soustavně se věnuje 
také pedagogické činnosti, hru 
na housle vyučuje na brněnské 
konzervatoři. 

Kontakt: 
tel. +420 604 483 326, 
www.stepangraff e.unas.cz, 
www.ardasev.com  

Divadelní soubor Truhlíci tvoří 
8 dívek a dne 27. května 2013 v 18 
hodin slavnostně zakončí 1. stu-
peň literárně-dramatického oboru 
svým absolventským vystoupe-
ním.  Pro tuto příležitost si soubor 
připravil nejen představení – Pří-
šerný příběh tety Montaguey - 
ale i krátká sólová vystoupení. 

Soubor tvoří Matylda Klosová, 
Michaela Korčáková, Kateřina 

Vránová, Eliška Buršová, Karla 
Tomanová, Amálie Poledníčko-
vá , Tereza  Marková a  Rozálie 
Látalová. Dívčí soubor má za se-
bou dva roky přípravného studia 
a  šest let studia prvního cyklu 
literárně-dramatického oboru 
ZUŠ V. A.

Za dobu svého trvání sehrály 
dívky řadu představeníček např. 
Kocourkov, O rybáři a jeho ženě, 

Mikulášovy patálie, Narozeniny 
Marie-Hedviky, Potopa světa, Ko-
čičí král, Prolhaná Henrieta a další. 
Největší úspěch zažily s  dílkem 
Narozeniny Marie-Hedviky, které 
sehrály na národním kole soutě-
že dětských divadel Dětská scéna 
v Trutnově. 

Většina členek souboru byla 
v  minulosti úspěšná i  v  sólovém 
vystupování. V  národním kole 

soutěže Dětská scéna přednáše-
ly Karla Tomanová a  Kateřina 
Vránová. Karla Tomanová byla 
oceněna i v národním kole soutě-
že literárně-dramatických oborů 
v sólovém vystoupení v Uherském 
Hradišti bronzovým pegasem.

V  nově zrekonstruovaném 
sále na Pernštýnském náměstí, 
kde literárně-dramatický obor 
od září 2012 působí, uvidíme 

v  podání DS Truhlíci drama-
tizaci jedné z  povídek Chrise 
Priestleyho Zlacený rám.  Malý 
hororový příběh nás zavede do 
ponurého domu tety Montaguy, 
kam si pro hrůzostrašné historky 
chodí Edgara.  

Přijměte pozvání k výjimečné-
mu zážitku.

Hana Kotyzová a Jan Šprynar 
– vedoucí souboru

Absolventské představení Divadelního souboru Truhlíci při ZUŠ V. Ambrose Prostějov
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VÝSTAVY

4.4. – 2.6.  Hana Wichterlová
  Momenty růstu
   Výstava plastik přední české sochařky a prostějovské rodač-

ky ke 110. výročí narození, kterou Muzeum Prostějovska 
uvádí ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Hodonín

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

kterou připravilo České centrum Praha 
  Otto Wichterle – Příběh kontaktní čočky
  Exkluzivní premiéra komiksu Z. Sahulové

MUZEJNÍ NOC

16. května  (Spolupráce JSDH Statutárního města Prostějov,
v 19. hodin  četa Vrahovice)
   Komentovaná prohlídka sochařského díla a osobních do-

kumentů Hany Wichterlové (Eva a Michal Jůzovi)
   Po západu Slunce ( 20 hodin 44 min.) návštěvníky mu-

zejní noci provedou kolem soch při pochodních muzejní 
pracovníci společně s hasiči. Inspirací jsou nám noční po-
chodňové průvody k  antickým sochám historika umění 
a  fi lozofa J. Winckelmanna (1717-1768) pro návštěvníky 
tenkrát zpřístupněných vatikánských muzeí.

   Při čekání, prostojích či po průvodu, pro zájemce vyprávě-
ní o předávání a spiritualitě řemesla. 

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

11. 4. – 14. 7. Jak se rodí večerníčky
   Zájemci se seznámí se zákulisím výroby večerníčků, budou 

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

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

Termín Hodina Tématické zaměření setkání   Lektor

 7. 5. 2013 14.00 Zimbabwe a Botswana  Mgr.Lenka Freharová
  Setkání s cestovatelkou 

14. 5. 2013 14.00 Veselé ponožky  Klub seniorek
  Výroba maňásků z ponožek
  S sebou: jehlu a nůžky

21. 5. 2013 14.00 Typologie osobnosti Mgr. Lenka Freharová 
  Povídání o tom , jací jsme a co se sebou odborná lektorka

  můžeme udělat. 

28. 5. 2013 13.30  Cvičení ČCHI-KUNG II. Pavla Glocová
  Oblíbené cvičení v tělocvičně OS cvičitelka
  S sebou: oblečení a obuv na cvičení 

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

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

         AKADEMIE SENIORŮ
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Letošní festival navazuje na 
velmi úspěšný první ročník, 
který se uskutečnil v  obcích 
regionu Haná 30. 3. – 1. 4. 
2012. Idea o  realizaci festiva-
lu převážně klasické hudby 
byla návštěvníky velmi dobře 
přijata. Na festivalu účinkova-
lo 93 umělců a na přípravě se 
podílelo přes 40 dobrovolní-
ků, obyvatelů regionu Haná. 
V  roce 2013 festival přichází 
s  dramaturgií zaměřenou na 
klasickou a  soudobou hudbu. 
Posluchači se mohou těšit na 
šest koncertů klasické hudby. 
Dva koncerty budou přímo 
obsahovat program z  kom-
pozic soudobé hudby, ostatní 
budou přehlídkou nejslavněj-
ších autorů a děl klasické hud-
by období baroka, klasicismu 
a romantismu.

Výběr kompozic soudobé 
hudby předpokládá odstup běž-
ného posluchače od tohoto typu 
hudby. Je volen tak, aby způsob 
provedení byl co nejblíže nepo-
učenému posluchači. Návštěv-
níci festivalu se mohou těšit 
na akusticko-vizuální zážitek 
v  podání švýcarského souboru 
Ensemble Ö, který v  umělecky 
osvětlených prostorách zámku 
Tovačov přednese tvorbu švý-
carských soudobých skladatelů, 
a  na českou soudobou hudbu 
v programu koncertu Clarinet-
tino na zámku ve Výšovicích. 
Skutečným zážitkem z  oblasti 
klasické hudby bude jistě Ví-
deňská klasika 

Hudební festival Haná 
spoluvytváří kvalitní prostře-
dí „veřejného prostoru“ pro 
obyvatele a návštěvníky Hané. 
Projekt zvyšuje pozitivní ná-
ladu obyvatel a  rozšiřuje na-
bídku volno-časových aktivit 
všech věkových skupin. Mezi-
národní hudební festival Haná 
popularizuje všechny obory 
umění a přináší posluchačům 
a  obyvatelům Hané ty nej-
hlubší zážitky z  uměleckých 
výkonů té nejvyšší kvality 
a úrovně.

Uměleckou záštitu převzal šéf-
dirigent Pražské komorní fi lhar-
monie Jakub Hrůša

Chtěl bych se s  Vámi podělit 
o velkou radost, že mohu převzít 
záštitu nad pozoruhodným „Hu-
debním festivalem Haná“. Jedná 
se o  výjimečný projekt, který si 
zaslouží opravdový zájem kultury 
milovného publika, ale o nic méně 
také pozornost nás, profesionál-
ních hudebníků. Jeho program ve-
lice podnětně a vkusně kombinuje 
nejrůznější hudební žánry, takže si 
každý, kdo touží po setkání s umě-
leckou kvalitou, bude moci vybrat 
podle svého vkusu a  preference. 
Není snadné vytvářet kulturní 

projekty s touto ambicí, a já jsem 
opravdu rád, že se to v tomto pří-
padě tak hodnotně podařilo.

Přeji všem, kdo se budou z té či 
oné strany podílet na tomto svát-

ku hudby, mnoho uměleckého 
zdaru a inspirace! Srdečně

Jakub Hrůša
šéfdirigent Pražské komorní 

fi lharmonie

Hudební festival Haná 
Festival Haná představí umělce špičkové úrovně

Program festivalu:
18. 5. 2013, 17:00 farní kostel Dubany
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - Zahajovací koncert 

Mezinárodního hudebního festivalu Haná
Epoque orchestra - dirigent, varhany: Vojtěch Spurný; fagot: 

Ondřej Roskovec, Tomáš Františ; recitace: MUDr. Jitka Chalán-
ková

24. 5. 2013, 19:00 Městské divadlo Prostějov
VÍDEŇSKÁ KLASIKA – zazní skladby L. van Beethovena, 

J. Brahmse, P. Schulhoff a a W. A. Mozarta.
Artis-Quartett Wien - Peter Schuhmayer (I. housle), Johan-

nes Meissel (II. housle), Herbert Kefer (viola), Othmar Müller 
(violoncello)

26. 5. 2013, 18:00 zámek Tovačov
ROOMS OF HISTORY - akusticko-vizuální zážitek v umě-

lecky osvětlených prostorách zámku Tovačov
Ensemble Ö (Švýcarsko) - Ensemble Ö byl založen v roce 

2001 a jeho uměleckým ředitelem je David Sontòn
27. 5. 2013, 19:00 Lázně Skalka
VIVAT TANGO! 
Ladislav Horák (akordeon) a Petr Nouzovský (violoncel-

lo) - „Cello a akordeon – jistě ne spojení, které slyšíme každý den 
a přece: jaké zvukové bohatství je ukryto v těchto nástrojích a je-
jich interpretech!“ (Barbara Sagstetter)

30. 5. 2013, 19:00 Koncertní sál základní umělecké školy 
v Tovačově

KLAVÍRNÍ RECITÁL – zazní skladby R. Schumanna, 
F. Liszta, F. Chopina a V. Nováka

Martin Kasík (klavír) – držitel Ceny Harmonie pro nejú-
spěšnějšího mladého umělce za rok 2002, vítězem jedné z nej-
prestižnějších světových soutěží Young Concert Artists Compe-
tition v New Yorku 1999 a dalších.

31. 5. 2013, 19:00 koncertní sál Zámku Výšovice
CLARINETTINO – program pro klarinety, smyčcové kvar-

teto a kontrabas
Jiří Hlaváč, Felix Slováček jr. (klarinet), Kvarteto města 

Brna, Josef Hanák – kontrabas
Více podrobností najdete na webu festivalu http://www.fes-

tivalhana.cz/

Na třetí květnové úterý při-
chystal Klub historický a stá-
tovědný v  Prostějově další 
klubový podvečer, který bude 
poslední před letní prázdni-
novou přestávkou. Zaklada-
telka místního divadelního 
spolku Historia Eva Suchán-
ková představí program, při 
kterém bude povídat o  do-
bových společenských ka-
belkách, taškách, brašnách či 
cestovních zavazadlech. Sou-
částí komentované přehlídky 
bude i doprovodná výstavka, 
na které se návštěvníci budou 
moci na vlastní oči přesvěd-
čit o  vysoké estetické úrovni 
a eleganci starých příručních 
zavazadel. Ke spatření bude 

mimo jiné i originální něko-
likadílná cestovní sada z vep-
řovice. Podvečer se uskuteční 
v  úterý 21. května 2013 v  17 
hodin ve výstavním sále Stát-
ního okresního archivu Pros-
tějov v Třebízského ulici.  -tc-

Povídání s paní 
Evou Suchánkovou
Klub historický a státovědný v Prostějově

Exkurze do fary 
v Mostkovicích

Moravsko - Slezská křesťanská akademie Vás srdečně zve 
na Exkurzi do historické budovy fary v Mostkovicích 

v pátek 24. května 2013. 
Sraz účastníků je ve 14.00 hod. před kostelem v Mostkovicích. 
Exkurze bude zaměřená na vzpomínku na místního rodáka 
Prof. ThDr. Františka Cinka, (1888-1966), spolupracovníka arcibisku-

pa A. C. Stojana. 
Tato zajímavá a unikátní exkurze se koná za finanční podpory statu-

tárního města Prostějova a mimořádné vstřícnosti obce Mostkovice. 
 PaedDr. Karel Kotyza, předseda regionu
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vás zve na svoji květnovou akci:
 18. 5. 2013 so 10.00 hod

 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. ST. – ART ECON Střední škola Prostějov, 

Husovo  nám. 91, 2. NP, multimediální posluchárna

 Seminář začne individuálním naladěním každého účastníka na tři symboly 
 druhého stupně. V rámci semináře Vám budou poskytnuty potřebné informace, metodiky a vy-
zkoušíte si zajímavé techniky spadající do druhého stupně.
 Mimo to získáte certifi kát a manuál. Stejně jako u prvního stupně, ti, kteří již absolvovali II. stupeň 
u Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise, mohou přijít na opakování (doporučujeme příchod okolo 12 hod tj. 
po úvodu a iniciaci nových účastníků.).

Na uvedenou akci 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

PROSTĚJOVŠTÍ VOZÍČKÁŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

pořádají   společenský večírek
  v restauraci U TŘÍ BŘÍZ         3. KVĚTNA 2013

Začátek od 16hod. Vstupné včetně večeře 120Kč. 

BOHATÁ TOMBOLA, PROGRAM
Srdečně zveme všechny příznivce a kdo se rád baví!!!

PRODEJ VSTUPENEK  –   telefonicky viz. Info,
 prodej při vstupu

Info.: p. Křepelková 
tel. 739 492 414 

 582 336 270
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Cesta mezi tmou a světlem
V  prostějovské knihovně 

můžete až do 20. května na-
vštívit unikátní výstavu obra-
zů, které vytvořili nevidomí. 
Obrazy zapůjčila nadace Ar-
tevide věnující se všestranné 
podpoře umělecké činnosti 
nevidomých. Jsou vytvořeny 

originální Čečovou metodou, 
která umožňuje nevidomým 
tvořit a  přenést na plátno 
svůj vnitřní svět plný zážitků, 
emocí, přání, představ a  fan-
tazie. Tato metoda využívá 
haptického (tedy hmatového) 
působení na čisté bílé plátno, 

pod kterým se nachází vrst-
va černé magmatické barvy. 
Barva se na plátně objeví až 
v okamžiku doteku. Vytvoře-
ná kresba je obohacena o plas-
tický reliéf, takže nevidomí 
mohou svá díla, i  díla jiných 
nevidomých, vnímat hapticky 
- tedy způsobem, který je jim 
vlastní. Výstava byla uspořá-
dána ve spolupráci s  prostě-
jovskou pobočkou Sjedno-
cené organizace nevidomých
a slabozrakých. Přijďte se po-
dívat i vy.
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PROGRAM NA KVĚTEN
2/5/Čt/15–17h/Učebna 

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte kam se obrátit? Každý první čtvrtek 
v měsíci se v Městské knihovně Prostějov koná pravidelná „Poradna pro 
spotřebitele“. Pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebite-
lů s Vámi bude řešit Váš konkrétní problém. 

7/5/Út/10h/   

SENIOR KLUB
Na květnovém setkání Senior klubu navštívíme památky spojené s židov-
skou kulturou v Prostějově. Výkladu se ujme Jaroslava Kolářová, dlouholetá 
pedagožka Gymnázia Jiřího Wolkera. Sejdeme se v 10 hod. před kostelem 
Církve československé husitské.

9/5/Čt/13:30h/ Knihovna pro děti   

AUTORSKÉ ČTENÍ
Píšete? Máte něco v šuplíku? Každý druhý čtvrtek v měsíci má kdokoliv mož-
nost vyzkoušet si přednést cokoliv ze své tvorby. Knihovna dodá prostor 
i obecenstvo. Můžete tedy přijít něco přečíst, nebo se jen zaposlouchat 
do přednesu někoho jiného. Můžete se pak také pobavit o tom, co právě 
píšete a jak na to. Přijďte se domluvit do knihovny pro děti a mládež. 
Nebojte se zazářit!

11/5/So/10–12h  

FÉROVÁ SNÍDANĚ
V sobotu 11.5. budou Prostějováci snídat u knihovny. Přineste si piknikovou 
deku a nějakou fair trade nebo regionální dobrotu. Upečte férovou buchtu, 
domácí chleba, přijďte se pochlubit se svou marmeládou a ochutnat dob-
roty někoho jiného. Férový čaj, kafe, kakao a čtivo dodáme. :-) Když bude 
pršet, schováme se do knihovny.

15/5/St/10h/ Podkrovní sál   

VÝLET BEZ BARIÉR
Jak se žije nevidomým? Beseda a promítání filmu o mladém nevidomém 
muži, který se musí vyrovnávat se spoustou nelehkých životních situací, ale 
potkávají ho také zajímavé a hezké zážitky. Akce se koná ve spolupráci se 
SONS Prostějov a je určena především studentům středních škol.

15/5/St/17h/ Podkrovní sál   

ANTARKTIDA
Na historické trojstěžňové plachetnici přes Drakeův průliv do Antarktidy. 
Promítání z první části dvouměsíční dobrodružné cesty z Ohňové země do 
Kapského Města, ve kterém kromě antarktické pevniny navštívíme přilehlé 
ostrovy v Jižních Shetlandech a Weddellově moři, budeme zápasit s roz-
bouřeným mořem, proplouvat mezi ledovými krami a pozorovat kolonie 
tučňáků, lachtanů a tuleňů. O zážitcích z míst, kam není běžné se dostat, 
bude povídat cestovatel Jaromír Novák. Akce se koná ve spolupráci s CK 
Vlha a za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K21.

23/5/Čt/17h/ Podkrovní sál 

LENKA HORŇÁKOVÁ CIVADE
Beseda, autorské čtení a vernisáž výstavy obrazů prostějovské rodačky, 
malířky a spisovatelky Lenky Horňákové Civade, která představí svoji no-
vou knihu Prioritaire – Priority (Praha - Paříž). Výstavu jejích obrazů budete 
moci navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov od 23. května 
po celý měsíc. Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury 
v rámci projektu K 21.

28/5/Út/9h/ Půjčovna   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje čtvrtý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. Tento-
krát budeme opět tvořit z keramické hlíny. Tato akce je určena především 
seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Tě-
šíme se na Vás. 

30/5/Čt/15–17h/ Knihovna pro děti
DĚTSKÝ DEN S KNIHOVNOU 
Letos bude veselo pro změnu v knihovně. Smetanovy sady se nám zkráš-
lují, takže 5. ročník oblíbeného soutěžního odpoledne proběhne přímo v 
knihovně pro děti. Snad se tam všichni vejdeme. :-) Děti všeho věku do 15 
let bude jako vždy čekat trasa se spoustou soutěžních disciplín. Čeká vás 
pobavení i poučení, ať jste čtenáři nebo ne. Začátek je přímo v knihovně 
pro děti a mládež (Vápenice 9), pro startovní číslo si sem přijďte kdykoliv 
po 15 hodině. 

CELÝ MĚSÍC:

O MAMINCE PRO MAMINKU
Jen málo lidem na světě, jsou-li vůbec takoví, můžeme poděkovat víc, než 
svým maminkám. Dnem, kdy jim u nás vzdáváme poctu, je druhá květnová 
neděle. Ať je vám let kolik chce, račte si kdykoliv v květnu udělat pohodlí 
a pojďte s námi poděkovat své mamince a vzpomenout na ni ve verších. 
Své básničky můžete kdykoliv v průběhu května nosit či posílat do knihovny 
pro děti a mládež (Vápenice 9, detske@knihovnapv.cz). Ze všech básniček 
budeme postupně skládat malou výstavu, kterou si budete moct prohléd-
nout během června.

VÝSTAVA KNIŽNÍCH ZÁLOŽEK
Své knižní záložky, které jste nám do knihovny nosili v dubnu, budeme vy-
stavovat během května v naší Galerii Na Půdě. Přijďte se podívat, čím si 
kdo stránky v knížkách zakládá. Sešly se opravdu zajímavé kousky, tradič-
ní, památeční, ale i kuriózní nebo vlastnoručně vyrobené.

Druhá květnová sobota 
je na celém světě zasvěcena 
podpoře fair trade. Fair trade 
je způsob obchodu dávající 
drobným pěstitelům, řemesl-
níkům i zaměstnancům z roz-
vojových zemí příležitost uživit 
se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Pokud si koupíte 
fairtradový výrobek, máte jis-
totu, že za ním nestojí napří-
klad zneužívání dětské práce, 
nelidské pracovní podmínky či 
devastace životního prostředí. 
Vloni v  ČR svátek dohroma-
dy oslavilo na 2000 podporo-
vatelů v  56 městech a  obcích. 
Pod heslem „Pochlub se svou 
buchtou!“ knihovna poprvé 
pozvala všechny Prostějovany 

na takzvanou férovou snídani. 
Sice tenkrát pršelo, ale všichni 
si užili i piknik uvnitř knihov-
ny. Zveme Vás i letos! Přineste 
něco dobrého a  na oplátku 
ochutnejte něco od souseda. 
Fairtradové dobroty se rády 
kamarádí s  těmi lokálními, 
takže vítané jsou třeba buchty 
z  fair trade kakaa, cukru, bio-
mouky, medu od místního vče-
laře nebo vajíček od sousedky, 
domácí chleba namazaný mar-
meládou z  vlastní zahrádky, 
nebo máslem od místního far-
máře s domácími ředkvičkami. 
Podávat k  tomu budeme fair 
trade kávu, čaj i  kakao. Letos 
s námi posnídá i návštěva z da-
leké Ugandy. Solomon Nkesiga 

a  Annette Akankwasha jsou 
přímo z míst, odkud se dováží 
naše káva a kakao a mohou na 
svojí zahradě za domem trhat 
kávu ze stromů. Přidá se také 
pracovnice organizace Nese-
hnutí, která několikrát navští-
vila mimo jiné Keňu, Ugandu 
a Rwandu. Budete se jich moct 
zeptat na cokoli, co Vás bude 
zajímat. Více informací, včet-
ně rad, co s  sebou nebo kde 
můžete fair trade potraviny 
sehnat, najdete na adrese www.
knihovnapv.cz/snidane nebo 
přímo na webu akce www.fero-
vasnidane.cz. Vezměte rodinu, 
přátele, deku, dobroty, nějaké 
to nádobí a udělejte si příjemný 
férový piknik.

Malířka a spisovatelka Lenka 
Horňáková Civade se narodila 
v Prostějově, ale už víc než dvě 
desetiletí žije ve Francii. I když 
původně začala studovat eko-
nomii, nakonec vystudovala 
výtvarné umění na Sorbonně 
a  věnuje se kresbě a  malbě. 
O svém životě ve Francii napsa-
la dvě čtenářsky velmi úspěšné 
knihy Provence jako sen a  La-
nýže. Nyní vydává svoji třetí 
knihu s názvem Prioritaire Pri-
ority (Praha – Paříž). Napsala 
ji ve spolupráci se svou přítel-
kyní, také spisovatelkou, Anne 
Delafl otte Mehdevi. Hlavními 
protagonistkami tohoto příbě-

hu jsou Franouzka Anne žijící 
v Praze a Češka Lenka žijící ve 
Francii, které využívají psaní 
dopisů  nejen jako prostředek 
vzájemné komunikace, ale 
i vlastního poznávání neznámé 
země, jejích zvláštností i  stej-
ností, radostí i  problémů. Ve 
čtvrtek 23. května představí 

svoji knihu v  podkrovním sále 
prostějovské knihovny obě au-
torky osobně. Kromě besedy 
a autorského čtení se uskuteční 
také vernisáž obrazů Lenky H. 
Civade, kterou budete moci na-
vštívit v Galerii Na půdě Měst-
ské knihovny Prostějov po celý 
měsíc. 

V  úterý 7. května v  10 ho-
din dopoledne pořádá Senior 
klub Městské knihovny Pro-
stějov výpravu po prostějov-
ských židovských památkách. 
Průvodkyní bude dlouholetá 
středoškolská učitelka Jarosla-
va Kolářová, která působila na 
Gymnáziu J. Wolkera a dějina-
mi židovské kultury se zabývá 

velmi dlouho. Sraz zájemců je 
před kostelem Církve českoslo-
venské husitské (za Priorem) 
– bývalou synagogou. Dále 
budeme pokračovat k  dalším 
památkám a  sledovat osud 
židovského národa, který se 
v Prostějově usazoval už od 15. 
století. Historie „hanáckého 
Jeruzaléma“, jak se Prostějovu 

před druhou světovou válkou 
přezdívalo, je plná zajímavých 
osobností, příběhů a  legend, 
které mnohdy zasahují do celé 
Evropy. Pokud počasí a  síly 
účastníků dovolí, navštívíme 
také starý židovský hřbitov za 
Brněnskou ulicí. Na setkání 
se těší Jaroslava Kolářová a za-
městnanci městské knihovny. 

Dejte si u knihovny férovou snídani – 11.5.

Autorské čtení Lenky Civade

Templ, Špalíček a židovský hřbitov
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KVĚTEN 2013 
16. 5. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA „ASTRONOMIE V ČESKÝCH ZEMÍCH 
PŘED A PO PŘÍCHODU KONSTANTINA A METODĚJE NA MORAVU“

Juliánský kalendář se u nás pravděpodobně objevil koncem 8. 
století. Avšak teprve po roce 863, kdy na Velké Moravě působila 
byzantská misie věrozvěstů Konstantina a Metoděje, se tento 
kalendář uchytil i u nás. Je také pravděpodobné, že s prvními 
křesťanskými misiemi na Moravu se dostávají na naše území 
i  prvky astronomické orientace chrámů … Přednáší: ing. 
Rostislav Rajchl (*1953), vedoucí Hvězdárny Domu kultury 
Uherský Brod, E-mail: hvezdarna@ub.cz. Vystudoval ČVUT, 
obor geodézie a  kartografi e, specializace družicové geodézie 
a  geodetická astronomie. Kromě popularizace astronomie se 
zabývá archeoastronomií. Do okruhu jeho badatelského zájmu 

patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J. A. Komenského a analýzy astronomických 
záznamů z kronik. Publikuje v časopisech Kosmos, Astropis, v denním tisku, v ar-
cheologických sbornících. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat. 

29. 4. – 5. 5. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena  
-  každé odpoledne (platí i 1. 5.) v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nut-

nou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
-  každý večer (platí i 1. 5.) ve 21.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy. 

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
-  POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí 

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

-  VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY 
DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek 
(neplatí 16. 5. – večerní přednáška) v 21.30 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 invalidé 10 Kč. 

BRNĚNSKÁ MĚSÍČNÍ POHÁDKA
Každou pracovní květnovou středu v 15.30 hodin. Dva kamarádi, Kryšpín a Imanu-
el, chtějí očistit špinavý Měsíc. Když se jim to podaří, hledají místo kam s ním, aby 
se znovu neušpinil. Umístí ho na oblohu, daleko od smogu, špíny a kouře. Vstupné 
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. 

5. 5.  VE 14.00 hodin, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚ-
ŽÍ 20012/13 „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – SLUNCE
Soutěži bude předcházet povídání o jediné hvězdě naší sluneční 
soustavy, o jevech, které na ní můžeme pozorovat. Seznámíme se 
s její proměnlivou aktivitou. Děti si prohlédnou fotografi e a tellu-

rium. 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. Obsahem květ-
nových setkání bude seznámení s  letní oblohou. 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 progra-
mů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 2., 9., 30. 5. v 16.30 hodin, 3. a 4. 5. 
v 21.30 hodin a 16. 5. v 18.00 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč 
a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY/EXPOZICE
z dějin prostějovské astronomie

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

OPTIKA - EXPOZICE
Výstavy /expozice jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom 
případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, 
třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena. 

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V Radničních listech 2013 se 
na tomto místě každý měsíc ob-
jevuje v abecedním pořadí jeden 
astronomický pojem. Tentokrá-
te se zastavíme u písmene D.

Deklarace právních zásad  
(Declaration of Legal Prin-
ciples Governing Activities 
of States in Exploration and 
Use of Outer Space, including 
the Moon and Other Celestial 
Bodies) při výzkumu a využi-
tí kosmického prostoru aneb 
Hvězdy na prodej! Pojmenuj-
te po sobě nebo po někom 
hvězdu! Darujte pozemek na 
měsíci nebo kousek Marsu!

Snad každý z  pracovníků 
českých hvězdáren se někdy 
setkal ze strany návštěvníků 
s  požadavkem nebo alespoň 
dotazem na možnost po-
jmenování hvězdy případně 
kráteru na Měsíci nebo kou-
pě pozemku na Marsu nebo 
dokonce i  na Venuši (kde 
mimochodem panují docela 
příšerné fyzikální podmínky). 
A  když pak vysvětlujeme, se 
značným přemáháním s  váž-
ným výrazem v  tváři, že to 
možné není, tazatel se stejně 
většinou dívá krajně nedůvě-

řivě. Vždyť přece jeho tetička 
za padesát tisíc včera koupila 
kus Měsíce, dostala k  tomu 
jeho fotografi i, mapu i certifi -
kát napsaný v nějaké cizí řeči. 
A v novinách psali, že minulý 
týden nějaký mladík koupil za 
dvě tisícovky pro svoji slečnu 
hvězdu! Na certifi kátu bylo 
jméno slečny i  souřadnice 
hvězdy a  teď si ji chodí pro-
hlížet na hvězdárnu. Mám 
na mysli tu hvězdu. Těmto 
lidem pak nelze vymluvit, že 
jediným mezinárodně uzná-
vaným arbitrem ve značení 
nebeských těles v  současnos-
ti je jen a  jen Mezinárodní 
astronomická unie (IAU). 
Např. když se stanete světově 
uznávanou vědeckou kapa-
citou a zemřete, tak asi za tři 
roky po vaší smrti příslušná 
komise IAU začne (možná) 
zvažovat, zda po vás nepo-
jmenovat nějaké měsíční údo-
lí. Mimochodem jenom malé 
množství známých hvězd 
(v porovnání s celkovým zná-
mým množstvím) nese nějaké 
jméno, které je obvykle latin-
ského nebo arabského půvo-
du. Hvězda jménem Můj Pepa 

by rozhodně u IAU neprošla. 
Tedy v  případech uvedených 
v  názvu tohoto příspěvku si 
vlastně pořídíte kus papíru, 
obvykle s  nepříliš dokonalou 
mapkou pozemku nebo okolí 
hvězdy, v ceně nejvýše několi-
ka desítek korun.

Diskutované téma se stalo 
aktuálním na počátku tzv. prak-
tické éry kosmonautiky, resp. 
v  okamžiku startu Sputniku 1. 
Zhostila se ho Organizace spoje-
ných národů (OSN). Ta ve slav-
nostním prohlášení Generálního 
shromáždění OSN v  roce 1963 
zavázala členské státy, aby se při 
výzkumu a  využití kosmického 
prostoru řídily sérií defi nova-
ných zásad. Mezi ně mj. patří

Kosmický prostor a nebeská 
tělesa se vymykají národnímu 
přivlastnění a  nároku na svr-
chovanost

Stát, v  jehož rejstříku je ob-
jekt vypuštěný do kosmického 
prostoru, si podrží nad objek-
tem i osobami v objektu pravo-
moc a kontrolu, pokud je v kos-
mickém prostoru

Každý stát, který objekt vy-
pustí do kosmického prostoru, 
a  každý stát, z  jehož území je 

objekt vypuštěn, je mezinárod-
ně zodpovědný za škody cizímu 
státu způsobené objektem nebo 
jeho částí na zemi, ve vzduchu 
nebo v kosmickém prostoru

Astronauti, kteří v  případě 

nehody, tísně nebo nouzového 
přistání na území cizího státu 
nebo na otevřeném moři, bu-
dou bezprostředně a bezpečně 
navráceni státu, u něhož je kos-
mická loď zaregistrována. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - D
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Ačkoliv první dubnová ne-
děle patřila k nejchladnějším, 
přece byla druhým dnem sou-
těžní loutkářské přehlídky, už 
po 47. nazvané Třebíčské lout-
kářské jaro. Je to přehlídka, 
kde soutěží o postup na Lout-
kářskou Chrudim zástupci 
minimálně tří moravských 
krajů.

Již poněkolikáté reprezen-
tovalo naše město LOUTKO-
VÉ DIVADLO STAROST.  To 
dovezlo na přehlídku svou 
hru RYTÍŘ ŠNOFONIUS 
A  PRINCEZNA MORDULI-
NA.  Dlužno říci, že se pros-

tějovským loutkářům dařilo – 
čtěte sami: největší pochvalu 
poroty za loutkoherecký vý-
kon v roli Mesistáfl a – a cenu 
získal známý prostějovský 
herec Zbyněk Melka, který 
toto představení také režíruje.  
Soubor byl pochválen za dlou-
holetou práci s  historickými 
loutkami a  jim odpovídající-
mi texty – a  protože byl ne-
čekaně na přehlídce přítomen 
také hlavní pořadatel festivalu 
v  Chrudimi, byla Starost po-
zvána, aby svůj kus uvedla 
v Chrudimi jako inspirativní 
představení. 

Ti čtenáři, kteří o  Staros-
ti vědí více možná tuší, že se 
loutkáři rádi věnují vystoupe-
ním i na místech neobvyklých 
a  ryze nedivadelních  a  ani 
v  Třebíči tomu nebylo jinak, 
a  tak druhé představení ode-
hráli odpoledne přímo v Do-
mově pro seniory v  Třebíči. 
A bylo prý to poprvé, co mezi 
ně někdo ze soutěžících zaví-
tal……

Dlužno ještě podotknout, 
že činnost tohoto divadelního 
spolku podporuje statutární 
město Prostějov a  také Olo-
moucký kraj.  -ič-

Společnost

Prostějovský Mesistáfl  okouzlil porotce…

70 let  Bílá Anna, Marholdová Vlasta, Martínková Františka, Rokytová Jana, 
Lasovská Zuzana, Švábíková Emílie, Kučera Jaroslav Ing., Kardinálova 
Jana, Šustrová Jaroslava, Funková Jana, Kut Josef, Štěrbová Jana, Cigl 
Josef MUDr., Škoda Miloš, Pazdera František, Kolečkářova Zdeňka, 
Skoček Jaroslav, Brhelová Jaroslava, Macek Jiří, Brázdil Pavel Mgr.  

75 let  Vaňková Libuše, Šlézarová Jitka, Rosypalová Ludmila, Dostálová 
Věra, Snovák Jozef, Stehlík Augustin Ing., Mikulenková Květoslava, 
Hušák  Václav  Prof. Ing. CSc., Nevrtal František, Dofková Vlasta, 
Tupý Jan, Kubalčíková Ludmila, Fojtíková Eva, Čechovská Libuše, 
Nedbalova Růžena.

 80 let  Malík Ladislav, Skopal Klement, Janeček Milan, Mikulková Květoslava, 
Spáčilová Zdeňka, Kučerová Dagmar, Fajstlová Marie, Goldemund 
Josef, Tomečková Jarmila, Múller Vojtěch, Vlková Marie, Baletka Jiří.

 85 let  Krásenský Josef, Zedníčková Česlava, Sedláček Bohumil, Pospíšilová 
Ludmila, Parobek Radomír, Tomková Jarmila, Hanáková Věra, 
Makovcová Jaroslava, Wichteriová Alenka Mgr., Volková Květoslava

 90 let  Novák Adolf, Sedláková Věra.

 91 let Burešová Božena, Ohlídal Vlastimil, Jakešová Jarmila, 
Kucielová Božena.

 92 let Petrželová Jiřina, Liška Stanislav, Vrcha František

 93 let Vylášková Marie

 94 let Gronych Jindřich 

Blahopřejeme
V měsíci březnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

Omezení provozu ICM Prostějov v květnu
ICM Prostějov bude ve dnech 20. - 23. 5. 2012, z provoz-

ních důvodů zavřeno. 

Akce plánované na květen
Evropská unie v otázkách

Také letos připravilo MEIS Prostějov působící při ICM Prostějov 
ve spolupráci Europe Direct Olomouc internetovou soutěž pro mlá-
dež s názvem „Evropská unie v otázkách“. Až do úterý 7. května 2013 
se můžete do soutěže zapojit. Zodpovíte-li správně trojici soutěžních 
otázek na webu www.icmprostejov.cz, můžete vyhrát dárkový balí-
ček nebo hlavní cenu, kterou je tablet GoClever Tab R75.

Setkání všech generací
V sobotu 11. května se ICM Prostějov již tradičně zúčastní Se-

tkání všech generací, které pořádá Prostějovská koalice nezisko-
vých organizací PRKNO. Těšíme se na vás na našem stánku. 

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

také naši Galerii pro duši. Začátkem května se můžete přijít podívat 
na výstavu soutěžních výtvarných prací žáků církevních škol na téma 
Cyril a Metoděj na Moravě a v druhé polovině května pak na výstavu 
Nejlepších výtvarných prací studentů CMG a MŠ v Prostějově.

Den internetu zdarma
Na středu 31. května chystáme pro všechny zájemce Den internetu 

zdarma u příležitosti Světového dne bez tabáku (31. května). Přijít 
můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás 
bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.

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

ní zkušenost? Co třeba Evropská dobrovolná služba? S účastníky 
Evropské dobrovolné služby se můžeš už několik let setkávat v na-
šem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto programu aktivně zapojit. 
Jak? Kontaktuj nás pro víc informací na e-mailu info@icmprostejov.
cz nebo se podívej na náš web www.icmprostejov.cz. 
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o. s.
Nám. J. V. Sládka 2, 796 04,  Prostějov - Krasice, 

http://cprpv.ic.cz/, cprpv@seznam.cz, tel. 731 626 126

pořádá v květnu tyto akce, 
na které vás srdečně zveme:

EMANUEL aneb vzácný 
čas s otcem 

-víkendový pobyt pro otce 
a jejich syny ve věku 7 – 12 let.

Zveme všechny táty a  jejich 
syny na mimořádné setkání 
plné her a chlapské zábavy. Pro-
gram je zaměřen na prohloube-
ní vztahu a vzájemné důvěry.

Kdy: 3. 5. - 5. 5. 2013
Kde: Kemp Olšovec, Jedovnice
Cena: 350 Kč otec, 200 Kč syn
Podrobné informace o akci 

na webových stránkách.

TVOŘIVÁ DÍLNA 
KDY: každé  pondělí od 

14.30 do 17.30 hodin.
–  je určena pro všechny 

děti, rodiče a  ostatní tvůrčí 
zájemce.  

  6.5. Dárky pro radost 
nejen pro maminky 

13.5. Drátovaní na sklenice 
20.5. Keramické kachle
27.5. Drobnosti z Fima
 Příspěvek na materiál - 30 

Kč pro děti a  50 Kč pro do-
spělé.

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. Usnad-
ňuje přípravu na nástup do MŠ, 
připravuje na separaci od rodi-
čů a  navazování vztahů s  vrs-
tevníky v  malé skupině a  bez-
pečném prostředí. Příspěvek za 
kroužek je 120 Kč (40 Kč/hod) 

SETKÁNÍ 
PRO OVDOVĚLÉ 

Centrum pro rodinu Pros-
tějov a Centrum pro rodinný 
život Olomouc zvou ovdo-
vělé z  celé diecéze v  sobotu 
18. května 2013 do Olomouce. 

Setkání se uskuteční od 
9.30 do 15 hod. v budově Ku-
rie arcibiskupství na Biskup-
ském nám. 2. 

Přednášet budou MUDr. 
Jitka Krausová (Role utrpení 
v  duchovním životě), P. Go-
razd Cetkovský O. Carm. 
(Role samoty v  duchovním 
životě) a  Bc. Marcela Řez-
níčková (Vdovy, vdovci a naši 
národní světci). 

Ve 14.00 hod. bude mše sv. 
pro účastníky v kapli sv. Anny 
u katedrály. 

KŘESŤANSKÉ  
MATEŘSKÉ CENTRUM  

MATKY  MARKÉTY

KDY:  každé dopoled-
ne v  PONDĚLÍ,  STŘEDU  
A PÁTEK od 9 - 12 hod. 

V pondělí a ve středu začí-
ná společný program v 10.00 
hod. krátkou modlitbou 
a četbou z Písma a zpíváním 
s kytarou. Následují hry, zpí-
vání s  dětmi, hraní na ná-
stroje, učení nových říkadel 
a  ukazovaček. Nakonec je 
připravené tvoření pro nej-
menší. 

V pátek je volná herna - tj. 
bez organizovaného progra-
mu si můžete přijít pohrát 
s dětmi a popovídat.

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

tvořivá dílna
KERAMIKA

KDY: pondělí 6. května od 
16:00 do 18:00

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

Pracovní oblečení s  sebou. 
Poplatek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny. 

beseda s promítáním 
fotografií

PŘÍRODNÍ KRÁSY
 OSTROVA BORNEO

KDY: čtvrtek 9. května od 19 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Cestopisná přednáška foto-

grafa Petra Bambouska. 
Borneo je díky své polo-

ze i  dlouhodobé izolaci od 
pevniny domovem mnoha 
unikátních forem života. Au-
tor přednášky si všímá doko-
nalosti maskování místního 
hmyzu, obranyschopnosti 
ještěrů a  propracované hie-
rarchie v  tlupě endemických 
nosatých opic. 

O  to více pak prožívá tlak 
civilizace, který je dnes patrný 
na každém kroku a který při-
spívá k dopadu na celý křehký 
ekosystém. Během svého po-
vídání přiblíží důvody silného 
pouta, které si k Borneu vytvo-
řil, a podělí se o snímky, které 
zachycují rozmanitost místní 
přírody.

procházka s lampiony nejen pro 
rodiny s dětmi 

VEČERNÍ STEZKA BLUDIČEK
KDY: pátek 10. května od 

19:00 hodin 
KDE: biokoridor Hloučela
Přijďte strávit příjemný večer 

procházkou pod korunami stro-
mů podél šumící říčky Hlou-
čely. Nechte se aspoň na chvíli 
obklopit jarními vůněmi, zvuky 
a krásou usínající přírody. Abys-
te se za šera neztratili, přineste si 
např. lampion, který vám posvítí 
na cestu do cíle a hlavně pak zpět 
domů.

Start a  prezence: loučka za 
mostem na Olomoucké ulici po 
levé straně (nedaleko tiskárny 
Cheops), od 19:00 do 20:00 ho-
din. Startovné 30 Kč (v ceně špe-
káček a  pečivo, vydávat se bude 
v cíli). Děti do 3 let zdarma. 

Cíl: občerstvení U Abrahámka, 
zde možnost opékání špekáčků.

Pořádá ZO ČSOP Hloučela, bliž-
ší informace na tel. 721 377 514.

vycházka České společnosti  ornito-
logické

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU  
V PLUMLOVĚ

KDY: sobota 11. května 
KDE: sraz v 8:00 na parkovišti 

pod motelem Čubernice
Terénní exkurze do PP Čuber-

nice a okolí, kterou pořádá Tomáš 
Najer z České společnosti ornitolo-
gické. Spojeno s poznáváním ptáků 
podle jejich hlasu i vzhledu a po-
vídáním o  jejich životě. Za vhod-
ných podmínek i ukázka odchytu 
a kroužkování. S sebou dalekohled. 

Předpokládané ukončení v do-
poledních hodinách. 

Doprava je možná autobusem 
s odjezdem z aut. nádr. v Prostě-
jově (nástupiště 10) v 7:35, příjezd 
na zastávku Plumlov-přehrada 
v 7:55. V případě silného deště se 
akce ruší.

přírodovědná soutěžní stezka pro žáky
ZLATÝ LIST

KDY: sobota 18. května
KDE: Olomouc
Krajské kolo celostátní soutěže Zla-

tý list, konané formou soutěžní stezky 
se stanovišti, která jsou zaměřená na 
praktické poznávání přírody a  na 
znalosti v  ochraně přírody a  život-
ního prostředí. Soutěž je určena pro 
vítězné týmy z místních kol soutěže.

tvořivá dílna
KERAMIKA

KDY: pondělí 20. května od 
16:00 do 18:00

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

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

terénní exkurze pro pedagogy a další 
zájemce z řad veřejnosti

EXKURZE NA 
PŘÍRODOVĚDNĚ CENNÉ 
LOKALITY PROSTĚJOVSKA

KDY: úterý 21. května 
KDE: sraz v 8:00 na Husově 

nám. 67, odtud odjezd vlastním 
autobusem v 8:15 

Terénní exkurze na rozkvetlá 
chráněná území a další přírodo-
vědně cenné lokality prostějov-
ského okresu. Navštívíme např. 
chráněná území Na Hůrkách, 
Lipovské upolínové louky a  Na 
Kozénku, lokality U  Jasénků 
a Plániva. Změna programu vy-
hrazena (dle počasí a stavu vege-
tace). 

Návrat do 14:30 hod. S sebou 
jídlo a pití na celý den, pláštěnku 
a dobrou terénní obuv.

Příspěvek na dopravu: 80 Kč. 
Exkurze je akreditována MŠMT. 
Nutno se předem přihlásit do 
středy 15. 5. na iris@iris.cz.

vycházka pro rodiny s dětmi
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

S PRAMÍNKOVOU VÍLOU
KDY: sobota 25. května 
KDE: odjezd v  7:55 autobu-

sem z  Prostějova do zastávky 
Lipová – Seč  

Putování s Pramínkovou vílou. 
Společně navštívíme a  vyčistíme 
4 studánky. Vyjdeme ze Seče po 
červené značce k  Wilhelmově 
studánce, dále projdeme kolem 
studánek Plavuňka a  V  Hlubo-
kém. Poslední navštívená stu-
dánka bude U Františka. Odtud 
dojdeme na vlak do Ptenského 
Dvorku. Příjezd do Prostějova 
v 15 hod. Délka trasy asi 7 km. 

Pro děti budou připraveny růz-
né aktivity a hry, překvapení není 
vyloučeno. Cena: 20 Kč / dítě.

akce na pomoc přírodě
DEN PRO PŘÍRODU

KDY: sobota 1. června 
KDE: sraz v Plumlově na ná-

městí v 8:45, vhodný bus z Pros-
tějova jede v 8:25 z aut. st. (sta-
noviště č. 11)

Brigáda na loukách v okolí Plum-
lova pro všechny, kteří chtějí pomoci 
přírodě. Budeme hrabat seno, vytr-
hávat ovsík a rozrušovat drn. 

Nářadí a  pracovní rukavice 
zapůjčíme, drobné občerstvení 
bude zajištěno. Účastníci obdrží 
zdarma letáčky či brožurky s regi-
onální tematikou. 

Předpokládané ukončení akce 
ve 14 hodin.

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.
Akce fi nančně podpořili:

Statutární město Prostějov,
Nadace Partnerství v rámci 

Blokového grantu 
– Fondu pro NNO

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 

09.  -30  13.00 
Hasičského záchranného sboru
Zdravotnické záchranné služby
Policie ČR
Městské policie
Vojenské policie
Celní správy

                                        Den se složkami 
                  Integrovaného záchranného systému

- y innosti složek:ukázk  č

V době od 09.00 do 13.00 hod bude na náměstí T.G.M. pro veřejnost připraven simulátor havárie
osobního auta převrácením na střechu a ukázka  ovlivnění alkoholem pomocí speciálních brýlí.

Na náměstí b obdrží drobné c  udou probíhat soutěže pro děti. Nejlepší eny. Dále můžete vidět ukázku 
vyzkoušet si „skákací boty”, utechniky, výstroje, výzbroje, laserovou střelnici, kázky městského 

 a kkamerového systému s digitálním záznamem, laserový měřič rychlosti vozidel riminalistickou 
techniku. Informační středisko prevence vám nabídne poradenskou službu.
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Mateřské centrum Cipísek 
Prostějov se stalo partnerem 
projektu zaměřeného na pod-
poru zahájení a  rozvoje pod-
nikání, na který se podařilo 
získat dotaci z  Evropského 
sociálního fondu Operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost a  státního roz-
počtu ČR. 

V Prostějově proběhnou dva 
cykly kurzů - první od září do 
prosince 2013, další v následu-
jícím roce. V  úterý 28. května 
v 16 hodin se koná informační 
schůzka, na které budou k dis-
pozici bližší údaje o  projektu. 
Kurzy jsou plně hrazeny z pro-
středků EU. 

Hlavním cílem projek-
tu je umožnit ženám v  Olo-
mouckém kraji založit si vlastní 
podnikání, které bude udržitel-
né a v souladu s jejich osobním 
zaměřením a životními rolemi. 
Projekt je realizován MC Krte-
ček Jeseník a  dalšími partnery 
projektu. 

Projekt je určen ženám vrace-
jícím se po rodičovské dovole-
né na trh práce nebo pečujícím
o děti do 15 let a ženám v před-
důchodovém věku. Svým zapo-
jením získají všechny účastnice 
projektu možnost inspirovat se 
a sdílet své nápady s ostatními 
podnikatelkami z Olomoucké-
ho kraje, pracovat na svém 
osobnostním rozvoji pod vede-
ním kouče, odborně se připra-
vit v prezenčních a e-learningo-
vých kurzech, konzultovat svůj 
vlastní podnikatelský záměr 
se specialistkou na podporu 
podnikání a v neposlední řadě 
se dozví, jak své podnikatelské 
aktivity sladit s chodem domác-
nosti. 

Webové stránky projektu 
www.odkocarkukpodnikani.
cz. Přihlášky a bližší informa-
ce získají zájemci prostřed-
nictvím emailu: jitka.zaple-
talova@centrum.cz nebo na 
telefonním čísle 723 436 339. 

 -mc cipisek-

květen na téma Zdravé rodinné vztahy
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů přihlásit předem

 Od kočárku k podnikání
informační schůzka ke vzdělá-
vacímu kurzu pro ženy
úterý 28.5. v 16.00
 

Jak vychovávat děti podle 
jejich temperamentu?

beseda pro rodiče s psycholož-
kou 
středa 22.5. v 18 hodin

Týden pro rodinu- týden na 
podporu zdravých rodinných 
vztahů
13.5.-17.5. v programech MC

 Výživa na jaře a v létě
besedy v  pravidelných progra-
mech
 
Kdy a jak začít s výchovou dětí? 
Besedy o  vývoji a  výchově 
v  rámci Mimiklubu pro ma-
minky s miminky dle rozpisu 
v MC
 

Individuální 
psychologické 
poradenství

poradenství s psycholožkou dle 
objednání 

Individuální právní konzultace
konzultace s právničkou dle ob-
jednání 
 

Individuální výživové 
poradenství pro děti i dospělé
dle objednání
 

Termíny, přihlášky 
a bližší informace

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

MC Cipísek- komunitní centrum pro rodinu

Informační schůzka k projektu: 
Od kočárku k podnikání

Patrik Procházka
Jiří Tyl
Marek Kubalák
Agáta Padrnosová
Ema Koutná
Karolína Šustrová
Pavlína Šustrová
Sára Indráková
Anna Rozárie Vodicová
Antonín Pořízka
Běta Navrátilová
Lucie Čáslavská

Ondřej Svobodník
Petr Barveníček
Karolína Halamová
Jakub Průša 
Klára Šťastná
Šarlota Neherová
Vojtěch Linhart
Matyáš Bílek
Viktor Koutný
Patrik Gábor
Jiří Šmída byl přivítán 
dne 14. 3. 2013

Seznam dětí přivítaných 
dne 18. 4. 2013PROSTĚJOVSKÁ MATEŘINKA

A ÚSPĚCH ZŠ A MŠ PALACKÉHO
Dne 19. 3. 2013 se v Národ-

ním domě Prostějov konalo 
oblastní kolo PROSTĚJOVSKÉ 
MATEŘINKY 2013, které se 
zúčastnilo 9 mateřských škol.

Naše MŠ Mánesova, která je 
součástí ZŠ a  MŠ Prostějov, Pa-
lackého tř. 14 byla vybrána mezi 
fi nalisty 18. ročníku celostátního 
festivalu mateřských škol MA-
TEŘINKA 2013, který se bude 

konat 3. a 4. května 2013 v Nym-
burce.

Je nám potěšením, že můžeme 
reprezentovat naši školu a město 
Prostějov na celostátní úrovni, 
kde se představí 25 mateřských 
škol se svým programem. Naše 
MŠ vystoupí s  hudebně taneč-
ní „ČERTOVSKOU POHÁD-
KOU“ Daniela Navrátilová

(učitelka MŠ)

PROSTĚJOVSKÁ MATEŘINKA 2013
V úterý 19. března 2013 se 

v  Městské divadle Prostějov 
uskutečnil 14. ročník festiva-
lu PROSTĚJOVSKÁ MATE-
ŘINKA. Festival je zařazen 
do seznamu akcí akredito-
vaných Ministerstvem škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR a  zároveň je vyhlášen 
metodickou akcí pro učitel-
ky mateřských škol. Cílem 
projektu je přispívat k  roz-
voji osobnosti dítěte před-
školního věku, s důrazem na 
tvořivost, aktivitu, citlivost 
vůči druhým lidem i vůči ži-
votnímu prostředí. Pomáhat 
upevňovat význam rodiny 
jako nenahraditelného pilíře 
lidské společnosti a  napo-
máhat rozvoji vzájemné spo-
lupráce mezi školou a  rodi-
nou. Vytvářet prostor pro 
výměnu zkušeností a  od-
borných poznatků mezi pra-
covníky v  oblasti předškolní 
výchovy a  zároveň pomoci 
zvýraznit pozici předškolního 
školství v rámci celkového vý-
chovně vzdělávacího systému 
v České republice. Zcela zapl-
něný divadelní sál mohl sle-
dovat hudební, pohybová či 
taneční vystoupení celkem 9 
mateřských škol. Z Prostějova 

vystoupily děti z  mateřských 
škol Dvořákova, Raisova, Má-
nesova, Speciální-Mozartova 
a dále pak z Žešova, Čech pod 
Kosířem, Kralic na Hané, Vr-
bátek a Kunčic pod Ondřejní-
kem. Kunčické děti přijely do 
našeho města až z  Valašska, 
poněvadž v  jejich regionu se 
Mateřinka nepořádá. Celkově 
na letošní Mateřince vystou-
pilo 143 dětí pod dohledem 
téměř tří desítek předškol-
ních pedagogů. Na tomto 
místě je třeba vyjádřit podě-
kování a  pochvalu všem uči-
telkám mateřských škol, které 
s  dětmi vystoupení několik 
týdnů poctivě nacvičovaly. 

Finálové klání Mateřinky 
2013 bude hostit už tradičně 
Nymburk a  to 3. a 4. května 
2013. Odborná porota, slože-
ná z  pedagogů předškolního 
věku města Nymburk, vybra-
la do fi nále z prostějovského 
oblastního kola mateřskou 
školu z  Mánesovy ulice 
v  Prostějově, na základě za-
slaného videozáznamu.

Zvláštní poděkování patří 
statutárnímu městu Prostě-
jovu, které festival podpořilo 
veřejnou fi nanční podporou. 

 Tomáš Jachník, 
Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola 

Prostějov, Komenského 10

Prostějovská mateřinka 2013
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Klub plastikových 
modelářů Prostějov 
uspořádal v  sobotu 
dne 9. dubna 2013 
tradiční modelářskou 
soutěž “Velikonoční 
Prostějov 2013”. Soutěž 
zahájil primátor města 
Prostějova p. Miroslav 
Pišťák a popřál soutě-
žícím úspěch v soutěži. 
Součástí soutěže byla 
i výstava modelů letadel, lodí a boj. 
techniky, která byla návštěvníky 
hodnocena mimo vlastní soutěž 
a nejlepší modely byly na závěr rov-
něž oceněny. V rámci soutěže byly 
též uděleny ceny prostějovské 21. 
odbočky Svazu letců gen. Škarva-
dy za nejlíbivější model letounu, 
na kterém létali nebo létají čs. piloti 
a v žákovské kategorii za nejlépe po-
stavený model. O tyto ceny je mezi 
modeláři velký zájem a  je velmi 

ceněna. Tentokrát si 
ceny SL ČR odvezl 
modelář Josef Du-
dycha z  Brněnce za 
model letounu AN-2 
a v žákovské kategorii 
mladý modelář On-
dřej Škarka z Kopřiv-
nice za model letounu 
Spitfire Mk-IXc. Vy-
hodnocení ostatních 
kategorií a  ocenění 

vítězných modelů provedl předseda 
Hanáckého klubu plastikových mo-
delářů Prostějov p. Tomáš Studený 
na základě hodnocení rozhodčích. 

Určitě si nenechte ujít příležitost 
příští rok o Velikonocích seznámit 
se s pečlivou a přesnou prací mla-
dých i  starších modelářů a ohod-
notit do posledního detailu pro-
pracované modely letadel a bojové 
techniky na soutěži “Velikonoční 
Prostějov 2014”.  -zn-

Plastikoví modeláři uspořádali
velikonoční soutěž 

22. března 2013 byli v   sále 
prostějovského Městského diva-
dla slavnostně oceněni nejlepší 
učitelé Prostějova. Akci již tra-
dičně připravila Komise pro vý-
chovu a vzdělávání Rady města 
Prostějova, jejímž předsedou 
je zastupitel Michal Müller. 
Slavnostním večerem provázel 
ředitel prostějovské Městské 
knihovny Aleš Procházka.

Ocenění pedagogové:

Iva Petrželová (MŠ Šárka)
za dlouhodobě kvalitní  práci 

a zásluhy v oblasti vzdělávání a vý-
chovy dětí předškolního věku

Marcela STREITOVÁ 
(MŠ Moravská)
za mimořádné výsledky v oblasti 

vzdělávání a výchovy dětí předškol-
ního věku, za rozvoj estetického 
vnímání, tvořivou a invenční práci 
s dětmi

Mgr. Milena Skoupilová 
(Střední škola, základní škola 

a dětský domov na Lidické ulici) 
za dlouhodobý přínos speciální-

mu školství v Prostějově, především 
za  velmi dobré výsledky na poli vý-
tvarné činnosti s žáky se zdravotním 
postižením

Mgr. Petr Rejkuba 
(Střední, základní a  mateřská 

škola Jistota o.p.s.,  Tetín)  
za odborné a  kvalifikované ve-

dení a výuku nevidomých žáků, za 
mimořádnou a nadstandardní  spo-
lupráci s  rodiči handicapovaných 
žáků, za dlouhodobě kvalitní práci 
metodika informačních technologií 
a vedení ICT na škole

Naděžda Kurčáková 
(MŠ Melantrichova) 
za laskavý a  mateřský přístup 

k dětem a za dosažené úspěchy žáků 
ve výtvarných soutěžích okresního 
i ale celostátního významu

Mgr. Eva Zatloukalová 
(RG a ZŠ města Prostějova)
za zavádění nových metod s vy-

užitím informačních technologií , 
za vedení žáků ke zdravému život-
nímu stylu, za práci metodika pre-
vence sociálně patologických jevů.

Mgr. Božena Hovorková
(ZŠ Dr. Horáka)
za dlouholetou významnou pe-

dagogickou práci, 
za přípravu žáků na olympi-

ády a soutěže, za podporu eko-
logické činnosti ve škole, za po-
díl na projektech Zdravá škola 
a Ekoškola   

Mgr. Renata Velešíková 
(ZŠ a MŠ Palackého) 
za využívání inovativních metod 

při výuce, za vedení keramického 
kroužku, za organizaci školních 
kol pěveckých a recitačních soutěží 
a také za významný podíl na organi-
zaci oslav 100. výročí budovy školy 
v Čechovicích 

Mgr. Alžběta Krejčířová 
(ZŠ Melantrichova)
za podíl na úspěšné realizaci  me-

zinárodního programu Comenius 
a  za aktivity  spojené s  přípravou 
projektů na škole v oblasti environ-
mentálního vzdělávání 

Mgr. Monika Doleželová 
(ZŠ a MŠ Jana Železného) 
za dlouholetou tvůrčí práci v ob-

lasti ekologické výchovy a za to, že 
předává životní moudrost a pohodu 
ne prostřednictvím známek, ale srd-
cem a úsměvem

Mgr. Blanka Daňková 
(ZŠ E. Valenty) 
za přípravu a  organizaci školy 

v  přírodě, za podíl na aktualizaci  
Školního vzdělávacího programu, 
za vedení kroužků francouzštiny na 
škole

Mgr. Magda Nadymáčková 
(ZŠ Majakovského ve Vrahovicích)
za výbornou a  obětavou práci 

metodika prevence rizikového cho-
vání,

za podíl na projektu „Rosteme 
spolu“ a za výborné výsledky žáků 
ve výtvarných a literárních soutěžích

Mgr. Ivana Juráková 
(Gymnázia Jiřího Wolkera)
 za dlouholetou kvalitní peda-

gogickou práci a úspěšnou spolu-
práci se školskou veřejností  reali-
zovanou prostřednictvím nadační 
společnosti GAUDEAMUS při 
Gymnáziu Jiřího Wolkera v Pro-
stějově 

Mgr. Bronislava Dudová 
(Střední zdravotnická škola) 
za mnohaletou  úspěšnou přípra-

vu žáků na recitační soutěže a olym-
piády v českém jazyce, také za podíl 
na projektu ,,Studenti píší noviny“, 
pořádaným deníkem MF Dnes.

Mgr. Alice Švalbová 
(Střední škola designu a módy) 
za spolupráci se zahraničními 

partnery v rámci  projektů EU, za re-
alizaci projektu „Škola v Evropě, Ev-
ropa ve škole“ a za přínos pro mo-
dernizaci jazykové výuky na škole.

Mgr. Jitka Ungermannová 
(Obchodní akademie) 
za podíl na projektu “Vzdělávání 

pedagogů ZŠ v  oblasti finanční 
gramotnosti”, za organizaci 
semináře “O  penězích bez peněz” 
v  rámci projektu Zdravé město, 
za mimořádné práce spojené 
s  přípravou a  organizací  dalšího 
vzdělávání  zaměřeného na rozvoj 
finanční gramotnosti, za přípravu 
žáků na soutěže “Matematický 
klokan”, “Logická olympiáda” 
a “Wordprocessing”

Mgr. Jana Daňková (CMG)
za vedení a  organizaci školního 

kola Středoškolské odborné činnos-
ti, za organizaci sportovních a biolo-
gických soutěží na škole a za dlou-
holeté vedení letních turistických 
kurzů určených pro studenty CMG

Ing. Ivan Rýdl  
(Švehlova střední škola 
polytechnická) 
za podíl na projektech Evropské 

unie „Kvalitní potraviny - kvalitní 
život“ a  „Výuka s  podporou digi-
tálních technologií“, dále za kvalitní 
přípravu žáků na státní maturitní 
zkoušku z anglického jazyk, za dlou-
holetou práci ve funkci předsedy 
nadace Švehlovy střední školy po-
lytechnické

Mgr. Jitka Vránová
(Střední odborná škola 
podnikání a obchodu s.r.o.)
za dlouholetou úspěšnou peda-

gogickou práci,  odpovědný přístup 
k  výkonu funkce výchovného po-
radce a citlivý přístup ke studentům 
při řešení výchovných i  osobních 
problémů, za mimořádně efektivní 
využití didaktické techniky ve vyu-
čovacích hodinách.

Mgr. Miroslav Florík 
(Reálné gymnázium Studentská ul.)
za organizaci školních kol dějepisné 

olympiády všech kategorií, za práci 
ve funkci člena okresního metodic-
kého sdružení dějepisu, za organizaci 
kulturních akcí (zejména divadelní 
a  filmová představení), za podíl na 
realizaci evropského projektu (OPVK 
-  oblast podpory Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání na středních školách) 
a za implementaci materiálů projektu 
do výuky dějepisu na gymnáziu. 

Novinka letošního ročníku : 
Cena za mimořádný přínos 

v  oblasti rozvoje prostějovského 
školství a sportu:

dr. Jiří Kremla
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Pedagogové převzali ceny
Konkrétně je to z  celostátního 

kola Olympiády v  psychologii. 
V tomto klání spolu soupeří všech-
ny zdravotnické školy v republice 
a  prostějovská „zdravka“ se pra-
videlně zapojuje také. Po loňském 
čtvrtém místě v  celostátním kole 
se letos podařilo postoupit již na 
bednu a hned na stříbrný stupínek. 

Centrálním tématem byla letos 
problematika „Životních hodnot 
a  životního stylu“ a  je na každém 
ze soutěžících, jak se tohoto tématu 
ujme. Prostějovské soutěžící Tereza 
Kejíková, Adéla Řezníčková a Marie 
Hynková prošly nejdříve sítem škol-
ního kola a v kole regionálním první 
dvě jmenované porazily dalších je-
denáct účastnic z Olomouce, Šum-
perka, Hranic, Přerova a Zábřehu.

Adéla Řezníčková zcela jistě za-
ujala určitě netradiční prezentací 
východních kultur s podrobnějším 
zaměřením na Indii, což doplnila 
i  tamní hudbou a  vystoupením 

v indickém tradičním oděvu. Tereza 
Kejíková pojala téma tradičnějším 
způsobem, ale zaujala technickým 
zpracováním prezentace a  celko-
vým podáním.

Také proto postoupila do kola ce-
lostátního, které proběhlo ve dnech 
10. a  11. dubna na SZŠ Šumperk 
a kde již bojovalo jen 11 nejlepších 
z celé republiky. Zde byl úspěch pro-
stějovské studentky dokonán a  po 
lítém boji získala stříbrnou medaili. 
Je třeba konstatovat, že se jedná 
o obrovský úspěch, neboť předmět 
psychologie je na většině zdravotnic-
kých škol i předmětem maturitním 
a  tudíž mezi zúčastněnými velmi 
prestižní záležitostí.

Jak konstatovala ředitelka 
školy Marie Dostálová, jedná se 
o skvělý úspěch a výsledek poctivé 
práce žákyň školy a správného vede-
ní pedagogů tamtéž, ovšem ráda se 
s ním podělí se všemi Prostějovany.
 -mm-    

Prostějov má 
republikové stříbro

Jen šestadvacet zaregistrovaných 
účastníků chybělo loni 2. června 
k tomu, aby  dvoukilometrovou trasu 
v Kolářových sadech okolo hvězdárny 
prošlo pět set lidí s nordic walkingový-
mi holemi. Z  jedenácti českých měst, 
v  nichž se v  roce 2012 konal druhý 
ročník TOUR NORDIC WALKING, 
to byl druhý nejvyšší počet - lepší byla 
jen Mladá Boleslav, kde se však na akci 
podílely i střední školy. Daleko za Pro-
stějovem tak zůstala Praha a  krajská 
města Brno, Liberec, Plzeň či České 
Budějovice.

Úspěch Prostějova v  rámci celo-
republikové osvětové akce (pořádané 
o.s. Nordic Walking Live pod záštitou 
ministra zdravotnictví Leoše Hegera) 
nebyl   náhodný. Díky dlouhodobému 
projektu cvičitelky Lenky Sehnalové, kte-
rý podpořilo Zdravé město Prostějov, se 
během posledních dvou let se severskou 
chůzí seznámilo více než devět set obyva-
tel našeho města. “Zpočátku jsem vůbec 
nepředpokládala, že se v Prostějově nor-
dic walking tak rozšíří. Počítala jsem spíš 
s  tím, že místní lidé jsou konzervativní 
a pohybová aktivita, při níž se používají 
hole, je neosloví. O to víc mě pak pře-
kvapovalo a těšilo, když na každou lekci 

chodily desítky zájemců,” řekla Lenka 
Sehnalová.

První ročník TOUR NORDIC 
WALKING se v roce 2011 konal v sed-
mi městech, druhý ročník loni proběhl 
na jedenácti místech a  letos se itinerář 
rozšíří o dalších pět měst. “Opět se bude 
soutěžit o to, ve kterém městě přijde nej-
víc účastníků. To však není nejdůležitější 
- podstatné je, aby se zvýšilo povědomí 
o této zdraví velmi prospěšné pohybové 
aktivitě a  aby si ji také všichni zájemci 
mohli vyzkoušet pod vedením zkuše-
ných instruktorů. Součástí tour navíc bu-
dou i zdravotnická stanoviště zaměřená 
na kardio, diabetes, obezitu, pneumologii 

a angiologii, díky nimž mohou lidé ab-
solvovat různá vyšetření a získat spoustu 
užitečných informací,” vysvětlila hlavní 
organizátorka akce Jaruška Morávková.

V  Prostějově se TOUR NORDIC 
WALKING 2013 pro veřejnost koná v so-
botu 15. června od 13 do 17 hodin v Ko-
lářových sadech. “Už v pátek 14. června 
dopoledne se ovšem tato akce uskuteční 
i pro základní a střední školy. Nabídli jsme 
jim také, aby této příležitosti využili pro 
prezentaci uměleckých aktivit svých žáků 
a  studentů, takže je možné, že v  parku 
uslyšíme třeba i nějaké hudební skupiny 
nebo zhlédneme taneční či divadelní vy-
stoupení,” dodala Lenka Sehnalová.

TOUR NORDIC WALKING 2013: překoná Prostějov loňský rekord?
Letošní ročník se koná v sobotu 

15. června opět v Kolářových sadech
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Přestože měla jarní část třetí 
nejvyšší fotbalové soutěže na 
Moravě začít už v  sobotu 23. 
března, byla kvůli přetrvávají-
címu zimnímu počasí dvě prv-
ní kola odložena. Start soutěže 
se tedy podařil až s počátkem 
měsíce dubna.

Ve 20. kole zavítalo naše 
A  mužstvo na trávník týmu 
Sulko Zábřeh. Naši fanoušci 
byli oprávněně napnutí, jak se 
„eskáčko“ bude prezentovat 
v  prvním mistrovském utkání 
po nepříliš vydařeném závěru 
zimní přípravy. První ostrý zá-
krok jarní sezóny si připsal náš 
brankář Bureš hned v první mi-
nutě, kdy bravurně zneškodnil 
střelu do pravého horního rohu. 
To bylo ovšem od domácích na 
delší dobu vše. První poločas 

byl celkově poznamenán sna-
hou obou týmů nedopustit se 
chyby a neotevřít příliš hru. Po 
přestávce v  62. min. po dobré 
přihrávce zatáhl míč ze strany 
do pokutového území Kazár 
a téměř u brankové čáry byl fau-
lován. Nařízenou penaltu Pavlík 
bezpečně proměnil. V reakci na 
vývoj utkání poslal trenér domá-
cích na hřiště dalšího útočníka, 
naši ale bránili pozorně. V závě-
ru zápasu si však nevzali pona-
učení z problémů po standardní 
situaci domácích a tak přišel trest 
– tentokrát nemýlil Filip, jehož 
hlavička zapadla k pravé tyči Bu-
rešovy branky.

Trenér František Jura byl 
evidentně víc spokojen s před-
vedenou hrou, než výsledkem 
utkání. Zábřeh podle něj začal 

s  respektem a  zejména v  prv-
ním poločase těsně bránil 
Zelenku. Úvod podle našeho 
trenéra odpovídal prvnímu 
jarnímu kolu, kdy týmy vstu-
pují do zápasového rytmu. 
S  výkonem ve druhém polo-
čase byl trenér Jura spokojen, 
hráli jsme aktivně, problémem 
bylo bohužel proměňování 
šancí. Dobrý pocit mu ovšem 
pokazila neubráněná stan-
dardka soupeře pět minut před 
koncem zápasu.

Do prvního jarního mis-
trovského utkání na domácí 
půdě jsme nastoupili proti 
Hlučínu (viz foto) s lehce po-
změněnou sestavou, protože 
z  důvodu „vykartování“ měl 
stopku na tento zápas kapitán 
Tomáš Hunal. Aprílové sobot-

ní počasí jakoby předzname-
nalo obraz hry v prvním polo-
čase. V 16. min. jsme polevili 
v ostražitosti ve vlastní obraně 
a  Hanus střelou do pravého 
rohu Burešovy brány, na kterou 
náš gólman nedosáhl, poslal 
hosty do vedení. Naše to ovšem 
nedeprimovalo a  pokračovali 
v aktivitě směrem dopředu, což 
se zúročilo už v následující mi-
nutě. Po dalším z  Kazárových 
výletů do šestnáctky zahrál 
soupeřův obránce rukou a naří-
zenou penaltu opět Pavlík s pře-
hledem proměnil. Začínalo se 
tedy znovu. Po přestávce v  72. 
minutě Kazár převzal odražený 
míč a po průniku do šestnáctky 
přesnou střelou zavěsil - 2:1! 
Naši tentokrát zodpovědnou 
hrou dozadu kontrolovali závěr 
zápasu a tři body si už nenechali 
vzít.

Trenér František Jura si zis-
ku tří bodů velmi cenil, protože 
Hlučín disponuje výborným 
posíleným týmem. „Navíc to má 
pro mě i osobní emotivní prvek 
- můj tchán se totiž velmi těšil 
na první jarní zápas, už se ho 
bohužel nedožil. Tyhle tři body 
mu chci věnovat, snad z  nich 
má tam nahoře radost“, pronesl 
s dojetím v hlase náš kouč.

V  době uzávěrky tohoto vy-
dání Radničních listů pokračo-
val náročný termínový kalendář  
dalšími zápasy MSFL. Fotbalisté 
1.SK Prostějov deklasovali Baník 
Ostrava B 4:1, zvítězili také ve 
Žďáru nad Sázavou 2:1 a body 
ztratili jen v domácím souboji s 
Hulínem 1:1. Ve středu 1. květ-
na pak hostili v dohrávce Orlo-
vou, další program najdete na 
stránkách www.1skprostejov.cz.
 RNDr. Tomáš Kaláb

1. SK Prostějov

Odložený start MSFL – 4 body pro 1. SK Přivítejte jaro 
aktivně na hřišti 

ART ECON
Od 1. dubna 2013 je pro 

veřejnost opět v provozu spor-
tovní hřiště na Husově náměs-
tí, které je součástí areálu ART 
ECON - Střední školy Prostě-
jov, s.r.o.  Hřiště pro volejbal, 
basketbal, nohejbal a  tenis 
je Vám k  dispozici ve všední 
dny od 17:00 do 20:00 hodin 
a o víkendech po domluvě se 
správcem hřiště.

Provoz hřiště je realizován 
za fi nanční spoluúčasti statu-
tárního města Prostějova. 

Co je pro ART ECON cha-
rakteristické? Škola se do opra-
veného areálu na Husově nám. 
2061/91 v Prostějově přestěho-
vala v letní prázdniny 2012. Vy-
učujeme především umělecké 
maturitní obory (ART): Grafi -
ka v reklamní praxi, Fotografi e 
v reklamní praxi, Módní desig-
nér a  vizážista a  ekonomické 
maturitní obory (ECON): 
Podnikání v propagační tvorbě 
a  Řízení obchodních a  výrob-
ních fi rem. Nabízíme též učební 
obory, např. Umění aranžování, 
aj.  Na učební obory je možno 
plynule navázat nástavbovým 
studiem Podnikání nebo Pro-
pagace (určeno pro absolventy 
oboru Aranžér). Bližší informa-
ce najdete přímo na webových 
stránkách školy (www.artsspv.
cz). -rf-

Sbírka ČČK
Dne 17. května pátek od 8 

do 11 hod pořádá Oblastní 
spolek ČČK Prostějov, Milí-
čova 3 veřejnou sbírku. Sbí-
ráme hlavně bavlnky, stuhy, 
prýmky, šicí potřeby, zbytky 
látek, krajky, podlepovací 
textilie ( fi xaci, lepení ), ko-
rálky i zbytky, plyšové hrač-
ky, kuchyňské potřeby – hr-
níčky, talířky, hrnce, drobné 
kuchyňské strojky, bytový 
textil – povlečení, ručníky, 
utěrky, látkové kapesníky. 
Vše zachovalé, neděravé 
a čisté.

Velice děkujeme za pomoc.
Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního 
spolku ČČK Prostějov

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

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. 489/13 (Čadeček) 
– pes, kříženec jezevčíka

Evid. č. 491/13 (Prisila) 
– fena, černý labrador

Evid. č. 492/13 (Štefy)
– fena, kříženec pudla

Evid. č. 493/13 (Dacan) 
– pes, kříženec



34

w
w

w.prostejov.eu
   LISTY

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

Kaleidoskop

PODNIKÁNÍ A MARKETING 

                St ední odborná škola 
                       podnikání a obchodu 
                     Rejskova 4, Prost jov  
 
 

nabízí absolvent m 3letých u ebních obor , kte í si 
pot ebují doplnit vzd lání zakon ené maturitní zkouškou 

3leté dálkové nástavbové studium 
 

Podnikání 64-41-L/51 
PODNIKÁNÍ A MARKETING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sospo.eu

zam ení studia 
odborné ekonomické p edm ty (ekonomika, 

ú etnictví a dan , právo, management, legislativa  
a podnikání v EU) a marketing  

 

charakteristika studia 
absolventi jsou p ipraveni na zabezpe ování 

základních ekonomických, ú etních, obchodních, 
správních a administrativních inností; dokáží 

aplikovat znalosti marketingového mixu a 
manažerského ízení v praxi  

 

organizace studia 
výuka - konzultace probíhají dvakrát týdn  (út a t)

v odpoledních hodinách  
 

školné 
12.000,- K /rok

DÁLKOVÉ 
STUDIUM 

ZŠ JANA ŽELEZNÉHO Prostějov, SÍDL. SVOBODY 24/79 796 01 Prostějov 
tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,IČO: 47922770,e-mail: zsjz@zsjz.cz 

Sportovní středisko se sportovní třídou 
Nabízíme studium ve sportovních třídách za-

měřených na atletiku s více jak 35-letou tradicí na 
Základní škole, která je nyní podporovaná trojná-
sobným Olympijským vítězem a držitelem světové-
ho rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a 
nese jeho jméno. Škola má výborné studijní a spor-
tovní výsledky se zaměřením nejen na atletiku. Škola 
je zařazena do projektu MŠMT a Českého atletické-
ho svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou 
jsou základním článkem péče o sportovně talento-
vanou mládež v Prostějově, které mají úzkou návaz-

nost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého 
kraje a Atletický klub Prostějov. 

Ve školním roce 2013 / 2014 otevíráme sportov-
ně atletickou třídu v 6. ročníku 

Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou 
dnech a to ve: čtvrtek 16. 5. 2013 nebo 30. 5. 2013 vždy 
od 14.30 hod na školním stadionu ZŠ Jana Železného, 
Sídliště svobody Prostějov, (v případě nepříznivého 
počasí v tělocvičně ZŠ JŽ) Současně zveme žáky 
ostatních tříd, zájemce o atletiku, kteří mají možnost 
nastoupit i do vyšších ročníků sportovní třídy. 

Našim žákům nabízíme : 
- rozšířenou výuku TV (5 hodin týdně)
-  atletické tréninky vedené kvalifikovanými 

trenéry 1. třídy AC Prostějov
-  2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, 

posilovnu, saunu, tenisové kurty
-  zapojení do mistrovských atletických soutěží

za Atletický klub Prostějov

- 2x ročně sportovní soustředění
-  kvalitní výuku a možnost perspektivního 

výkonnostního růstu
-  možnost pokračování ve studiu na sportovních 

gymnáziích, nyní i v Prostějově !!!
-  možnost zařazení do Sportovního centra 

mládeže Olomouckého kraje v Prostějově 
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace. ZŠ Sídliště svobody: 582302411, zsjz@zsjz.cz 

http://www.zsjz.cz Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604821175, D.Ovecka@seznam.cz AC Prostějov: 
606144824, atletika.pv@volny.cz Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí. 

INZERCE



BYTY MLÝNSKÁ www.bytymlynska.cz

E-mail: info@bytymlynska.cz
Volejte tel.: 775 780 982

• 5 min do centra
• 5 min do parku
• 5 min k lékaři
• 3 min MHD

Termín prohlídek vzorového bytu – každý čtvrtek od 16-18 hod.
Po předchozí domluvě je možné dohodnout individuální termín prohlídky.

• moderní nízkoenergetické byty
• 1+kk až 3+kk
• možnost klientských změn

Moderní bydlení v klidné lokalitě 
blízko centra města Prostějova

Vzorový byt 

otevřen.



Hledáme spolupracovníky
na tyto pozice:

• Kadeřnice
• Nehtovou 

modeláž
• Masér

• Fyzioterapie
• Psycholog
• Výživový poradce
• Instruktor cvičení

Jsme již několik let zavedené studio 
a abychom Vám mohli nabídnout kom-
plexní servis služeb, přestěhovali jsme 
naše studio RESET do nových prostoru 
na Skálovo nám. 2a v Prostějově.
Nyní jsme studio, které nabízí své služ-
by v  multifunkčním domě od tělo-
cvičny-školící místnosti-zkrášlovacích 
služeb-masážních a rehabilitačních slu-
žeb-hubnoucích procedur-poradenství 

v alternativní medicíně až po restauraci 
s kavárnou. /restaurace bude otevřena léto 2013/.

V  našem studiu RESET především sá-
zíme na kvalitu služeb, kde se o  Vás 
starají profesionálně odborně vzdělaní 
a certifi kovaní pracovníci.

Informace: 
Marková Lenka 777 787 760

www.studio-reset.cz

Studio RESET V nových prostorách

Den otevřených dveří
Zveme vás ve dnech

15. května: Celý den
16. května: Dopoledne

Na veškeré služby až 50% slevy! Čeká Vás mladý kolektiv 
a atraktivní pracovní prostředí

Specialista na les, zahradu 
a elektrické ru

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

Nová
prodejna!

  a elektrické ruční nářadí

Prodejna, servis zahradní techniky:
INTERFORST CZ s.r.o.
Kpt.Nálepky 621/2,  798 11  Prostějov - Vrahovice
Prodejna: 603 288 731       Servis: 603 288 158
PO - PÁ 8:00 - 17:00


