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VáM SDìLUJE,
ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K 

V PROSTìJOVì NENí NAŠí 
POBOèKOU ANI OBCHODNíM 

PARTNEREM.

Více informací naleznete na www.lazneslatinice.cz
Kontaktujte nás: tel.: +420 585 944 599, e-mail: prijem@lazneslatinice.cz

Místo obvyklých 400 Kč za ubytování zaplatíte 

do konce měsíce listopadu 340 Kč (nástup na pobyt do 28. 11. 2013)

Stravování: plná penze/polopenze
Procedury: léčebný plán sestaví lázeňský lékař – specialista
• v Lázních Slatinice se o vás postará zkušený personál pod vedením MUDr. Ivety Novotné
• indikace platné v Lázních Slatinice – I. onkologická onemocnění, VI. neurologická

onemocnění, VII. onemocnění pohybového aparátu, X. kožní onemocnění

Cena za pobyt bez příplatků a zákonných poplatků
14-denní pobyt na 2-lůžkovém pokoji včetně stravy (plná penze) – 8.260 Kč
21-denní pobyt na 2-lůžkovém pokoji včetně stravy (plná penze) – 12.390 Kč

Podzimní akční nabídka

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
s ubytováním za zvýhodněnou cenu

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží 
    nabízí k prodeji:

- kvalitní, chutné brambory na uskladnění 
z Vysočiny a Slovenska  cena od 10,90 Kč / kg

dále nabízí cibuli na uskladnění
 cena od 9,90 Kč / kg

  Prodejní doba:  Po-Pá 8-16 hod.    So-Ne 14-16 hod. 
Informace na tel. 582 331 970 nebo www. licea .cz
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RADNIČNÍ
   LISTY

Otto Wichterle 
(1913– 1998) 

vědec, vynálezce 
a prostějovský rodák

Před sto lety – 27. 10. 1913 – se 
v Prostějově narodil světově pro-
slulý vědec a vynálezce, zakladatel 
makromolekulární organické 
chemie Otto Wichterle. Při vy-
slovení jeho jména se nám vy-
baví především dva nejznámější 
objevy – měkké kontaktní čočky 
a umělé polyamidové vlákno si-
lon. 

Těch patentů však je sto pade-
sát. Symbolicky nám je přibližují 
i  dva pomníčky. Pamětní deska 
na průčelí vily ve Svatoplukově 
ulici č. 53 v Prostějově (doplněná 
symbolem oka s  ratolestí a kvě-
tinou, dílo ak. sochaře Daniela 
Trubače z roku 2008) a pomníček 
před budovou Ústavu makromo-
lekulární chemie AV ČR v Praze 
- Břevnově (dílo ak. sochaře Mi-
chala Gabriela z roku 2005) v po-
době stromu, na jehož větvičkách 
jsou čísla patentů. 

Otto Wichterle pocházel ze 
zámožné měšťanské a podnikatel-
ské rodiny. Otec Karel Wichterle 
byl spolumajitelem továrny na vý-
robu hospodářských strojů Wich-
terle & Kovářík. Matka Pravoslava 
(Slávka) Podívínská pocházela 
z rodiny velkostatkáře, zemského 
poslance a pokrokového národní-
ho činitele Jana Podivínského. Měl 
čtyři starší sourozence (Ema, Ka-
rel, Hana, Jan). Technické a jazy-
kové nadání, manuální zručnost, 
vztah k  hudbě a  umění, záliba 
v  tenise – to vše dotvářelo jeho 
osobnost. K  tomu bezpochyby 
patřilo i kulturní ovzduší mezivá-
lečného Prostějova. 

Po maturitě na Státním gym-
náziu v Prostějově (1931) uvažo-
val o studiu, ve kterém by uplatnil 
zájem o  matematiku a  fyziku. 
Zvolil si strojírenství. Nakonec 
však na radu rodinného přítele 
Ing. Součka si vybral studium 
chemie na Vysoké škole chemic-
ko-technologického inženýrství 
ČVUT v  Praze. Důvodem bylo 
volnější prostředí a podpora vě-
deckého bádání. Studia absolvo-
val diplomovou prací u profesora 
Emila Votočka v roce 1935 (titul 
inženýr). V roce 1936 získal dok-
torát technických věd. 

 (Dokončení na str. 4)
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a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1805-9228.
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RADNIČNÍ
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Otto Wichterle (1913 – 1998) 
vědec, vynálezce a prostějovský rodák

(Dokončení ze str. 3)
Potom působil na vysoké škole 

jako pomocný asistent u profeso-
ra Emila Votočka a  připravoval 
se na habilitaci. Z důvodů prak-
tického uplatnění začal studovat 
také biochemii na lékařské fa-
kultě. Tyto aktivity však ukončilo 
uzavření vysokých škol na pod-
zim roku 1939.

Došlo také ke změně v  jeho 
osobním životě. V  červnu 1938 
se na Stražisku oženil s prostějov-
skou rodačkou Lindou Zahrad-
níkovou (1917) . V manželství se 
jim narodili synové Ivan (1939) 
a Kamil (1941), kteří se po vzoru 
otce stali chemiky.

V prosinci 1939 mu bylo na-
bídnuto místo ve Výzkumných 
chemických dílnách  rmy Baťa 
ve Zlíně. Zde pod vedením ředi-
tele výzkumu Stanislava Landy 
získal výborné podmínky pro 
svoji tvůrčí i  odbornou práci. 
Vedl skupinu zabývající se vý-
zkumem polyamidů. Vypracoval 
technologii výroby kaprolaktamu 
a připravoval vlákna polyamidu, 
která by bylo možno spřádat. Po 
řadě komplikací souvisejících 
s utajením před německými oku-
panty i s problémy poválečného 
průmyslu byla průmyslová výro-
ba polyamidů s označením silon 
zahájena až po deseti letech. 

V roce 1945 se Otto Wichterle 
vrátil na vysokou školu do Prahy, 
kde dokončil habilitační řízení 
v oboru organická chemie a začal 
přednášet obecnou a  anorganic-
kou chemii. Napsal učebnici anor-
ganické chemie, která předběhla 
svoji dobu. Později sám napsal 
i  německou a  ruskou verzi této 
učebnice. V roce 1949 byl jmeno-
ván profesorem technologie plas-
tických hmot a vedoucím katedry 
plastických hmot na Vysoké škole 
chemicko-technologické. V  dů-
sledku politických čistek mu byla 
dána k 31. 8. 1958 výpověď. Tehdy 
mu významně pomohl jeho spo-
lužák a  chemik František Šorm. 
Otto Wichterle byl jmenován 
vedoucím laboratoře makromo-
lekulárních látek ČSAV, ze které se 
vyvinul Ústav makromolekulární 
chemie ČSAV a  O. Wichterle se 
stal jeho ředitelem.

Už od začátku 50. let jej zají-
maly čočky korigující zrak. Na-
padlo ho je vyrábět na bázi hyd-
ro lních gelů, které by byly pro 
oko lépe snesitelné než ušlechtilé 
kovy. Na Štědrý den roku 1961 
sestavil pomocí stavebnice Mer-
kur prototyp odstředivého od-
lévacího zařízení a vyrobil první 
kontaktní čočku. Tato aparatura 
vstoupila do historie jako „čoč-
kostroj“. Byl poháněný dynamem 

z  jízdního kola zapojeným na 
zvonkový transformátor. V  dal-
ších letech byla výroba zdokona-
lována. Rozšířil také výzkumný 
tým . Hlavními spolupracovníky 
se stali chemik Drahoslav Lím 
a oční lékař Maxmilián Dreifus .

Výrazně se zapojil do udá-
lostí pražského jara 1968. Stal se 
předsedou přípravného výboru 
Svazu vědeckých pracovníků, 
iniciátorem manifestu Dva tisíce 
slov a poslancem České národní 
rady a od ledna 1969 poslancem 
nově ustavené Sněmovny náro-
dů Federálního shromáždění. 
Z  politiky však odešel koncem 
roku 1969, protože nesouhlasil 
s  prodlužováním poslaneckých 
mandátů. 

Tyto aktivity, stejně jako nesou-
hlas se sovětskou okupací vedly 
k  jakému zápisu na černou listi-
nu kontrarevolucionářů. 21. 12. 
1969 byl odvolán z funkce ředitele 
ústavu a  generálního sekretáře 
akademie věd. V  ústavu potom 
pracoval jako řadový pracovník 
až do odchodu do důchodu v roce 
1979. Období normalizace pro 
něj nebylo lehké. Pomluvy v  tis-
ku, šikanování, bránění výjezdu 
do zahraničí, ideologizace sporů 
o patenty. Např. v roce 1977 teh-
dejší představitelé akademie věd 
bez jeho vědomí zrušili licenční 
smlouvy týkající se výroby kon-
taktních čoček uzavřené v  roce 
1965 s americkou  rmou NPDC 
. Československé hospodářství 
tak přišlo přibližně o  miliardu 
devizových dolarů. Teprve od 
osmdesátých let začala postupně 
nenávist režimu vůči Ottu Wich-
terlovi opadat. S určitým omeze-
ním mohl cestovat do zahraničí, 
účastnit se konferencí apod. 

Jeho zásluhy o naši vědu a vý-
zkum byly plně uznány až po roce 
1989. 27. 6. 1990 byl zvolen před-
sedou Československé akademie 
věd (do roku 1993) a  podílel se 
na její transformaci v  demokra-
ticky fungující vědeckou instituci. 
Inicioval vznik Učené společnosti 
ČR a stal se jedním z prvních je-
jích členů. Je práce byla oceněna 
například titulem Doctor honoris 
causa uděleným Univerzitou Kar-
lovou a Řádem T. G. Masaryka III. 
stupně. Od roku 1993 nese jméno 
Wichterle i  jedna z planetek naší 
sluneční soustavy. V únoru 1993 
mu bylo uděleno Čestné občan-
ství města Prostějova. Na jeho 
paměť Akademie věd ČR uděluje 
perspektivním vědeckým pra-
covníkům do 35 let Prémie Otty 
Wichterleho. 

Otto Wichterle zemřel 18. 8. 
1998 na Stražisku. Místem jeho 
posledního odpočinku je rodin-

ná hrobka v severních arkádách 
prostějovského hřbitova. Jeho 
jméno nám připomíná vzpomí-
naná pamětní deska na vile č. 
53 ve Svatoplukově ulici i název 
ulice v  západní části Prostějova. 
Svůj životní a  profesionální pří-
běh zachytil v knize Vzpomínky, 
která vyšla ve čtyřech vydáních 
(1992, 1996, 2005, 2007). U příle-
žitosti jejího vydání v roce 1996 
uspořádalo Muzeum Prostějov-
ska v  Prostějově výstavku pod 
stejnojmenným názvem – Otto 
Wichterle – Vzpomínky. 

Česká centra ve spolupráci 
s  Akademií věd ČR připravila 
k  50. výročí kontaktních čoček 
a  100. výročí narození projekt 
nazvaný Otto Wichterle – vědec 
a  vynálezce, příběh kontaktní 
čočky. Jeho součástí je panelová 
výstava a další doprovodné akce. 
Za necelé dva roky byl projekt 
prezentován na řadě míst u nás 
i ve světě. Na jaře letošního roku 
jsme jej mohli zhlédnout v Mu-
zeu Prostějovska v  Prostějově. 
Byla zde představena zahraniční 
verze výstavy a premiéru zde měl 
dodatečně připravený komiks od 
Zuzany Bahulové. Z  Prostějova 
výstava putovala do So e. Ná-
sledovat bude Miláno a Madrid. 
Chystá se také několik tuzem-
ských prezentací. Koordinátor 
projektu Jan Špunda z  Českých 
center přiblížil záměr projek-
tu takto : „ V České republice si 
klade za cíl prezentovat profe-
sora Wichterleho jako vzor pro 
mladou generaci, u  které chce 
současně podněcovat zájem 
o  technické obory. V  zahraničí 
hodlá poopravit mylný názor, že 
v případě měkkých kontaktních 
čoček jde o  původní americký 
patent.“ 

Příspěvkem Muzea Prostě-
jovska v  Prostějově k  výročí je 
nedávno vydané monotematické 
číslo Zpravodaje Muzea Prostě-
jovska v Prostějově nazvané Otto 
Wichterle 1913–1998. Na 121 
stánkách najdeme příspěvky od 
historiků, vědeckých pracovníků 
a  muzeologů včetně fotogra í 
a  dokumentů . Prostějovská ro-
dačka, bývalá spolupracovnice 
Otty Wichterleho a  vědecká 
pracovnice Ústavu makromole-
kulární chemie AV ČR Božena 
Lánská zde ocenila přínos svého 
učitele těmito slovy : „ Pan profe-
sor je nám stále vzorem pevného 
charakteru, osobní statečnosti 
a vědecké poctivosti. Je nám ale 
také vzorem nezdolného spor-
tovního ducha, se kterým doká-
zal, navíc s humorem, čelit všem 
problémům, ba i  opakujícím se 
křivdám.“   Hana Bartková

Do prostějovských prvních tříd 
nastoupilo přes pět stovek žáků

Celkem 516 prvňáčků dora-
zilo první školní den do osmi 
prostějovských základních škol. 
Děti přišla přivítat i náměstky-
ně primátora Ivana Hemerková, 
která si tento den vychutnala 

společně s prvňáčky na Základ-
ní škole E. Valenty. „V letošním 
roce otevíráme v  Prostějově 
19 prvních tříd a  1 speciální, 
na Základní škole Kollárově,“ 
upřesnila Hemerková. -jg-

Připravuje se rekonstrukce 
ulice Edvarda Valenty

Rada města Prostějova 
schválila zahájení zadávacího 
řízení podlimitní veřejné za-
kázky na stavební práce v sou-
vislosti s  rekonstrukcí komu-
nikace na ulici E. Valenty.

Dle podmínek zjednodu-
šeného podlimitního řízení 
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách bude osloveno 
šest  rem s  výzvou k  podání 
nabídky, dokumentace bude 
zveřejněna také na pro lu za-
dávacích řízení města. Pod-
mínky vítězné nabídky budou 
standardní, základním hodno-
tícím kritériem bude cena s vá-
hou 80 procent a s 20 procenty 
pak délka záruky za jakost díla. 
V podmínkách město stanovu-
je délku záruky v rozmezí mezi 
60 až 120 měsíci.

„Realizace této stavební akce 
bude  nancována z prostředků 
města, předpokládaná hodno-
ta je 6,93 milionů korun bez 

DPH. Součástí zakázky budou 
stavební práce pro kanalizační 
potrubí, rekonstrukce silnice 
a chodníků a  instalace doprav-
ního značení. Předpokládané 
dokončení akce je stanoveno na 
jaro příštího roku,“ říká náměs-
tek primátora Zdeněk Fišer.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 
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INZERCE

V  tomto volebním období 
šlo z rozpočtu města na opravu 
chodníků celkem dvacet milio-
nů korun. Z těchto investičních 

prostředků bylo a bude v obdo-
bí 2011-2013 rekonstruováno 
45 komunikací ve všech částech 
města o  celkové ploše bezmá-

la 27.000 metrů čtverečných. 
Jedná se o rozlohu pěti fotbalo-
vých hřišť.

„Díky elektronickým aukcím, 
které jsme zavedli, se podařilo 
dosáhnout výrazné úspory cen. 
Tím jsme mohli opravit chodní-
ky ve více lokalitách. Uspořené 
prostředky v kapitole oprav chod-
níků mohly být využity také na 
rekonstrukce celých ulic. V  loň-
ském roce to byla oprava komu-

nikace v ulici Krapkova a Letecká, 
letos pak asfaltový povrch ulic 
Polská a Resslova,“ uvedl Jiří Po-
spíšil, první náměstek primátora.  

Jeho slova dokládají statistic-
ké údaje. Zatímco v  roce 2010 
činila průměrná cena oprave-
ného chodníku 2.400 korun 
na metr čtvereční, po zavedení 
elektronických aukcí klesla cena 
rekonstrukcí komunikací z pří-
slušné kapitoly rozpočtu města 

na průměrných 750 Kč/m2, 
což znamená úsporu bezmála 
70%. „V letech 2011 až 2013 činí 
celková plocha z položky oprav 
chodníků ve městě 26.667 m2, 
což při průměrném rozměru 
53x100 metrů odpovídá rozloze 
pěti fotbalových hřišť,“ připo-
dobnil Jiří Pospíšil. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Město rekonstruuje chodníky o rozloze pěti fotbalových hřišť

Kuriozita: radnice zasahuje
do cizího pozemku

V  rámci projektových 
prací na rekonstrukci ná-
dvoří radnice vyšlo najevo, 
že část hlavního radničního 
dvora zasahuje na severu 
do sousedního pozemku ve 
vlastnictví soukromé osoby. 
Město po dohodě s  majite-
lem pozemek vykoupí za od-
hadní cenu.

„Pracovníkům odboru 
správy a údržby majetku města 
jsem zadal pořízení geomet-
rického zaměření, z něhož vy-
plynulo, že dvůr radnice sku-
tečně zasahuje do sousedního 
pozemku, a  to částí o výměře 
osmi metrů čtverečních,“ uve-
dl Jiří Pospíšil, první náměs-
tek primátora. Město oslovilo 
majitele s  žádostí o  majetko-

právní řešení a nabídlo výkup 
pozemku za standardních 
podmínek. „Majitel projevil 
vstřícnost a dohodli jsme se na 
smluvních podmínkách, podle 
nichž pozemek vykoupíme za 
cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku,“ doplnil Jiří Pospíšil.

Dle zpracovaného posud-
ku byla znalcem stanovena 
cena 2.446 Kč za m2, město 
tedy vykoupí pozemek za 
19.570 Kč. „S majitelem jsme 
se dále domluvili na opravě 
štítové zdi, kterou provedeme 
v rámci rekonstrukce radnič-
ního nádvoří,“ dodal náměs-
tek Pospíšil. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

Zdravé město Prostějov podpoří návrh sociální a zdravotní komise

Pavel Holík: Prevence a včasná 
diagnostika je základem úspěšné léčby

Město Prostějov se hodlá 
zapojit do oblasti prevence váž-
ných onemocnění a  zdůrazňo-
vat potřebnost preventivních 
prohlídek prostaty. Podnětem je 
alarmující fakt: Prostějovsko má 
nejvyšší počet nově hlášených 
případů karcinomu prostaty 
vzhledem k  počtu obyvatel v   
rámci celé České republiky.

Problematiku projednávala na 
své poslední schůzi Komise sociál-
ní a zdravotní při Radě města. "Po-
čet hlášených nových onemocnění 
zhoubným novotvarem předstojné 
žlázy - prostaty - se na Prostějovsku 
za posledních dvacet let více než 
zdvojnásobil. Přitom včasná dia-
gnostika je základem úspěšné léč-
by," uvedl Pavel Holík, předseda ko-
mise. Lékaři doporučují, aby muži 
chodili na preventivní prohlídky 
prostaty po čtyřicátém roce svého 
života, pro starší padesáti let by to 
mělo být automatickou nezbyt-
ností v zájmu vlastního zdraví. Ra-
kovina prostaty totiž nemívá v po-
čátečních stadiích žádné příznaky 
a nepůsobí mnoho let potíže, které 
by muže varovaly. Naopak dobrou 
zprávou je, že včas zachycený kar-
cinom prostaty má velkou šanci na 
vyléčení. Vyšetření je jednoduché 
a  bezbolestné, spočívá v  odběru 

krve a několikasekundového hma-
tu konečníkem. Obavy a stud jsou 
zbytečné. Potvrdil to první náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil, který 
vyšetření nedávno absolvoval. "Ta 
chvilka u  doktora za pocit jistoty 
dobrého zdraví určitě stojí," řekl J. 
Pospíšil.

Předseda komise a  zastupitel 
Pavel Holík o  podpoře prevence 

hovořil s  Alenou Raškovou, ná-
městkyní primátora, která je zá-
roveň garantem projektu Zdravé 
město Prostějov. "Tato iniciativa 
přímo navazuje na připravovaný 
návrh zdravotní politiky Zdravého 
města Prostějova v oblasti podpo-
ry zdraví, zejména s důrazem na 
primární prevenci," přivítala návrh 
komise Alena Rašková.   -red-
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1.  Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční 
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.  Místem konání voleb do Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově 
Magistrátu města Prostě-
jova, nám. TGM 130/14, 
Prostějov, přízemí, míst-
nost č. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. E. Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova č.or. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 11,
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Středního odborného uči-
liště obchodního Prostějov, 
nám. E. Husserla 1, Pros-
tějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka- jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č.or.2-16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy 
Prostějov, s.r.o., Husovo 
nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská

Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova
Za Sokolskou

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy 
Prostějov, s.r.o., Husovo 
nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Areál Agrostroje 
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova sudá od č. 8 – 
do konce, lichá od č. 13 – do 
konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická od 1 – 45
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbeno-
va 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.

Olomoucká 64 – 120
Říční lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Kotkovou
Za Olomouckou
Za Vrlovou
Zborov

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v budově 
Středního odborného uči-
liště obchodního Prostějov, 
nám. E. Husserla 1, Pros-
tějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká 1 – 49
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. 41 do 
konce
Příční
Sadová
Sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
Strojnická
Tyršova
Wolfova

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v budově 
Základní školy T. G. Masary-
ka, Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Fanderlíkova č.or. 5-24+26, 
28, 30,32,34,36,36A,
Gen. Dudy
Gen. Sachera
J.B. Pecky
Legionářská
U Stadionu
Valašská
Wichterlova lokalita Čecho-
vice i Krasice
Za velodromem

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Beskydská
Dykova
Fanderlíkova č. or. 25, 25a, 
27, 29, 31, 33 a  od 38 do 
konce
Hacarova
Chodská
Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše od č.or.3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č.or. 57 do 
konce
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masa-
ryka, Skálovo nám. 5, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská

Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č.or.3 – 
26,+28,30,32,
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou ul.

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  ma-
teřské školy Jana Že-
lezného Prostějov, Sídl. 
Svobody 24/79, Prostě-
jov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 
29a, + od č. or. 33 - 56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova od č.or.1 – 56
Plumlovská od č. or.57 – 132
Polská
Resslova
Ruská
Za Plumlovskou lokalita PV 
i Krasice

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše 23, 25, 
27, 29, 31, 33.
Stanislava Suchardy

ve volebním okrsku 
č. 20 

je volební místnost v budově 
Základní školy a  ma-
teřské školy Jana Že-
lezného Prostějov, Sídl. 
Svobody 24/79, Prostě-
jov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Sídl. Svobody č.or.1-29

ve volebním okrsku 
č. 21 

je volební místnost v budově 
Základní školy a  ma-
teřské školy Jana Že-
lezného Prostějov, Sídl. 
Svobody 24/79, Prostě-
jov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Sídl. Svobody č. or. 38-53, 
62-74

ve volebním okrsku 
č. 22 

je volební místnost v budově 
Základní školy a  ma-
teřské školy Jana Že-
lezného Prostějov, Sídl. 
Svobody 24/79, Prostě-
jov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
Sídl. Svobody č.or. 30-37, 
54-61, 75-79.
U sv. Anny

Oznámení o době a místě konání     voleb do Parlamentu České republiky
Primátor Statutárního města Prostějov podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

6
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Oznámení o době a místě konání     voleb do Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 23 

je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J. V. Myslbeka č.or. 17, 19, 
21-lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí

ve volebním okrsku 
č. 25 

je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, 
Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasická jen lokalita Krasice 
(mimo domy 49,51,53,53a.)
viz.volební okrsek 26
Moravská lokalita PV i Kra-
sice 

ve volebním okrsku 
č. 26 

je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická jen lokalita 
PV+ z  lokal. Krasice č.or. 
49,51,53,53a.
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku 
č. 27 

je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:

Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č.or. 199 – 215,
Pod Záhořím
Raisova
Určická
Za Určickou

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197
Rumunská
Stanislava Manharda č.or. 
1 – 23
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č.or. 1 – 9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č.or. 
24 – 39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č.or.11 – 17
Mozartova
Okružní č.or.150 – 183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brněnská
Tetín
Za Brněnskou ulicí

ve volebním okrsku 
č. 32 

je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dobrovského
Libušinka jen sudá
Tylova 18 – 28

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 90

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní celá, mimo domy č.or. 
26,28,30,32,34,36,viz.volební 
okrsek 35
Mojmírova
Okružní 105 – 131
Rovná

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní č.or. 26,28,30,32,34,36,
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní 57 – 73, 
Šárka 44 – 62

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dvořákova č.or. 1,3,5,
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č.or. 2 –10 a  č.or. 
89 – 97
Puškinova
Šárka č.or.1 – 23

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Lidická /celá mimo č.or. 
86(viz.volební okrsek 44)/
Okružní 75 – 85
Spitznerova
Studentská
Šárka 24 – 42

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, 
Moravská 30, Prostějov

pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasice-č.evidenční
Brodecká
Elišky Krásnohorské
Foersterova jen lokalita Kra-
sice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
J.V. Myslbeka jen lokalita 
Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská jen lokalita Kra-
sice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Kpt. Nálepky
Krumlovského
Marie Majerové
Poláčkova
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická od 46 – 170
Zátiší
Zikmunda Wintra
Za ulicí Josefa Hory
Za ulicí kpt. Nálepky 

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Marie Pujmanové
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Podivínského
Průmyslová
Říční lokalita Vrahovice
Sídl. Svornosti
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Za drahou lokalita PV 

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost v budově 
Klubovny Čs. armádního 
sboru 72, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Vrahovice-č.evidenční 
Čechůvky
Čs. arm. sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpínky
U cihelny
Vrahovická od171-do konce

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
ZŠ Čechovická 53
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu: 
Čechovice-č.evid.+č.popisná 
bez přiděl.ulice
5. května jen lokalita Čecho-
vice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova jen lokalita Če-
chovice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová lokalita Čechovi-
ce a Domamyslice
Lipová
Luční - v lokalitě Čechovice
Na blatech jen lokalita Če-
chovice
Ovesná
Ovocná
Plumlovská jen lokalita 
Čechovice 

Průchodní
Slunečná
Třešňová
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná 1 – 13,a,b,

ve volebním okrsku 
č. 43 

je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamysli-
ce, Domamyslická 126
Prostějov - Domamyslice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Domamyslice-č.evidenční
5. května jen lokalita Doma-
myslice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Lísková
Na blatech jen lokalita Do-
mamyslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Plumlovská jen lokalita Do-
mamyslice
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná 14 – 22

ve volebním okrsku 
č. 44 

je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č. 39 (bý-
valá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Žešov č.evidenční
ÚSP Martinákova 9
ÚSP Nerudova 70
ÚSP Lidická 86
Žešov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a  státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem). 

4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem 
konání voleb do Parlamentu České republiky hlasovací 
lístky.

Ve dnech voleb do Parlamentu České republiky může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Prostějově dne 5. září 2013
  Miroslav Pišťák
  primátor Statutárního města Prostějov, v.r.
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013
Volič, který se nebude zdr-

žovat v době voleb do Posla-
necké sněmovny konaných 
ve dnech 25. a 2 6. října 2013 
ve volebním okrsku v  místě 
svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stano-
vených zákonem č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a  o  změně 
a  doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, (dále jen 
„zákon, o  volbách do Parla-
mentu“) na voličský průkaz 
v  jakémkoliv stálém voleb-
ním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v  zahraničí.
Způsob a  podmínky vydání 
voličského průkazu pro volby 
do Poslanecké sněmovny jsou 
uvedeny v § 6a zákona o vol-
bách do Parlamentu.

Zákon o  volbách do Par-
lamentu v  tomto ustanovení 
upravuje dva způsoby, jak lze 
již dnes požádat obecní úřad 
příslušný podle místa trvalé-
ho pobytu voliče o vydání vo-
ličského průkazu, a to

osobně; v  tomto případě 
není písemná žádost vyža-
dována, neboť volební orgán, 
který je oprávněn voličský 
průkaz vydat, o  žádosti voli-
če po prokázání jeho totož-
nosti učiní úřední záznam, 
ve kterém veškeré potřebné 

údaje uvede; o  vydání volič-
ského průkazu lze požádat 
do okamžiku uzavření stálé-
ho seznamu voličů, tj. do 23. 
října 2013 do 16.00 hodin. 
podáním doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 18. října 2013, 
příslušnému obecnímu úřadu 
– ohlašovně (dle trvalého po-
bytu žadatele). Pro písemné 
podání o  vydání voličského 
průkazu není žádný přede-
psaný formulář. Podání může 
být učiněno ve třech formách: 

v  listinné podobě opatře-
né úředně ověřeným podpi-
sem voliče; ověřený podpis 
žadatele zákon o  volbách do 
Parlamentu vyžaduje proto, 
aby byl volič, který o  vydá-
ní voličského průkazu žádá, 
chráněn před zneužitím to-
hoto institutu.

Úřední ověření podpisu vo-
liče provádějí 

1. úřady, kterými jsou 
podle zákona č. 21/2006 Sb., 
o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a  o  změ-
ně některých zákonů (zákon 
o  ověřování), ve znění poz-
dějších předpisů, krajské úřa-
dy, obecní úřady obcí s  roz-
šířenou působností, obecní 
úřady, úřady městských čás-
tí nebo městských obvodů 
územně členěných statutár-

ních měst a úřady městských 
částí hlavního města Prahy, 
jejichž seznam stanoví prová-
děcí právní předpis, újezdní 
úřady, držitel poštovní licen-
ce a  Hospodářská komora 
České republiky,

2. notáři na základě zákona 
č. 358/1992 Sb., o  notářích 
a  jejich činnosti (notářský 
řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Při ověření podpisu 
u  správních úřadů (viz shora 
ad 1a) lze využít osvobození 
od správního poplatku podle 
ustanovení § 8 odst. 2 písm. 
f) zákona č. 634/2004 Sb., 
o  správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, 
jež stanoví, že od poplatků 
jsou osvobozeny úkony pro 
účely využití volebního práva. 
Tuto skutečnost správní úřad 
u úkonu vyznačí.

• v  elektronické podobě 
podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem 
voliče. 

• v  elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím 
datové schránky žadatele 
(fyzické osoby) 

Obecní úřad voličský prů-
kaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 10. října 
2013, předá osobně voliči 

nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s  ověřeným 
podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu, a  to i  do 
zahraničí; voličský průkaz lze 
zaslat na základě žádosti voli-
če i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl 
hlasovat. V  tomto případě se 
stačí v  den voleb dostavit na 
tento zastupitelský úřad, kde 
bude voličský průkaz předaný 
a následně je možné přistou-
pit k hlasování.

Na základě ustanovení § 6a 
odst. 3 zákona o  volbách do 
Parlamentu opravňuje volič-
ský průkaz voliče k hlasování 
ve dnech voleb do Poslanec-
ké sněmovny v  jakémkoli 
volebním okrsku poté, co jej 
okrsková volební komise za-
píše do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů.

Podle ustanovení § 19 odst. 
3 a 4 zákona o volbách do Par-
lamentu, při samotném aktu 
hlasování, volič, který hlasuje 
na voličský průkaz, po pří-
chodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky 
platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo 
platným občanským průka-

zem; zároveň odevzdá okrs-
kové volební komisi voličský 
průkaz; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů 
(§ 19 odst. 5 zákona o volbách 
do Parlamentu). Po záznamu 
ve výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů obdrží od okrskové 
volební komise sadu hlasova-
cích lístků (pokud volič hla-
suje v  jiném volebním kraji 
nebo nemá hlasovací lístky 
v  rámci „svého“ volebního 
kraje k dispozici) a prázdnou 
úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a  státní 
občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umož-
něno.

Dostaví-li se volič s  volič-
ským průkazem do volební 
místnosti volebního okrsku, 
kde je z titulu trvalého pobytu 
veden ve stálém seznamu vo-
ličů, okrsková volební komise 
poznámku o vydání voličské-
ho průkazu zruší a  voličský 
průkaz připojí k  výpisu ze 
stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení vo-
ličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Voličský průkaz může vy-
dávat také zastupitelský úřad, 
za stejných podmínek jako 
obecní úřad, na žádost voliče, 
který je u něj zapsán ve zvlášt-
ním seznamu voličů.

Při pobytu v  nemocnici, 
porodnici, sanatoriu, ústavu 
sociální péče nebo v  obdob-
ném ústavu a  zařízení může 
oprávněný volič za splnění 
podmínek zákona č. 247/1995 
Sb., o  volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně 
a  doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon 
o  volbách do Parlamentu“), 
rovněž uplatnit své aktivní 
volební právo. Má několik 
možností, jak postupovat, od-
vislých do určité míry od cha-
rakteru jeho hospitalizace, a to 
zda půjde o hospitalizaci dlou-
hodobou či krátkodobou.

V případě, že lze předpoklá-
dat, že bude volič dlouhodobě 
hospitalizován v  nemocni-
ci nebo v  obdobném ústavu 
a zařízení a bude tam i v době 
voleb do Poslanecké sněmovny 
v roce 2013, správa tohoto zaří-
zení by měla voliče informovat 
o možnosti zápisu do zvláštní-

ho seznamu voličů, na základě 
kterého by potom mohl uplat-
nit své volební právo.

Volič v  takovém případě 
hlasuje do přenosné volební 
schránky, se kterou se za voli-
čem dostaví členové okrskové 
volební komise ustanovené 
v územním obvodu příslušné-
ho zařízení. Volič hlasuje pro 
kandidáty z  volebního kraje, 
ve kterém je zařízení umístěno, 
hlasovací lístky i úřední obálku 
mu vydá okrsková volební ko-
mise před hlasováním.

Na základě ustanovení § 6 
odst. 2 zákona o  volbách do 
Parlamentu zapíše do zvláštní-
ho seznamu tyto voliče obecní 
úřad. Údaje o voličích, kteří po-
tvrdí zájem hlasovat na zákla-
dě svého zápisu do zvláštního 
seznamu voličů, předá správa 
příslušného zařízení obecní-
mu úřadu (městskému úřadu, 
magistrátu, úřadu městské 
části nebo městského obvodu 
územně členěného statutární-

ho města anebo úřadu městské 
části hlavního města Prahy) 
v  jejich územním obvodu nej-
později 7 dnů před začátkem 
hlasování (tj. 18. října 2013 do 
14.00 hod.); údaje jsou podle 
potřeby aktualizovány. Skuteč-
nost o provedeném zápisu sdělí 
obecní úřad, u kterého byl volič 
zapsán do zvláštního sezna-
mu, obecnímu úřadu v  obci, 
kde je volič zapsán ve stálém 
seznamu voličů. Na základě 
ustanovení § 1 odst. 6 vyhláš-
ky č. 233/2000 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o  volbách do 
Parlamentu České republiky 
a  o  změně a  doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění 
zákona č. 212/1996 Sb., nálezu 
Ústavního soudu uveřejněného 
pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 
204/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, (dále jen „vyhláš-
ka“), dva dny před zahájením 
voleb (tj. 23. října 2013 v 16.00 
hodin) obecní úřad zvláštní 

seznam uzavře a  předá okrs-
kovým volebním komisím 
výpis ze zvláštního seznamu 
voličů obsahující údaje shod-
né s údaji zvláštního seznamu 
voličů, samostatně pro každý 
ústav nebo zařízení. S  tímto 
výpisem, přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky se okrsko-
vá volební komise dostaví do 
příslušného zdravotnického 
zařízení, kde po prokázání to-
tožnosti a  státního občanství 
voliče, a to platným občanským 
průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průka-
zem, voliči umožní hlasovat.

Jak zákon o volbách do Par-
lamentu, tak i  vyhláška při-
pouštějí ve svých ustanoveních 
po předání podkladů pro zápis 
a po uzavření zvláštních sezna-
mů voličů pouze aktualizaci 
údajů resp. změnu zápisu, tzn. 
skutečností již ve zvláštním 

seznamu uvedených a  nikoli 
provedení nového zápisu po 
uplynutí zákonem o volbách do 
Parlamentu stanovených lhůt. 
Tomu odpovídá i ustanovení § 
1 odst. 9 vyhlášky, podle kte-
rého lze ve zvláštním seznamu 
voličů pouze zrušit zápis a ná-
sledně zrušit poznámku o tom-
to zápisu ve stálém seznamu 
voličů, pokud se volič dostaví 
k  hlasování v  okrsku, kde je 
přihlášen k  trvalému pobytu, 
a  prokáže se, že v  okrsku, kde 
byl zapsán ve výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů nehlaso-
val a tento zápis byl zrušen.

V případě krátkodobé hos-
pitalizace nebo v  případě, že 
volič neví, kde se přesně ve dny 
voleb bude nacházet (např. 
předpokládaná hospitalizace), 
se jeví jako nejvhodnější vy-
řízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v ja-
kékoliv volební místnosti na 
území České republiky.

(Dokončení na str. 9)

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2013 v nemocnici nebo v obdobném zařízení
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Volby se na území České  re-
publiky konají ve dvou dnech, 
kterými jsou pátek a sobota; hla-
sování probíhá v pátek od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Voličem je státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 Volební místnost
Voliči jsou o době a místě koná-

ní voleb v obci informováni ozná-
mením starosty obce nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb. Je-li na 
území obce zřízeno více volebních 
okrsků, uvede starosta obce, které 
části obce náleží do jednotlivých 
volebních okrsků. V  oznámení 
jsou uvedeny adresy volebních 
místností. Pověřený obecní úřad 
a krajský úřad zveřejní na webo-
vých stránkách přehled o  tele-
fonním spojení do každé volební 
místnosti ve  svém správním ob-
vodu.

Ve volební místnosti budou na 
viditelném místě vyvěšeny vzory 
hlasovacích lístků označené ná-
pisem „VZOR“, dále prohlášení 
kandidáta o vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidátů; pokud 
byla doručena do 48 hodin před 
zahájením voleb, při zjišťování vý-
sledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta ne-
přihlíží; dále i případná informace 
o zřejmých tiskových chybách na 
hlasovacích lístcích s  uvedením 
správného údaje. Volební míst-
nost musí být pro každý volební 
okrsek rovněž vybavena zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změ-

ně a  doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na je-
jich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státní-

ho občanství
Volič po příchodu do voleb-

ní místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neu-
činí, nebude hlasování umožně-
no. Je tedy nezbytné, aby volič měl 
u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s  voličským prů-
kazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů. Voličský průkaz 
opravňuje k  zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů 
ve  dnech voleb v  jakémkoli vo-
lebním okrsku na území České 
republiky, popřípadě zvláštním 
volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzu-
lárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Po  záznamu ve výpisu ze stá-
lého nebo zvláštního seznamu 
voličů obdrží volič od  okrskové 
volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razít-
kem příslušného obecního nebo 
městského úřadu, magistrátu, 
úřadu městského obvodu nebo 
městské části. Volič, který hlasuje 

s  voličským průkazem, obdr-
ží zároveň hlasovací lístky pro 
volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič do-
stavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samo-

statně pro každou politickou stra-
nu, politické hnutí a koalici. Na kaž-
dém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Hlasovací lístky 
týchž politických stran, politických 
hnutí a koalic musí být ve všech vo-
lebních krajích označeny stejným 
vylosovaným číslem. Pokud někte-
rá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní 
listinu ve všech volebních krajích, 
zůstane v  daném volebním kraji 
toto číslo neobsazeno. Vzhledem 
k  tomu nemusí hlasovací lístky, 
které volič obdržel, tvořit úplnou 
nepřerušenou číselnou řadu a sada 
hlasovacích lístků tak nemusí obsa-
hovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch 
politických stran, politických 
hnutí a koalic, u kterých bylo při 
registrace rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové čís-
lo na hlasovacím lístku, původně 
určené pro tohoto kandidáta, 
neobsazené.

Hlasovací lístky jsou starostou 
obce distribuovány voličům nej-
později 1 den přede dnem voleb. 
V  případě, že dojde k  jejich po-
škození nebo ztrátě, anebo volič 
zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat 
ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o  vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, 

případně hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. 
V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu 
hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek té politické strany, politic-
kého hnutí či koalice, pro niž se 
rozhodl hlasovat. Tím volič dává 
hlas ve prospěch vybrané politic-
ké strany, politického hnutí nebo 
koalice. Zároveň může volič na 
hlasovacím lístku vybrané politic-
ké strany, politického hnutí, koali-
ce zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z  kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají 
na posuzování hlasovacího lístku 
vliv.

Ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice se 
počítají i  takové hlasovací lístky, 
na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsá-
na. K  takovým úpravám se ne-
přihlíží. Pokud volič dal na hlaso-
vacím lístku přednostní hlas více 
než 4 kandidátům, počítá se ta-
kový hlasovací lístek ve prospěch 
politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, k přednostním hla-
sům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací líst-
ky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, 

které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na 
jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voli-
če je neplatný, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacích lístků vlo-
ží volič úřední obálku s hlasova-
cím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků příto-
men jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a  hla-
sovací lístek za něho upravit, vlo-
žit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

 
Hlasování do přenosné 

volební schránky
Volič může požádat ze zá-

važných (zejména zdravotních) 
důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi 
o  to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a  to pouze 
v  územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V  tako-
vém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy 
s  přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a  hlasovacími 
lístky.

(Dokončení ze str. 8)
 V případě, že si volič vyřídil 

voličský průkaz (viz Možnost 
hlasovat na voličský průkaz při 
volbách do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky 
v roce 2013) a ve dny voleb na-
konec bude v  nemocnici nebo 
v  obdobném zdravotnickém 
zařízení, může na tento voličský 
průkaz v  této nemocnici nebo 
v  tomto obdobném zdravot-
nickém zařízení hlasovat. Hla-
sování v  těchto zdravotnických 
zařízeních zajistí okrsková vo-
lební komise, v jejímž územním 
obvodu se dotčené zařízení na-
chází, a to po předchozím požá-
dání buď příslušného obecního 
úřadu, v jehož správním obvodu 
se zdravotnické zařízení nachá-
zí, nebo ve dny voleb příslušné 
okrskové volební komise, nejlé-
pe prostřednictvím správy pří-
slušného zdravotnického zaří-
zení. Voličský průkaz poté volič 

odevzdá členům okrskové vo-
lební komise, kteří se dostaví do 
zdravotnického zařízení s  pře-
nosnou volební schránkou a po 
prokázání totožnosti a  státního 
občanství platným občanským 
průkazem nebo cestovním do-
kladem České republiky volič 
obdrží úřední obálku s  úplnou 
sadou hlasovacích lístků a bude 
moci hlasovat.

Může nastat i  situace, že 
volič, který je hospitalizován 
v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení, má 
místo trvalého pobytu ve stej-
ném volebním okrsku jako tato 
nemocnice či zařízení. V tomto 
případě lze využít ustanovení § 
19 odst. 7 zákona o volbách do 
Parlamentu, na základě které-
ho volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad nebo ve 
dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, avšak 
pouze v  územním obvodu 
volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise 
zřízena. V  takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední 
obálkou a  hlasovacími lístky. 
Při hlasování postupují členové 
volební komise tak, aby byla za-
chována tajnost hlasování.

Voliči hospitalizovaní v době 
mezi odevzdáním údajů do 
zvláštního seznamu obecnímu 
úřadu (tj. od 18. října 2013 od 
16.00 hodin) a  uzavřením stá-
lého seznamu voličů (dva dny 
přede dnem voleb, tj. do 23. 
října 2013 do 16.00 hodin), 
mohou hlasovat pouze na vo-
ličský průkaz, který si zajistí 
prostřednictvím osoby, kterou 
vybaví plnou mocí k podání žá-
dosti o vydání voličského prů-
kazu a  jeho převzetí s  úředně 

ověřeným podpisem podle § 6a
zákona o  volbách do Parla-
mentu, a to u obecního úřadu, 
v jehož územním obvodu mají 
trvalý pobyt a v jehož stálém se-
znamu voličů jsou zapsáni.

Dojde-li k hospitalizaci vo-
liče v  zařízení mimo území 
volebního okrsku, kde má 
volič trvalý pobyt, po uzavře-
ní stálého seznamu voličů, 
tj. ode dne 23. října 2013 od 
16.00 hodin, je tato skuteč-
nost považována za faktickou 
překážku ve výkonu volební-
ho práva.

Voliči, který je v  nemocnici 
nebo v obdobném zdravotnic-
kém zařízení, a není zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů nebo 
nemá voličský průkaz anebo 
nemá trvalý pobyt v  okrsku, 
kde se nemocnice nebo obdob-
né zdravotnické zařízení na-
chází, nemůže okrsková voleb-
ní komise umožnit hlasování.

Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

V případě zájmu o přenosnou 
volební schránku můžete kon-
taktovat pověřené zaměstnance:
Ing. Petra Galetková 
 - tel. 582 329 760
Mgr. Marie Javůrková 
 - tel. 582 329 144
Alena Veverková 
 - tel. 582 329 778
Žaneta Urbanovská 
 - tel. 582 329 706
PhDr. Olga Vysloužilová 
 - tel. 582 329 129
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RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města 

Na několik aktuálních otá-
zek týkajících se dopravní 
problematiky jsme se zeptali 
Aloise Mačáka (na snímku), 
člena Rady města Prostějova 
a 1. náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje, který je zod-
povědný za oblast dopravy.

Pane náměstku, kolik � -
nančních prostředků plánuje 
Olomoucký kraj investovat 
v  letech 2013 – 2014 na své 
silnice II. a  III. třídy včetně 
mostů?

Kraj plánuje letos a  příští rok 
investovat do obnovy mostů a sil-
nic zhruba 1,5 miliardy korun. 
Více než miliardu korun chceme 
využít z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Do tří 
výzev jsme přihlásili 27 investič-
ních akcí. Zbytek peněz za  další 
stavby chceme hradit z rozpočtu 
kraje. Stručně řečeno, peníze ne-
projídáme, ale investujeme!

Jsou v  těchto výzvách 
i stavby, které se týkají okre-

su Prostějov nebo našeho 
města?

V  celkovém objemu je to 
zhruba 321 milionů korun. 
Co se týká konkrétních akcí, 
uvedu například průtah obcí 
Výšovice nebo Protivanov, 
rekonstrukci silnice v  Pře-
myslovicích a  v  Pivíně. Bu-
deme realizovat také stavební 
úpravy mostů v Laškově nebo 
za Němčicemi nad Hanou. 
V  našem městě se jedná na-
příklad o  rekonstrukci ulice 
Olomoucká.

V jakém stavu v roce 2001 
převáděl stát na kraj tuto sil-
niční infrastrukturu?

Stát ji převáděl ve velmi 
špatném technickém stavu. 
Jednorázově bychom potřebo-
vali zhruba 25  miliard korun, 
aby tato silniční infrastruktu-
ra měla standard 21.  století. 
V  současnosti je v  majetku 
kraje přes 3  tisíce kilometrů 
silnic a  1.109  mostů, to před-

stavuje 86 procent všech silnic 
a 72 procent mostů nacházejí-
cích se na katastrálním území 
kraje.

Kolik � nančních prostřed-
ků investoval kraj v minulém 
volebním období, tedy v  le-
tech 2008 – 2012 do této infra-
struktury?

Postupně jsme investovali 
včetně údržby zhruba pět mi-
liard korun. Na jedné straně je 
to poměrně vysoká částka, pe-
něz na tyto užitečné investice 
bychom však potřebovali ještě 
podstatně víc.

Udrží kraj i v tomto a příš-
tím roce rozsah dopravní ob-
služnosti?

V  tomto roce určitě ano! 
Jsme tak jedním z  mála krajů, 
kterému se to dlouhodobě bez 
ohledu na nepříznivou ekono-
mickou situaci daří. Jsem moc 
rád, že bývalé pseudovládě se 
nepodařilo snížit o 600 milionů 
korun krajům respektive své 
státní  rmě ČD, a. s., peníze na 
dopravní obslužnost. Proč to 
mělo být zrovna o tuto částku, 
nebyl schopen nikdo serióz-
ně zdůvodnit. Do roku 2019 
mají kraje dohodnuté se stá-
tem zhruba 2,6 miliardy korun 

ročně na úhradu ztrátových 
regionálních tratí. Pro infor-
maci doplním, že pokud by se 
tento nesmyslný návrh podařil 
Nečasově vládě schválit, v Olo-
mouckém kraji bychom tak 
přišli každoročně o  zhruba 50 
milionů korun. Byl by to obrov-

ský negativní zásah do  celého 
systému dopravní obslužnosti 
navíc v  období vysoké neza-
městnanosti, kdy se jedná nejen 
o  mobilitu pracovní síly, ale 
také o každodenní důležité po-
třeby našich občanů. 

 -red-

A. Mačák: PENÍZE NEPROJÍDÁME, ALE INVESTUJEME!

na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot
Stávající podnikatelé musí 

v  období od 1. října 2013 do 1. 
listopadu 2013 požádat živnos-
tenský úřad o koncesi a distribu-
toři pohonných hmot i celní úřad 
o registraci a poskytnout kauci.

1. října 2013 nabývá účinnos-
ti zákon č. 234/2013 Sb., kterým 
se mění zákon o  pohonných 
hmotách a živnostenský zákon. 
Nově se upravují podmínky 
podnikání ve výrobě a  zpraco-
vání paliv a maziv a v distribuci 
pohonných hmot. Podnikat 
v  uvedených činnostech bude 
možno na základě koncese „Vý-
roba a zpracování paliv a maziv 
a  distribuce pohonných hmot“ 
udělené živnostenským úřa-
dem. Koncese může být udělena 
v celém rozsahu uvedených čin-
ností nebo jen v částečném roz-
sahu těchto činností, např. jen 
na distribuci pohonných hmot. 

Distributor pohonných hmot 
bude navíc povinen se registro-
vat před zahájením své činnosti 
u celního úřadu.

Distributorem pohonných 
hmot je každá osoba, která pro-
dává nebo je oprávněna prodá-
vat pohonné hmoty (tedy i jejich 
výrobce), s  výjimkou prodeje 
pohonných hmot z čerpací sta-
nice a prodeje stlačeného zem-
ního plynu, pokud je jeho pro-
dejce držitelem platné licence 
na obchod s  plynem podle 
energetického zákona.

Pro získání koncese na dis-
tribuci pohonných hmot se 
nově vyžaduje splnění odborné 
způsobilosti spočívající v dosa-
ženém stupni vzdělání a  praxe 
v  oboru, která je odstupňová-
na podle dosaženého stupně 
vzdělání (1 rok u  vysokoškol-
ského vzdělání, 2 roky u  vyšší-

ho odborného vzdělání, 3 roky 
u středního vzdělání s maturitní 
zkouškou a  4 roky u  středního 
vzdělání bez maturity). Není 
rozhodné, v  jakém oboru bylo 
vzdělání dosaženo. Nově se po-
suzuje i  spolehlivost žadatele 
o koncesi, statutárního orgánu 
žadatele, je-li jím právnická 
osoba, a odpovědného zástup-
ce. Za spolehlivou se považuje 
osoba, která je bezúhonná (ve 
smyslu zákona o  pohonných 
hmotách se jedná o osobu, která 
nebyla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin proti majetku 
nebo pro trestný čin hospodář-
ský), a v posledních deseti letech 
neporušila závažným způsobem 
daňové nebo celní předpisy 
nebo zákon o pohonných hmo-
tách. V    případě, že se osoba, 
která má spolehlivost prokázat, 
nepřetržitě po dobu delší než 3 

měsíce v  posledních třech le-
tech zdržovala na území jiného 
státu, než státu, jehož je státním 
příslušníkem, musí k  prokázá-
ní bezúhonnosti doložit výpis 
z evidence trestů z tohoto jiné-
ho státu. Obdobná povinnosti 
platí i pro zahraniční právnické 
osoby. 

Pro získání koncese pro vý-
robu a zpracování paliv a maziv 
musí podnikatel splnit stejné 
podmínky jako pro získání 
oprávnění k provozování živnos-
ti vázané podle dosavadní úpra-
vy. Výrobce pohonných hmot, 
který je zároveň jejich distribu-
torem, musí požádat i o koncesi 
v rozsahu distribuce pohonných 
hmot a rovněž požádat o regis-
traci.

Distributor pohonných hmot 
je povinen podat přihlášku k re-
gistraci elektronicky celnímu 
úřadu. Podmínkou registrace je 
kromě živnostenského oprávnění 
pro distribuci pohonných hmot, 
bezdlužnost a poskytnutí kauce 
ve výši 20 milionů korun. Další 
podmínky spočívají v tom, že dis-
tributorovi nebyl vysloven zákaz 
činnosti a  že distributor není 
v likvidaci ani v úpadku. 

Podnikatel, který byl ke 
dni nabytí účinnosti novely 

oprávněn vyrábět a  zpraco-
vávat paliva a  maziva anebo 
prodávat pohonné hmoty 
a hodlá v  této činnosti pokra-
čovat, je povinen do 1 měsíce 
od účinnosti zákona, tj. do 
1. listopadu 2013, požádat 
o  koncesi a  doložit příslušné 
doklady, pokud je nemá živ-
nostenský úřad k  dispozici 
z  předchozích řízení. Pokud 
tak v této lhůtě neučiní, živnos-
tenské oprávnění pro uvedené 
činnosti mu zanikne. 

Distributor pohonných 
hmot, který byl zapsán 
v  registru distributorů po-
honných hmot podle do-
savadních předpisů, může 
v  distribuci pohonných 
hmot pokračovat po dobu 
1 měsíce od účinnosti zá-
kona, tedy do 1. listopadu 
2013. Nejpozději v  posled-
ní den uvedené lhůty musí 
podat přihlášku k  registraci 
(podmínkou není získání živ-
nostenského oprávnění pro 
distribuci pohonných hmot, 
zde postačí, že v  této lhůtě 
podal žádost o koncesi) a po-
skytnout kauci. Pokud tak ve 
stanovené lhůtě neučiní, bude 
jeho registrace zrušena dnem 
2. listopadu 2013.

UpozorněníUpozorněníUpozornění

Zrušení telefonního automatu
Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. informovala město 

Prostějov, že v průběhu 2. pololetí letošního roku plánuje zruše-
ní nevyužívaného veřejného telefonního automatu v Prostějově, 
v části Čechovice, na ul. Foersterova č. 421/41.

Stručné shrnutí pro stávající distributory PHM:
úkon úřad termín náležitosti
podat žádost 
o koncesi

živnostenský 
úřad

v období od 1. října 2013 
do 1. listopadu 2013
Nutno dodržet!

doklad o splnění odborné 
způsobilosti

elektronicky 
podat přihlášku 
k registraci 

celní úřad v období od 1. října 2013 
do 1. listopadu 2013
Nutno dodržet!

před podáním přihlášky 
poskytnout kauci složením 
20 mil. Kč nebo bankovní 
zárukou 
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Podzimní úklid probíhá v Pro-
stějově stejně jako loni v  měsíci 
říjnu. Bude zahájen v  úterý dne 
1. 10. 2013. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmisťovány vel-
koobjemové vany v termínech níže 
uvedeného seznamu. Stejně jako 
každý rok se bude odpad třídit na 
velkoobjemový (jedná se o  odpad 
z  domácností, který je rozměrný 
a  není možno ho umístit do po-
pelnic např. staré koberce, linolea, 
starý nábytek, vyřazené oblečení, 
textil a obuv) a biologický (odpad ze 
zahrad), který se bude odkládat do 
speciálních pytlů. Kontejnery – vany 
budou na místě vždy v určený den 
od 15.00 hod do naplnění, nejdéle 
však do 18.00 hod. Naplňování kaž-
dé vany odpadem bude sledováno 
a třídění odpadu kontrolováno po-
věřeným pracovníkem svozové fir-
my .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož 
jsou určeny pouze pro velkoobje-
mový a zahradní odpad. Do těchto 
van není možné odkládat odpad 
nebezpečný (barvy, ředidla, akumu-
látorové baterie, pneumatiky) a žád-
ný průmyslový nebo živnostenský 
odpad. Dále není povoleno dávat do 
van větší množství inertního odpa-
du (rumisko, hlína). 

1. 10.
sídl. Hloučela – C. Boudy 
sídl. Hloučela – Ant. Slavíčka
sídl. Hloučela – V. Špály
sídl. Hloučela – J. Zrzavého

2. 10.
Sídl. Svobody – u staré benziny
Sídl. Svobody – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku

3. 10.
Waitova – Dr. Horáka, Mozartova, 
Okružní ul. za hostincem U  po-
sledního haléře, B. Němcové

4. 10.
Česká-Máchova, Riegrova,  - Droz-
dovice – u  trafiky,  - Vícovská – 
V.Škracha

7. 10.
Fanderlíkova – u FTL, Fanderlíko-
va - školka, Kpt. O. Jaroše, Za ve-
ledromem naproti č.8

8. 10.
Šárka – Spitznerova , Dolní – par-
koviště u věžáků č. 26, Jezdecká – 
Puškinova, Husovo nám. – u školy

9. 10.
Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – za 
obchodem, sídl. E. Beneše – Květná 
–Sportovní, V. Nezvala

10. 10. 
Trávnická – střed, Švabinského, 
Svatoplukova – střed, Joštovo nám.

11. 10.
Dobrovského - Tylova, Libušínka, 
Dobrovského – parkoviště za ob-
chodem, Vodní – Mlýnská

14. 10.
Nerudova – domov důchodců, 
Kostelecká 11-15, nám. Spojenců, 
Bezručovo nám.

15. 10.
Pod Kosířem – Palečkova,  - Pod 
Kosířem - Atletická, Rejskova, Vol-
fova - Příční

16. 10.
Žižkovo nám., Husserleho nám., 
nám. T.G. Masaryka (Prior), 
Havlíčkova 43

17. 10.
Žešov – hospoda, Žešov – u  ob-
chodu, Žešov – dětské hřiště, Žešov 
- hřiště

18. 10.
Domamyslice – u  samoobsluhy, 
Domamyslice – ul. 5. května, Do-
mamyslice – u kapličky

21. 10.
Čechovice – u pošty, Čechovice – 
Luční, Čechovice – u kapličky, Če-
chovická u ZD

22. 10.
Krasice – Západní, Krasice – Mo-
ravská za obchodem, Krasice – Na 
Brachlavě, Kosířská – Na Vyhlídce

23. 10. 
Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – K. 
Světlé, Vrahovice – Čechůvky točna, 
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

24. 10.
Vrahovice – u Sídl. Svornosti, Vra-
hovice – Jano Köhlera, Vrahovi-
ce – J. Suka, Drážní domy za spol. 
.A.S.A.TS
Informace o  odvozu velkoobje-
mových van můžete získat u spo-
lečnosti  .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. 
na tel. 582 302 757 nebo 737 242 
185 p. Kostlán a Magistrátu měs-
ta Prostějova na Oboru správy 
a  údržby majetku města na tel. 
582 329 559 pí. Kovaříková.

Zprávy z města 

1. 10.
Újezd – komunikace, Újezd 

– O2 – okruh, Nám. E. Husserla, 
Nám. E. Husserla – parkoviště, Su-
šilova, Sádky

2. 10.
Plumlovská – parkoviště Billa 

– 3 stání (mimo 2 stání u Penny 
a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – par-
koviště (K. Svolinského – vjezd 
k Penny)

3. 10.
Hanačka, Pod Kosířem, Paleč-

kova, Bří. Čapků, Tyršova – Pod 
Kosířem – cyklostezka podél trati, 
Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem 
– Bří. Čapků), Olympijská, Spor-
tovní – parkoviště (Pod Kosířem – 
Bří. Čapků), Pod Kosířem – parko-
viště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2

8. 10.
Rejskova, Přikrylovo nám. , Da-

liborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Sladkovského, Slad-

kovského parkoviště, Sladkovské-
ho cyklostezka

9. 10.
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. 

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

10. 10.
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. 

E. Beneše – vnitroblok – parkoviš-
tě 1 za El. Spáčil, Sladkovského – E. 
Valenkty – chodník, Olomoucká 
– Havlíčkova , (Za místním nádr.), 
Olomoucká – Havlíčkova parko-
viště , (Za místním nádr.), Bará-
kova II (Olomoucká – Kotkova), 
Tovačovského, V. Outraty (Olo-
moucká – Kotkova)

15. 10.
Barákova I, Českobratrská, 

nám. Padlých hrdinů, Erbenova, 

nám. U  Kalicha, Kollárova, nám. 
Spojenců, Divišova, Slovenská, 
Milíčova, Al. Krále, Lužická, Bu-
dovcova, Budovcova parkoviště, 
Vnitroblok Olomoucká – Budov-
cova

16. 10.
Družstevní, Družstevní – vni-

troblok, Mozartova, Mozartova – 
vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka 
(Mozartova–Bulharská), St. Ma-
nharda ( Bulharská – Mozartova)

17. 10.
Bulharská, Bulharská – vni-

troblok, Dr. Horáka (Určická – 
Bulharská), Na Hrázi (Bulharská 
– Určická), Na Hrázi – vnitroblok, 
Okružní (Brněnská – Určická), St. 
Manharda (Bulharská – Určická), 
Waitova, Waitova – vnitroblok, 
Drozdovice zastávka (BUS)

22. 10.
Dolní – obslužná (Dolní 26-

30), Dolní – parkoviště 1 (U TŘÍ 

BŘÍZ), Vnitroblok U  TŘÍ BŘÍZ, 
Dolní – parkoviště 2 C-SO 02, 
Dolní – parkoviště 3 A-SO 04, 
Dolní – parkoviště 4 A-SO 03, Dol-
ní - parkoviště 5 A-SO 02, Dolní 
komunikace u parkovišť A-SO01, 
Dvořákova (Ječmínkova- Šárka), 
Spitznerova, Puškinova, Ječmínko-
va, Ječmínkova – Dvořákova par-
koviště B-SO01, Dolní – vnitrob-
lok (Dvořákova – Dolní 26,28,30)

23. 10.
Dvořákova (Šárka – dálni-

ce), Jezdecká (Šárka – Okružní), 
Okružní (Lidická – Jezdecká), 
Okružní – vnitroblok (Lidická – 
Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitrob-
lok

24. 10.
Dobrovského (Tylova – Brněn-

ská), Dobrovského vnitroblok, 
Libušinka, Libušinka vnitroblok, 
Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, 
Brněnská (SSOK) včetně kruh. ob-
jezdu + parkoviště

29. 10.
J. Hory, M. Majerové, M. 

Pujmanové, M. Pujmanové 
– parkoviště, M. Pujmano-
vé – vnitroblok, Kopečného, 
Z. Wintra, Vrahovická pravá 
strana (most Hloučela – most 
Romže)

30. 10.
Moravská – vnitroblok 

a  parkoviště (Krasická – MŠ), 
Moravská – vnitroblok – par-
koviště (Moravská 83-85), Kra-
sická (nová zástavba, Moravská 
– Západní), Krasická (Morav-
ská 1-12), Krasická (Moravská 
– Západní)

31. 10.
J.V.Myslbeka, Norská, Švý-

carská, Finská, Francouzská, 
Belgická, Italská, Holandská, 
Anglická, sídl.Západ – parko-
viště, sídl. Západ – cyklostezka, 
sídl. Západ – vnitroblok

 -red-

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2013

PODZIMNÍ ÚKLID 2013Mobilní sběr – podzim 2013
Statutární město Prostějov vytvo-

řilo na svých webových stránkách 
sekci s názvem „Prevence do každé 
rodiny“. Obsah tvoří informace 
o  webovém portálu Ministerstva 
vnitra České republiky www.preven-
cekriminality.cz.

V  návaznosti na zprovoznění to-
hoto portálu vydává MV ČR nový 
zpravodaj „Prevence do každé rodiny“, 
který vychází periodicky jednou mě-
síčně v elektronické podobě. Jednotli-
vá čísla zpravodaje od měsíce června 
2013 rovněž najdete v této sekci a kaž-
dý měsíc bude vloženo aktuální číslo 
zpravodaje.

Jak již sám název napovídá, jed-

ná se o informace, které by se měly 
pokud možno dostat do každé ro-
diny a které budou pro čtenáře zají-
mavé a hlavně užitečné.

Sekce „Prevence do každé rodiny“ 
je dostupná na www.prostejov.eu-Ob-
čan-Struktura magistrátu-Odbor soci-
álních věcí-Prevence do každé rodiny 
nebo přímo přes odkaz http://www.
prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/
struktura-magistratu/odbor-social-
nich-veci/prevence-do-kazde-rodiny.
html Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová

vedoucí oddělení 
sociální prevence

Odbor sociálních věcí
Magistrát města Prostějova

Státní dotace na parkoviště u sídliště E. Beneše
Odbor rozvoje a  investic byl in-

formován ministerstvem � nancí, 
že je pro statutární město Prostějov 
blokována dotace ze státního roz-
počtu až ve výši 6,3 mil. Kč na akci 
„Parkoviště u  sportovního areálu 
v  Prostějově na sídlišti E. Beneše“. 
Odbor rozvoje a investic na základě 
této skutečnosti připravil projekto-
vou dokumentaci a požádal o vydání 
územního rozhodnutí. Při územ-
ním řízení však došlo k  odvolání 
zástupců obyvatel sídliště ke Kraj-
skému úřadu Olomouckého kraje, 
který k  dnešnímu dni o  odvolání 
nerozhodnul.

„V  současné situaci tak je velmi 
nejisté, zda dojde k vydání stavebního 
povolení na parkoviště u sportovního 
areálu. Vzhledem k  této situaci, kdy 
může město Prostějov pozbýt případ-
nou dotaci, navrhujeme náhradní va-
riantu požádat o dotaci z ministerstva 
financí na řešení parkování v  rámci 
projektu regenerace sídliště E. Bene-
še. Parkoviště bude sloužit zejména 
obyvatelům sídliště, kde je kritický 

nedostatek parkovacích míst,“ vysvět-
lil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Podle předběžné informace poskyto-
vatele dotace by tato varianta měla být 
možná. V  rámci poskytnuté dotace 
z ministerstva pro místní rozvoj pro-
bíhá revitalizace jižní části sídliště. Pro 
tento projekt je zajištěno stavební po-
volení a je uzavřena smlouva o dílo na 
základě již ukončeného výběrového 
řízení. Tím jsou splněny podmínky 
přidělení dotace z ministerstva financí. 

Město počítalo v  původní vari-
antě s rozsahem investice na vybu-
dování nového parkoviště ve výši 7 
milionů korun. Státní dotace měla 
pokrýt 90 procent nákladů. „Vzhle-
dem k tomu, že ve variantě severní 
části sídliště se bude jednat pouze 
o  rozšíření stávajícího parkoviště, 
investice bude nižší. Počítáme s čer-
páním dotace ve výši 4,5 milionů 
korun, spoluúčast města bude ve stá-
vající výši deseti procent, tedy kolem 
půl milionu korun,“ dodal Zdeněk 
Fišer. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 
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V  minulých Radničních lis-
tech jsme se mohli seznámit 
s událostmi, které vedly k zalo-
žení Průmyslové jednoty a  její 
zásluhou ke zřízení prvního 
muzea v  Prostějově. Následu-
jících deset let po svém vzni-
ku v  listopadu 1893 fungovalo 
muzeum pod správou Muzejní 
a  průmyslové jednoty. Muzejní 
sbírky a péče o ně a jejich vysta-
vování vzrostly však do té míry, 
že dosavadní místnosti v zámku 
přestávaly stačit, a také udržová-
ní a vedení muzea byly nad síly 
spolku. V letech 1902–1904 pro-
bíhala jednání o  předání muzea 
do správy a vlastnictví města, kte-
rá v květnu a v červnu 1905 vy-
vrcholila úmluvou o  odevzdání 
veškerých sbírek Muzejní a prů-
myslové jednoty městu Prostějov. 
Nový název „Průmyslové a ná-
rodopisné museum města Pro-
stějova a Hané“ navrhla městská 
rada. Proto se dodnes udržuje 
povědomí o  městském muzeu, 
přestože už téměř 60 let muzeum 
ve správě města není.

Jedním z  důležitých bodů 
smlouvy mezi městem a Muzejní 
a průmyslovou jednotou byla po-
vinnost města zajistit pro muzejní 
sbírky trvalé a přiměřené umístě-
ní. To město vyřešilo opravou bu-
dovy bývalé staré radnice na hlav-
ním prostějovském náměstí, z níž 
se roku 1902 po 50 letech odstě-
hoval okresní soud. Po adaptaci se 
sem ze zámku přemístily muzejní 
sbírky a v prvním poschodí byly 
vybudovány nové expozice, zpří-
stupněné veřejnosti 17. září 1905. 
Již v té době se ukazovalo, že pro-
story nepostačí k vystavení všech 
sbírek, a proto hned v letech 1907–

1908 došlo k  dalšímu rozšíření 
budovy přístavbou druhého patra. 
„Budova celá byla pouze jedno-
patrová a  nad ní, pod střechou, 
rozprostírala se obrovská půda. 
O  rozměrech půdy této může si 
čtenářstvo utvořiti úsudek ze zají-
mavého a pro naše c. k. úřady pří-
značného fakta… bylo potřebí 123 
povozů, nežli tyto zbytky po c. k. 
úřadech pouze z půdy té byly od-
vezeny. Prostějovští pojali dobrou 
a  zdravou myšlenku: odstranili 
střechu, zasadili světlíky, rozvrhli 
a elegantně upravili celou rozsáh-
lou tuto prostoru, opatřili ji vzduš-
nými a  prostrannými schodišti 
a získali tím zcela hravě výstavních 
místností pro umělecké výstavy, 
jakých nejenom žádné město na 
Moravě, ale ani v Čechách ba ani 
samotná Praha i se svým Rudol-
 nem a  s  pavilonem Kotěrovým 
pod Kinskou zahradou nemá 
a hned tak asi ještě míti nebude…“ 
psalo se v olomouckém Pozoru 26. 
října 1908. Nově zbudované míst-
nosti byly otevřeny 25. října 1908 
výstavou Topičova salonu, uspo-
řádanou Měšťanskou besedou. 
Ve třech sálech mohli návštěvníci 
shlédnout 134 originálů známých 
i  méně proslulých malířů a  so-
chařů (Brožík, Chittusi, Mucha, 
Ženíšek, Kalvoda, Uprka, Mařák, 
Marold, Navrátil, Engelmüller, 
Dvořák, Ullmann, Špilar, Němec, 
Z. Novák, Böttinger, Ullmannová, 
Skramlík, Bém, Dědina, Šimůnek, 
Klusáček, Urbanová, Purkyně, 
Myslbek), kromě toho výstavu 
doplňovaly také reprodukce a ilu-
strace. Výstava se těšila velké ná-
vštěvnosti až do svého ukončení 
8. listopadu.

V  letech 1902–1908 byly 

tedy vyřešeny otázky vlastnictví 
a  správy muzea i  jeho umístě-
ní. Sbírky neustále narůstaly, 
a  proto nejvíce času zabíralo je-
jich inventování, konzervování 
a také vystavování. Po dobu prv-
ní světové války zůstaly sbírky 
nepřístupny. Na podzim 1922 
proběhla další rekonstrukce mu-
zejní budovy, byly reinstalovány 
expozice a 9. září 1923 se muze-
um v době třicátého výročí svého 
vzniku opět otevřelo veřejnosti.

Od října 1919 se stal tajem-
níkem kuratoria muzea Jan 
Kühndel (1889–1970), který 
spolu s dlouholetým osvědčeným 
jednatelem kuratoria Vilémem 
Otáhalem (1870–1954) zajišťoval 
v  polovině 20. let agendu mu-
zea. Roku 1925 byl Jan Kühndel 
jmenován i správcem archivních 
fondů. Muzeum v té době pokra-
čovalo v rozšiřování a v instalaci 
archeologických sbírek, Vilém 
Otáhal nově uspořádal numis-
matickou sbírku. Od září 1928 
kuratorium pověřilo správou 
muzea a městského archivu Jana 
Kühndela, který následujícího 
roku opustil své učitelské povolá-
ní a stal se prvním prostějovským 
profesionálním odborným mu-
zejním pracovníkem. Do roku 
1933 se mu s  výjimkou archeo-
logie podařilo reinstalovat nebo 
nově vytvořit všechny expozice, 
jejichž zaměření bylo zvolené 
v souladu s charakterem regionu 
i sbírek. „Památkového materiálu 
je tolik, že by vyžadoval aspoň tři-
ceti sálů, aby se dal účelně a řád-
ně vyinstalovati“, konstatovala 
výroční zpráva zveřejněná roku 
1934. V  roce 1933 se muzejní 
sbírky trvale vystavovaly v  11 

expozicích ve všech místnostech 
prvního a druhého poschodí bý-
valé radnice – 1. lapidárium, 2. tři 
místnosti archeologických sbírek, 
3. domácí a zahraniční odboj s le-
gionářskými památkami a dokla-
dy z 1. světové války (od 28. října 
1932), 4. zemědělské oddělení 
(hanácká nářečí, mapy a  letecké 
fotogra e obcí, vesnické nástroje 
a nářadí), 5. hanácká jizba s ná-
bytkem a  zařízením z  poloviny 
19. století; ve druhém poschodí: 
6. městské a  cechovní památky 
s  prostějovskými starými tisky 
z  16. století a  první skromnou 
připomínkou Jiřího Wolkera, 7. 
umělecko-průmyslové a  techno-
logické oddělení se zámečnický-
mi, hodinářskými a  cínařskými 
pracemi od 15. století do sou-
časnosti, stroje a  jejich modely, 

pernikářské formy a  kupecké 
znaky, medaile a mince, 8. obra-
zy a  dřevořezby, 9. národopisné 
sbírky (textilní součásti, kroje 
a ozdoby), 10. vybavení měšťan-
ského pokoje z  počátku 19. sto-
letí, 11. fajáns, sklo a  keramika. 
Na krátkodobé výstavy v budově 
již nebyl prostor, takže probíha-
ly většinou v  Národním domě. 
Akviziční, vědecká a  publikační 
činnost muzea se mohla od roku 
1924 prezentovat v  muzejním 
periodiku s  názvem Ročenka 
Národopisného a  průmyslového 
musea města Prostějova a Hané. 
Muzeum ji pravidelně vydávalo 
do roku 1940, poslední číslo vyšlo 
za rok 1948.

Marie Dokoupilová, Muzeum 
Prostějovska v Prostějov, p. o. 

(pokračování příště)

Zdravé město Prostějov ve 
spolupráci s  Okrašlovacím 
spolkem a sdružením Pomá-
háme tancem připravilo pro 
občany opět nedělní taneční 
čaje v  restauraci Národního 
domu.

Tradice tanečních neděl-
ních odpolední byla po dese-
tiletích obnovena v roce 2011. 
„Přání tehdy zaznělo na fóru 
Zdravého města. Pamětníci 
připomněli, že šlo o pravidel-
ná taneční odpoledne hojně 
navštěvovaná lidmi různých 
generací. Proto jsme se roz-
hodli je znovu nabídnout 
občanům,“ uvedla Alena Raš-
ková, náměstkyně primátora.

Její slova potvrzuje 
i  předsedkyně Okrašlova-

cího spolku a  radní Milada 
Sokolová: „O taneční odpo-
ledne je v  Prostějově velký 

zájem. Zaznamenala jsem 
požadavky na opětovné po-
řádání nedělních tanečních 
dýchánků jak od zástupců 
starší, tak i  mladší genera-
ce. V letošním roce se proto 
nedělní taneční čaje budou 
v  restauraci Národního 
domu konat 6., 13. a 20. říj-
na, v  listopadu pak 3., 10. 
a  17., začátek vždy v  16.00 
hodin.“

Hrát k tanci bude Roman-
tica band Romana Doležela. 
Symbolické vstupné ve výši 
30 korun bude vybíráno pří-
mo na místě a  zůstane pří-
jmem Národního domu.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova

120. výročí založení Muzea Prostějovska v Prostějově
Od Muzejní a průmyslové jednoty do správy města

12121212121212

Expozice měšťanského pokoje v muzeu ve 30. letech 20. století

Podzimní nedělní odpoledne 
opět zpříjemní taneční čaje
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Právě nyní startuje v Pros-
tějově a také na území celého 
Olomouckého kraje výběr 
účastníků pro nový projekt 
Podnikaví absolventi, kte-
rý je zaměřen na podporu 
mladých do 25 let se středo-
školským vzděláním či vy-
učením, jež má pomoci při 
vstupu na trh práce.

Projekt Podnikaví absolven-
ti je určen uchazečům o práci, 
kteří chtějí úspěšně najít nové 
pracovní uplatnění na trhu 

práce formou sebezaměstnání 
a rozvinout své podnikatelské 
záměry. Podpora odborníků 
umožní nalézt vlastní podni-
katelský záměr, naučí sestavit 
si individuální business plán 
a realizovat podnikatelské ná-
pady v  reálném tržním pro-
středí. Účastníci projektu si 
zlepší své dovednosti v mnoha 
oblastech, osvojí si komuni-
kační dovednosti nutné při 
jednání s úřady a se zákazníky, 
zorientují se v  ekonomických 

a právních normách, rozvinou 
své nápady, identi kují své sil-
né stránky a  naučí se je efek-
tivně prodat.

V  rámci projektu bude 
účastníkům nabídnut mo-
tivační program, který jim 
usnadní uplatnění na trhu 
práce a  získáním klíčových 
kompetencí souvisejících se 
vstupem a  udržením se na 
něm. Následně realizační tým 
pomůže přetavit jejich pod-
nikatelské sny ve skutečnost 
skrze akreditované vzděláva-
cí kurzy Základy podnikání 
a Specialista efektivnosti pod-
nikání (zakončený meziná-
rodní zkouškou EBC*L), pro-
střednictvím odborné praxe 
u zkušených podnikatelů i in-
dividuálních konzultací.

Po celou dobu trvání pro-
jektu budou účastníkům k dis-
pozici kvali kovaní poradci, 
kteří jim pomohou s  každým 
krokem směrem k  nové ob-
lasti seberealizace. Samozřej-
mostí v  rámci realizovaných 
aktivit je nárok na proplácení 
vzniklých cestovních nákladů 
a  příspěvku na stravné. Pro-
jekt Podnikaví absolventi je  -
nancován v rámci Operačního 
programu lidské zdroje a  za-
městnanost, veškeré aktivity 
jsou pro účastníky zdarma. 

Do projektu se zájemci 
mohou hlásit již dnes. Bliž-
ší informace naleznete na 
webových stránkách http://
absolventi.bitcz.cz/ nebo je 
poskytne koordinátorka pro-
jektu Mgr. Katrin Baníko-
vá, tel: 773  850  806, e-mail: 
prostejov@bitcz.cz.

Orloj na prostějovské radnici 
ukazuje hodinu a postavení Slun-
ce na obloze, respektive projekci 
Slunce do toho kterého zvířet-
níkového souhvězdí. Neukazuje 
a  v  této konfiguraci nikdy neu-
kazoval fázi Měsíce a  postavení 
Měsíce ve zvěrokruhu. Hlavní rafie 
ukazuje aktuální čas v  hodinách, 
a to na největším mozaikovém ci-
ferníku vybaveném arabskými čís-
licemi 1–24. Druhým koncem uka-
zuje čas také na druhém největším 
mozaikovém ciferníku s  dvakrát 
římskými číslicemi I–XII po obvo-
du. Pokud je totiž rafie částečně pře-
krývána pohyblivými částmi astro-
lábu (modelem Slunce, prstencem 
zvěrokruhu), což se stává v létě, kdy 
je Slunce nejvýše na obloze, lze čas 
odečítat i na opačné straně ciferníku 
se shodným číslováním.

Ra e se symbolem Slunce (na 
orloji stoupá, zapadá a  opět vy-

chází tak, jako na obloze) ukazuje 
na to znamení zvěrokruhu, ve 
kterém se právě Slunce nachází, 
z čehož lze odvodit aktuální ka-
lendářní měsíc. Zvěrokruh (zví-
řetník, zodiac) prostějovského 
orloje má tradičních dvanáct sou-
hvězdí, přestože je známo, že se 
Slunce v prosinci, tři týdny před 
slunovratem, promítá i do třinác-
tého souhvězdí – Hadonoše.

Centrální části astronomic-
kého ciferníku jsou odlišeny 
barevně – bílá a  světle modrá 
představují den, plochy se sytěj-
šími odstíny modré symbolizují 
svítání, soumrak a noc. Nad orlo-
jem je umístěna plastika kohouta-
-hanáckého symbolu času.

Firma Heinz pro prostějov-
skou radnici dodala také čtyři 
věžní hodiny o průměru 375 cm 
a cimbály (každý vážící 750 kg).

 Miroslav Chytil

Budova prostějovské radnice – orloj 

Město za� nancuje rozšíření 
botanické zahrady

Ještě v  průběhu tohoto 
roku bude zahájena inves-
tiční akce „Rozšíření bota-
nické zahrady.“ Rada města 
na poslední schůzi schválila 
usnesení, kterým doporuču-
je zastupitelstvu odsouhlasit 
rozpočtové opatření 850 tisíc 
korun pro � nancování inves-
tice.

Na rozšíření botanické za-
hrady získalo město dotaci 
z Operačního programu život-
ního prostředí na zeleň ve výši 
75% z  uznatelných nákladů 
stavby. Vzhledem k  tomu, že 
tyto prostředky budou pro-
placeny až na základě skuteč-
ných výdajů na uznatelných 
nákladech stavby, které jsou 
určeny na zeleň, je nutné stav-

bu za nancovat z  městského 
rozpočtu. „Je dokončen proces 
výběrového řízení, do konce 
roku chceme, aby proběhly 
stavební a terénní úpravy. Prá-
ce budou dokončeny na jaře 
příštího roku výsadbou dřevin 
a rostlin,“ přiblížil Zdeněk Fi-
šer, náměstek primátora. 

V plánu rozpočtu města na 
rok 2013 je na rozšíření bota-
nické zahrady schváleno 1,4 
milionu korun. Celkový roz-
počet akce je cca 3,65 milionu, 
přičemž dotace činí 2 miliony 
korun. Předpokládaná částka 
na realizaci části díla v  roce 
2013 je 2,2 mil. Kč. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu

města Prostějova

Příležitost pro nezaměstnané
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Klub stomiků o  .s. Prostě-
jov děkuje touto cestou statu-
tárnímu městu Prostějovu za 
poskytnutou veřejnou  nanční 
podporu na rok 2013. Celý tento 
příspěvek bude využit na čin-
nost našeho klubu.

Rovněž bychom touto cestou 
chtěli poděkovat Rotary klubu 
Prostějov za sponzorský dar, který 
nám poskytl. I jejich pomoc bude 
použita na činnost našich členů.
 Za Klub stomiků o.s., Prostějov

                  výbor Klubu
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Azylové centrum funguje 
v  plném rozsahu se všemi po-
skytovanými službami sociální 
prevence.

Stále více lidí se ocitá bez domo-
va a tito lidé se rekrutují stále častěji 
z  řad mladých lidí. Často se bez 
domova ocitají celé rodiny včetně 
malých dětí. 

Ubytovací zařízení jako je 
azylový dům pro muže a  ženy 
je stále plně obsazen a  stejná je 
situace u  azylového domu pro 
osamělé rodiče s  dětmi, kde je 
k  dnešnímu dni evidováno 15 
nových žádostí.

Noclehárny jsou také využívány. 
Stejně tak je tomu u  nízkopraho-
vých denních center.

 V Azylovém centru najde po-
moc v  rámci poskytovaných slu-
žeb a  dle jejich specifiky 74 osob 
a  v  azylovém domě pro osamělé 
rodiče s dětmi 10 rodičů a maxi-
málně 30 dětí.  V těchto zařízeních 
je stále plně obsazeno a  všechny 
služby jsou klienty využívány, a to 
i v letním období.  

I přes uvedené množství klien-
tů se aktuálně stále více rozmáhá 
v Prostějově pobyt lidí bez domova 
přímo na ulici a to v mnoha loka-
litách.

Jedná se o lidi, kteří nemají zájem 
spolupracovat při řešení své situace 
s úřady a institucemi, často se jedná 
o  lidi holdující alkoholu, kteří ne-
chtějí respektovat žádná omezení 
a  neuznávají vyhlášky města, ani 
žádné autority. Jsou na ulici ze své-
ho vlastního přesvědčení a  svého 
rozhodnutí, nechtějí svoji situaci 
řešit a nemají zájem o žádnou spo-
lupráci a pomoc.

Tuto situaci nelze řešit službami 
sociální prevence, které jsou k dis-
pozici v  Azylovém centru, každý 
občan má právo se sám rozhod-
nout jak chce žít a zda chce využívat 
některou z nabízených služeb. 

Přesto se ve své činnosti na tuto 
situaci zaměřuje terénní sociální 
pracovník.

V  rámci Azylového centra je 
poskytován terénní program, kdy 
sociální pracovník kontaktuje prá-
vě lidi bez domova přímo v terénu, 
kde se nacházejí a snaží se jim na-
bídnout pomoc při řešení jejich si-
tuace. Mnozí této pomoci využívají 
a následně využijí některou z nabí-
zených služeb Azylového centra. 
Hlavně v zimních měsících v době 
mrazů je tato pomoc aktuální.

V  době velkých mrazů jsme 
poskytli zcela zdarma lidem bez 

domova z ulice pomoc – přespání 
v teple a denní pobyt na nízkopra-
hovém denním centru, včetně teplé 
polévky, konzervovaného jídla, 
kávy, čaje. Prostě pomoc v  krajní 
nouzi, což někteří lidé bez střechy 
nad hlavou skutečně využívali. 

Snažíme se o  adekvátní pomoc 
lidem bez domova rozsahem po-
skytovaných služeb, informovaností 
o  možnostech služeb v  Azylovém 
centru formou informačních letáků, 
což se nám nejvíce osvědčilo, kdy te-
rénní sociální pracovník tyto letáky 
umísťuje na místa, kde se tito lidé 
zdržují a dále je informuje a nabízí 
pomoc formou osobního jednání.

S  blížícím se podzimem bude 
narůstat počet klientů, kteří vyhle-
dají naše služby a máme obavy, že 
kapacita Azylového centra nebude 
dostačovat. Do budoucna bude 
potřebné rozšířit poskytované služ-
by kapacitně, zejména noclehárny 
a azylové domy. Ideálním řešením 
by bylo pro tyto účely využití areálu /
zahrady/ přímo v Azylovém centru, 
jelikož by poté nevznikaly enormně 
vysoké náklady na provoz.

Aktuálním problémem v  roce 
2013 je situace ve financování so-
ciálních služeb, ministerstvo sociál-
ních věcí  stále snižuje dotace na po-
skytování těchto potřebných služeb.

Psali jsme okamžitě žádosti na 
přezkoumání výše dotací, což se 
ukázalo jako účelné, ministerstvo 

nám nějakou částku postupně 
přidalo. Začátkem roku 2013 se 
Azylové centrum potýkalo s nedo-
statkem finančních prostředků na 
provoz vzhledem k tomu, že státní 
dotace na sociální služby jsou k dis-
pozici až v měsících březen-duben., 
takže začátek roku není finančními 
prostředky pokrytý.

V  této době nám statutární 
město Prostějov poskytlo pomoc 
v rámci veřejné finanční podpory 
ve výši 360 000,-Kč a po druhé ve 
výši 200 000,-Kč, za což velmi dě-
kujeme. Tím mohly být našim kli-
entům poskytovány služby sociální 
prevence v nezměněném rozsahu.  

Kromě poskytování služeb so-
ciální prevence se snažíme o nové 
formy pomoci našim klientům při 
jejich začleňování na trh práce.

V současné době jsme ve spo-
lupráci s Centrem vzdělávání při-
stoupili k novému druhu pomoci 
při začleňování klientů Azylového 
centra Prostějov na trh práce. Kon-
krétně se jednalo o  klienty, kteří 
jsou velmi těžce začlenitelní ve věku 
nad 50 let.  K  jednání jsme vyty-
povali 7 klientů starších 50 let, dva 
z nich již v současné době absolvují 
rekvalifikační kurz, ostatní budou 
do kurzů začleněni začátkem roku 
2014 a následně mají možnost zís-
kání zaměstnání. Centrum jim také 
poskytne pomoc při jejich začleňo-
vání na trhu práce.

V  rámci další pomoci našim 
klientům při uplatnění na trhu 
práce poskytujeme klientům for-
mou skupinových aktivit pomoc 
při orientaci v sociálním systému, 
pomoc při hledání zaměstnání, 
psaní žádostí, tvorbu životopisu, 
základní znalosti práce na počíta-
či, internetu, vyplňování tiskopisů 
a formulářů, půjčky-jejich nebez-
pečí, hrozba exekuce, jejich spláce-
ní formou splátkových kalendářů 
apod.

Dále klienty informujeme, jak 
postupovat při ztrátě zaměstnání. 
Jsou také proškolováni v  oblasti 
BESIP apod.

Tím se snažíme našim klientům 
pomáhat při začleňování do běžné-
ho života. To ale za předpokladu, že 
sami mají zájem o řešení své situace 
a aktivně se na tom podílí a zapojí 
se do své resocializace.

 Stále je ale aktuální problém 
se zajištěním cenově dostupného 
bydlení pro osoby, které již ukon-
čily proces resocializace a odcházejí 
z Azylového centra.

Částečným řešením je podání 
žádostí o městský byt, o byt v do-
mech s pečovatelskou službou, ale 
to je dlouhodobá záležitost. Statu-
tární město Prostějov nám vyčleni-
lo pro tyto účely 4 sociální byty, což 
je velmi významná pomoc.

 Bc. Jan Kalla
 ředitel ac

Azylové centrum v období podzimu roku 2013

Informace o činnosti sekce učitelů 
důchodců při OROS v Prostějově

Výbor naší sekce se schází pra-
videlně na začátku každého mě-
síce, (kromě prázdnin) v klubov-
ně Duhy. Výbor je sedmičlenný. 
Velmi rády uvítáme nové členky 
výboru, nové posily, nové nápa-
dy a zapálené obětavce pro naši 
činnost.

V  1. pololetí letošního roku 
jsme uspořádaly dvě besedy. První 
se uskutečnila v úterý 26. 2. 2013 

ve 14 hod. v  sále Duhy. Té-
matem byly zajímavé informace 
o  prostějovském hřbitově a  kolik 
významných osobností je na zdej-
ším hřbitově pochováno. Téma be-
sedy bylo „Krása ukrytá v kameni“, 
„Příběhy spícího mramoru“. Prů-

vodní slovo měla pí Eva Suchán-
ková, členka divadelního spolku 
„Historie“ a „Okrašlovacího spol-
ku města Prostějova“. 

Druhou besedu jsme pořádaly 
k 28. 3. 2013, tedy ke Dni učite-
lů.  Protože jsme většinou ženské, 
mužských protějšků je u nás velmi 
málo zajímáme se o, módu, módní 
trendy a jak to v módě chodí.

Starší pamětníci si pamatují 
slogan „Prostějov – město módy“, 
„Prostějov – město elegance“, 
apod.

Kdeže jsou ty časy!!? Na besedě 
byly filmové ukázky módy po 2. 
světové válce až do období 60. – 
70. let. Beseda byla velmi zdařilá 

a mnohé z nás si zavzpomínaly,  do 
čeho se tehdy oblékaly v mladším 
věku.

Co připravujeme ve 2. polovině 
roku?

Divadelní představení v  Brně, 
podle nabídky NDB. V  říjnu be-
sedu o Izraeli, kterou nám přislíbil 
PaeDr. František Říha – náš kolega. 
Na závěr roku plánujeme vánoční 
posezení s  poslechem vánočních 
koled v  podání pěveckého sboru 
RG Studentská pod vedením pí 
prof. Havlíkové. Dále budeme po-
kračovat v aktivitách, o kterých jsem 
se už zmínila.
Za výbor sekce učitelů – důchodců

Znojilová Ludmila

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování

Organizace Podané ruce, 
o.s. – Projekt OsA děkuje sta-
tutárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí veřejné  nanční 
podpory na rok 2013 ve výši 
25 000,00 Kč. Částku jsme vy-
užili dle smlouvy na mzdové 
náklady našich osobních asis-
tentů/tek, kteří zajišťují přímou 
péči u  našich klientů. Organi-
zace Podané ruce, o.s. – Pro-
jekt OsA poskytuje občanům 
statutárního města Prostějova 
služby osobní asistence (pře-
devším seniorům a osobám se 
zdravotním postižením) již od 

roku 2007. Díky  nanční po-
moci města jsme mohli také 
v roce 2013 zajistit veškeré služ-
by u  našich klientů v  rozsahu, 
v jakém potřebují a požadují. 

Děkujeme Vám za přízeň, 
kterou jste naší organizaci 

projevili. 
Bc. Pavla Bartoňová

sociální a administrativní 
pracovník + osobní asistent 
 Podané ruce, o.s. 
 Projekt OsA, 777 011 745 

 Polišenského 4467/3, Prostějov
 osa.prostejov@podaneruce.eu

 www.podaneruce.eu

14141414141414141414

Bílá pastelka po roce opět v ulicích
Ve středu 16. 

října 2013 pro-
běhne u  příleži-
tosti Mezinárod-

ního dne bílé hole již 14. ročník 
celonárodní veřejné sbírky Bílá 
pastelka. Její výtěžek podpoří 
speciální služby pro těžce zra-
kově postižené. Pořadatelem 
sbírky je Sjednocená organiza-
ce nevidomých a  slabozrakých 

ČR (SONS ČR) ve spolupráci 
s  obecně prospěšnými společ-
nostmi Ty oservis a Ty oCen-
trum. 

16. října 2013 vyjde do ulic více 
než dva a půl tisíce dobrovolných 
prodejců převážně z  řad středo-
školských studentů v  bezmála 
200 městech ČR, aby pomohli 
získat prostředky na  nancování 
speciálních služeb pro lidi se zra-

kovým postižením. Za minimál-
ní příspěvek 20 Kč nabídnou ori-
ginální bílou pastelku. Ve větších 
městech budou informační stán-
ky s  doprovodným programem, 
který návštěvníkům přiblíží život 
a potřeby zrakově postižených. 

Kontakt: Sjednocená organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR, 
Jan Frank (koordinátor sbírky), 
tel.: 775 722 784, frank@sons.cz
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Juraje Kukuru, Veroniku Žil-
kovou, Jana Vondráčka, Mirosla-
va Táborského, Ivanu Hloužko-
vou a další skvělé herce a herečky 
uvidí v říjnu návštěvníci šestého 
ročníku divadelní přehlídky 
Aplaus 2013. Pořadateli Aplausu, 
který je tradiční podzimní ochut-
návkou kvalitní a zajímavé diva-
delní tvorby, jsou marketinková 
společnost TK plus a  Městské 
divadlo v Prostějově.

Organizátoři sáhli tentokrát do 
repertoáru Činoherního klubu 
Praha, který 10. října představí 
inscenaci Kukura, brněnského 
divadla Husa na provázku, jež 15. 
října přijede s Tichým Tarzanem, 
a  pražského Divadla v  Dlouhé, 
které 25. října ve dvou hodinách 
sehraje celou Shakespearovu 
tvorbu v  představení nazvaném 
Souborné dílo Wiliama Shake-
speara ve 120 minutách. Všech-
na představení slibují, jak je na 
Aplausu zvykem, setkání s umělci 
zvučných jmen v pozoruhodných 
rolích. 

Excelentní výkony Juraje Ku-
kury v Kukurovi a Ivany Hlouž-
kové v  Tichém Tarzanovi byly 
dokonce oceněny prestižními di-
vadelními cenani Alfreda Radoka 
a Thálie.

„Na nedávném pracovním se-
tkání s  vedením divadla jsme se 
vzájemně ujistili, že Aplaus bude 
pokračovat i po změně na ředitel-
ském postu. Aplaus jsme zkrátka 
neodpískali,“ informoval šéf TK 
plus Miroslav Černošek.

„Letošní ročník jsem vlastně 
zdědila po své předchůdkyni 
Aleně Spurné, takže jsem spíše 
v roli pozorovatelky. Těším se, že 
s příštím Aplausem už budu mít 
mnohem více práce,“ pozname-
nala ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálková, kte-
rá je ve funkci od začátku srpna.

Tři inscenace letošní divadel-

ní přehlídky odkazují k tvůrčím 
osobnostem a  k  jejich hledání. 
„Velké umění bývá nekon-
formní a  mnohotvaré, uma-
nuté a  znepokojivé, často až 
nebezpečné svým tvůrcům, jež 
stravuje a ničí. Skutečné umění 
není nikdy nudné či povrchní 
a jeho tvůrci jsou nositeli totož-
ných vlastností. Jsou to posedlí 
hledači zkoumající opodstatně-
nost naší existence, ženou se za 
krásou a  dokonalostí,“ uvedla 
k výběru titulů bývalá ředitelka 
divadla Alena Spurná. 

Nedílnou součástí Aplausu je 
divácká anketa, která umožňuje 
publiku vyjádřit se prostřednic-
tvím hlasovacích lístků k  úrovni 
zhlédnutých představení. Loňské 
vavříny vítězů si odvezlo Divadlo 
Na Jezerce a jeho Paní plukovní-
ková s  výtečnou Jiřinou Bohda-
lovou.

Část výtěžku z Aplausu připad-
ne stejně jako v minulých letech 
studentskému Divadlu Point při 
Gymnáziu Jiřího Wolkera. „Point 
má v  poslední době takové vý-
sledky, že by byl hřích jeho tvorbu 
v rámci Aplausu neukázat,“ pro-
hlásila Jana Maršálková s tím, že 
předskokanem přehlídky bude 4. 
října inscenace Testosteron. Před-
stavení je ověnčené řadou cen 
z  divadelních festivalů a  všude, 
kam s ním Point zavítá, budí mi-
mořádnou diváckou pozornost. 
Šéf Tk plus Miroslav Černošek 
již dříve prohlásil: „Podporujeme 
projekty, které si to zaslouží.“ Di-
vadlo Point svou činností dokazu-

Mottem Aplausu 2013
je tvůrčí hledání 

Společný úspěch na Mental 
Power Film Festival 2013 

Členové soubor Problém 
Divadla Point, fungujícího 
v  Divadle Point při Gymná-
ziu Jiřího Wolkera, na začátku 
tohoto roku natáčeli s  klienty 
Sociálních služeb  p. o. Prostě-
jov � lm “ Já a On …nesu si svůj 
úděl… jinak to ani neumím“. 
Snímek měl v  pátek 7. června 
premiéru v  pražském divadle 
Palace v  rámci sedmého roč-
níku mezinárodního festivalu 
(ne)herců s mentálním a kom-
binovaným postižením Mental 
Power Film Festival. Porota 
 lmu udělila 3 nominace v ka-
tegorii nejlepší  lm, cena po-

roty a  nejlepší scénář. Třídenní 
 lmová přehlídka vyvrcholila 
v  neděli 9. června slavnostním 
ceremoniálem, kde prostějovská 
skupina převzala cenu za nej-
lepší scénář. První prostějovská 
premiéra  lmu proběhla 17. září 
v  Městské knihovně Prostějov 
a  druhá premiéra, tentokrát 
v Divadle Point je naplánovaná 
na 15. října v 19 hodin. V tento 
den bude  lm také umístěn na 
internetových stránkách Diva-
dla Point. Studenti získali gran-
tovou podporu z programu O2 
� ink Big na  lmovou techniku, 
kterou využili při natáčení. -red-

DIVADLO, FOTBAL, FILM, CESTOVÁNÍ A ZASE 
DIVADLO ANEB DIVADLO POINT O PRÁZDNINÁCH

Plumlove 2013 

Člověk by si řekl, že po nároč-
né sezóně budou chtít divadelní-
ci z Divadla Point při Gymná-
ziu Jiřího Wolkera aspoň chvíli 
klidu. Jenže to by byl na omylu. 
Členové souboru totiž hned na 
začátku prázdnin začali zhurta. 
Na festivalu PlumLOVE 2013 si 
pánové zahráli představení Tes-
tosteron a  mladší Problém Di-
vadla Point se představil se hrou 
Velký šéf. Podmínky hraní ve sta-
nu na louce autokempu Žralok se 
ukázaly jako velice dobrodružné 
a  dodaly oběma představením 
další nevídané rozměry. Napří-
klad terénní nerovnosti udržova-
ly aktéry v neustálé pohotovosti. 

Filmové tábory
A  jako každý rok i  letos če-

kaly divadelníky  lmové tábo-
ry v  Sobotíně. Nejprve mezi-
národní MOVIE FACTORY 
2013 – FILM CAMP a po něm 
juniorský Filmový tábor So-
botín 2013. Oba organizovalo 
Gymnázium J. Wolkera ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou 
Prostějov a Divadlem Point pod 
záštitou 1. náměstka hejtma-
na Olomouckého kraje Mgr. 
Aloise Mačáka, MBA. MOVIE 
FACTORY 2013 navazoval na 
loňský ročník mezinárodního 
 lmového tábora a také letos byl 
 nancován z Programu Evrop-
ské unie Mládež v akci. Účastni-
lo se ho téměř čtyřicet mladých 
lidí z Estonska, Slovenska, Fin-
ska, Slovinska a České republiky. 
Denně se účastníci věnovali te-
oretické a praktické části  lmo-
vého řemesla. Vedle přednášek 
o  základech  lmového umění, 
si vyzkoušeli zacházení s kame-
rou, střihovými programy, pro-
šli výtvarnou dílnou, tanečními 
– pohybovými lekcemi a samo-
zřejmě vytvořili řadu krátkých 
 lmů podle svých námětů. Pro 
slavnostní premiéru si organizá-
toři zvolili velkoformátové mo-
bilní nafukovací kino a zahájení 

se ujal vzácný host – herec a re-
žisér Miroslav Krobot. 

Juniorského � lmového tá-
bora se letos zúčastnilo téměř 
šest desítek dětí z  celé repub-
liky. Někteří už po několikáté. 
Podobně jako na mezinárod-
ním táboře, i zde měli účastní-
ci možnost naučit se pracovat 
s  lmovou technikou a vytvořit 
si vlastní projekt. Kromě těchto 
individuálních krátkých  lmů 
vznikly krátké  lmy pod ve-
dením lektorů – letos na wes-
ternové téma. Také slavnostní 
premiéra juniorského tábora 
měla hvězdnou atmosféru, ke 
které přispělo i více než sto pa-
desát diváků přímo v  areálu 
tábora. Pozornosti neunikl ani 
dort s   lmovou tématikou, na 
kterém byly fotky z  lmů minu-
lých ročníků – věnoval ho, jako 
každoročně, Mgr. Alois Mačák.

Jiráskův Hronov 2013 
Divadelníci – filmaři ani nestači-

li vydechnout a už zde byl Jiráskův 
Hronov 2013. Největší přehlídka 
amatérského divadla v  České re-
publice, kam se nominují ty nejlep-
ší divadelní inscenace. Něco jako 
olympiáda nebo mistrovství světa 
pro divadelníky. A  Divadlo Point 
se této přehlídky účastnilo hned se 
dvěma inscenacemi – z Wolkerova 
Prostějov doporučený Nahý Wol-
ker v režii Aleše Procházky a z Pik-
niku Volyně nominovaný Tes-
tosteron v režii Jakuba Hyndricha. 
Hra polského dramatika Andrzeje 
Saramonowicze Testosteron zapů-
sobila na festivalové diváky jako 
opravdová bomba a  umístila se 
mezi tzv. TOP 6 inscenací Jiráskova 
Hronova. Nutno říct, že úspěch to 
byl zasloužený, už kvůli tomu, že 
herci odehráli tři představení po 
sobě a to v pekelném horku rozpá-
lené sokolovny. 

Estonsko 2013 

Co se týče cestování, nezůsta-
lo jen u České republiky, ale tým 
Divadla Point se pod hlavičkou 

Gymnázia J. Wolkera letos vydal 
na mezinárodní výměnu mláde-
že Rolling Citizens do Estonska, 
kde se podělil o své zkušenosti 
z  pořádání  lmových táborů. 
Nutno dodat, že ve srovnání 
s našimi  lmovými tábory, pat-
ří naše tábory k naprosté špičce 
i v evropském kontextu. A to jak 
vybavením, zkušenostmi a zna-
lostmi lektorů a  také kvalitou 
výsledných prací.  

Hanácké tartan 2013
Závěr prázdnin patřil i mezi 

umělci sportu. Hřiště RG a ZŠ 
města Prostějova hostilo o -
ciální první ročník „umělec-
kého turnaje v  malé kopané“ 
HANÁCKÉ TARTAN 2013. 
Postavila se proti sobě čtyři 
družstva – Divadlo Point, Léta-
jící rabín, Blues Oysters a Zion 
Squad. Slavnostní výkop pro-
vedly dvě dámy z  divadelní 
branže – někdejší a  současné 
ředitelky Městského diva-
dla Prostějov – Alena Spurná 
a  Jana Maršálková. Po velice 
vyrovnaných zápasech zůstal 
nakonec pohár v Divadle Point. 

Sezóna 2013/2014
6. září zahájilo Divadlo 

Point svou 9. sezónu pořadem 
Rozsvěcení světel, kde páno-
vé Jakub Hyndrich, Miro-
slav Ondra, Vítězslav Lužný 
a  Aleš Procházka oznámi-
li konec formátu „kabaret“ 
a představili nový formát „re-
citál“. V  nové sezóně budou 
mít diváci rovněž možnost 
shlédnout některé derniéry 
inscenací (např. Druhý výstřel, 
Umění milovat podle Ovidia, 
Koupačka a  dalších). Mohou 
se těšit na Testosteron, Nahého 
Wolkera a také na nové insce-
nace, které v  současnosti při-
pravujeme. Těšíme se na vaši 
přízeň v  sezóně 2013/2014 
a děkujeme za podporu všem 
našim mecenášům a přízniv-
cům. -js- 
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Rezervace  vyzvedněte 
NEDĚLEjpozději 1 den před projekcí !!!!

ÚTERÝ 1. ŘÍJNA
17.30 One Direction: This is us  am. hudební film
O momentálně nejslavnější chlapecké popové sku-
pině!
Režie: Morgan Spurlock, 92 min., české titulky, pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Sunset Blvd. - Filmové návraty
Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra Billyho 
Wildera z roku 1950 líčí nezvladatelnou touhu bývalé 
hvězdy němého filmu Normy Desmondové po come-
backu, která si za tímto účelem najme neúspěšného 
scénáristu Gillise. Jízlivě přesný portrét specifického 
filmařského zákulisí získal z 11 nominací tři Oscary.
V hl. rolích: William Holden, Gloria Swansonová, 
Erich von Stroheim režie: Billy Wilder, 115 min., 
české titulky, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

STŘEDA 2. ŘÍJNA
17.30 One Direction: This is us 
20.00 Donšajni  česká filmová komedie
Netrpělivě očekávaná nová komedie Jiřího Menze-
la. Hvězdné herecké obsazení !
V hl. rolích: J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba, I. Chýl-
ková, J. Jirásková, E. Smetana, J. Jiráň, V. Kopta, E. 
Josefíková aj. Režie Jiří Menzel, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč 

ČTVRTEK 3. ŘÍJNA
17.30 Gravitace  americký sci-fi thriller 
Nepouštěj se !
V hl. rolích: S. Bullocková, G. Clooney. Režie: Alfon-
so Cuarón, 91 min., české titulky, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Rivalové  americké životopisné drama
Skutečný příběh Nikiho Laudy !
V hl. rolích: Binocheová, M. Kassovitz, D. Lebruno-
vá , 97 min., české titulky, premiéra pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 4. ŘÍJNA
17.30 Gravitace 3D vstupné 130 Kč
20.00 Rivalové

SOBOTA5. ŘÍJNA
17.30 Rivalové 
20.00 Gravitace 3D vstupné 130 Kč

NEDĚLE 6. ŘÍJNA
17.30 Rivalové
20.00 Gravitace 

PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek- Říše hraček 
USA 2007 , 94 min Režie: Zach Helm
17.30 Rivalové 
20.00 Bernie  americká krimikomedie
Natočeno podle skutečného příběhu! Jack Black byl 
nominován za tuto roli na Zlatý Globus. 
V  hl. rolích: J. Black, S. McLaineová, M. McCo-
naughey, Režie: Richard Lanklater, 104 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 8. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek - Říše hraček 
20.00 Útěk – Art film  norský akční thriller
Zivotu nebezpečný útěk je jedinou záchranou 
mladé Signe
Režie: Roar Uthaug, 75 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 95 Kč 

STŘEDA 9. ŘÍJNA
17.30 Bernie
20.00 Bernie 

ČTVRTEK 10. ŘÍJNA
17.30 Kameňák 4
Vítejte znovu v Kameňákově ! 
V hl. rolích: V. vydra, D. Morávková aj. Režie: Ján 
Novák, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Kameňák 

PÁTEK 11. ŘÍJNA
15.30 Zataženo, občas trakaře 2 3D am.anim.film
Flintův podivný vynález i  po strašné bouři stále 
pracuje, Ale tošku podivně…
Režie: C. Caneron a K.pean, 96 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný
17.30 Kameňák 4
20.00 Kameňák 4

SOBOTA12. ŘÍJNA
15.30 Zataženo, občas trakaře 2 
17.30 Zataženo, občas trakaře 2
20.00 Kameňák 4

NEDĚLE 13. ŘÍJNA
15.30 Zataženo, občas trakaře 2 
17.30 Kameňák 4
20.00 Kameňák 4

PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA
17.30 Make your move 3D 
 americko- jihokorejský taneční film
Dva tanečníci, kteří vyrůstali v odlišných podmín-
kách se potkají v práci v nočním baru v New Yorku ! 
Režie: Duane Adler, 107 min., český dabing, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 130 Kč 
20.00 Zmizení  americký krimithriller
Musí vzít spravedlnost do svých rukou….
V hl. rolích: H. Jackman, J. Gyllenhaal, P. Dano, 
Režie: Dennis Villeneuve, 146 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 15. ŘÍJNA
17.30 Make your move 3D 
20.00 Zmizení

STŘEDA 16. ŘÍJNA
17.30 Make your move 3D 
20.00 Zmizení

ČTVRTEK 17. ŘÍJNA
17.30 2 zbraně  americký akční film
Pronikli mezi velkoobchodníky s drogami – ale teď 
je šéfové „hodili přes palubu“. Přežijí ?!
V hl. rolích: D. Washington, M. Wahlberg aj. Režie: 
Baltasar Kormákur, 109 min., české titulky, premié-
ra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč. 
20.00 2 zbraně

PÁTEK 18. ŘÍJNA
15.30 Turbo  americká animovaná komedie
On jezdí rychle. Oni zběsile.
Režie: David Soren, 96 min., český dabing, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 120 Kč, pro děti do 15 let 100 Kč
17.30 2 zbraně 
20.00 Carrie  americký horror 
Remake kultovního horroru z roku 1976!
V hl. rolích: Ch. G. Moretzová, J. Mooreová Režie: 
Kimberley Peirceová, české titulky, premiéra, mláde-
ži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč 

SOBOTA19. ŘÍJNA
15.30 Turbo 
17.30 2 zbraně
20.00 Carrie 

NEDĚLE 20. ŘÍJNA
15.30 Turbo
17.30 2 zbraně 
20.00 2 zbraně

PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA
14.00  Pondělní Bijásek

Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 
Španělsko 2012 , 90 min Režie: Enrique Dato 
17.30 Don Jon  americká komedie
V hl. roli: J. Gordon – Levitt, S. Johanssonová
Režie: Joseph Gordon – Lewitt, 90 min., české titul-
ky, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Don Jon

ÚTERÝ 22. ŘÍJNA
14.00  Úterní Bijásek

Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 
17.30 Don Jon
20.00 Metallica:Through the never 3D am. hud. film
Režie: Nimród Antal, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 130 Kč

STŘEDA 23. ŘÍJNA
17.30 Don Jon
20.00 Metallica: Through the never 3D 

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA
Nehrajeme – uzavřená akce ČSOB

PÁTEK 25. ŘÍJNA
15.30 Oggy a Škodíci  francouzský animovaný film
Režie: Olivier Jean – Marie, 80 min., český dabing,  
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč 
17.30 Příběh Kmotra  české filmové drama
V hl. rolích: O. Vetchý, L. Vaculík aj. Režie: Petr Ni-
kolaev, 100 min., premiéra, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Příběh Kmotra

SOBOTA26. ŘÍJNA
15.30 Oggy a Škodíci
17.30 Oggy a Škodíci
20.00 Příběh Kmotra 

NEDĚLE 27. ŘÍJNA
15.30 Oggy a Škodíci 
17.30 Příběh Kmotra
20.00 Příběh Kmotra

PONDĚLÍ 28. ŘÍJNA
15.30 Oggy a Škodíci 
17.30 Machette zabíjí  americká akční komedie
V hl. rolích: D. Trejo, Lady Gaga, J. Albová, M. Gibson, 
Ch. Sheen aj. Režie: Robert Rodriguez, české titulky, pro 
mládež do 12 let nevhodný, premiéra, vstupné 110 Kč 
20.00 Příběh Kmotra 

ÚTERÝ 29. ŘÍJNA
17.30 Machette zabíjí 
20.00 Zuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát 
Filmová odyssea o Zuzaně Michnové
Režie: Jitka Němcová, 94 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 95 Kč 

STŘEDA 30. ŘÍJNA
17.30 Machette zabíjí
20.00 Lásky čas  anglická komedie
V hl. rolích: D. Gleeson, R. McAdamsová, B. Nighy, 
Režie: Richard Curtis, 123 min., české titulky, před-
premiéra, Mládeži přístupný, vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 31. ŘÍJNA
17.30 Ptačí úlet americký animovaný rodinný film
Režie: Jimmy Hayward, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Apokalypsa v Hollywoodu  am. komedie 
V hl. rolích: J. Franco, M. Cera, E. Watsonová, J. Hill, aj. 
Režie: S. Rogen a E. Goldberg, 107 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 140 Kč 

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

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

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

STŘEDA 2. ŘÍJNA
15.00 Bio Senior – Láska na druhý 
pohled 
USA/CDN 2009, 109 min, režie: 
Brandon Campl, vstupné: 35 Kč 

SOBOTA 5. ŘÍJNA
15.00 Krušnohorské pohádky 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Martin a Venuše 
 česká komedie 
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí 
z Venuše….aneb…když hlídá táta. 
V hl.rolích M. Taclík, K. Boková aj. 
Režie: Jiří Chlumský , 120 min.,repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Martin a Venuše 
             Vstupné 80 Kč

SOBOTA 12. ŘÍJNA
15.00 O Malence 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Terapie láskou 
 americká romantická komedie 
V hl. rolích: B. Cooper, J. Lawrenceo-
vá aj. Režie:David O. Russel, Matthew 
Quick, 122 min, české titulky, repríza, 
pro mládež do 12 let nepřístupný, 
vstupné 80 Kč 
20.00 Terapie láskou Vstupné 80 Kč

STŘEDA 16. ŘÍJNA
15.00 Bio Senior – Královský víkend 
režie: Roger Michell, 94 min, české ti-
tulky, vstupné 35 Kč 

SOBOTA 19. ŘÍJNA
15.00 Krtek a oslava 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč 
17.30 Nic nás nerozdělí 
 americký thriller
V hl.rolích E. McGregor, N. Wattsová, 
režie: Juan Antonio Bayona, 114 min, 
české titulky, repríza, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 80 Kč 
20.00 Nic nás nerozdělí 
                Vstupné 80 Kč

SOBOTA 26. ŘÍJNA
15.00 Kamarádi z televize I. 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Konečná  americký akční film
Důchod je pro bábovky ! 
V  hl. rolích: A. Schwarzenegger, 
F. Whitaker, P. Stormare aj . 
Režie: Jee- woon Kim, 107 min, mlá-
deži do 15 let nepřístupný, repríza, 
vstupné 80 Kč
20.00 Konečná 
             Vstupné 80 Kč

STŘEDA 30. ŘÍJNA
15.00  Bio Senior 

– Příběh mého syna
režie: Sergio Castellitto, 127 min, české 
titulky, vstupné 35 Kč

Kultura - program kina
Kulturní 
 klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 
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Gravitace  Režie: Alfonso Cuarón

Make your move  Režie: Duane Adler

Kultura - recenze � lmů

Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku 
Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její 
první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil 
vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který 
velí svému poslednímu letu před odchodem do 
důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpra-
vy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená 
a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, 

odkázáni jeden na druhého a směřujíc dál do 
temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí... 
a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se 
pomalu mění v paniku, zejména když si oba 
uvědomí, jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom 
paradoxně jediný možný způsob návratu je po-
kračování v cestě do hlubokého vesmíru.

Příběh vypráví o  dvou tanečnících, 
kteří vyrůstali v  odlišných podmín-
kách. Osud je však oba zavane do New 
Yorku, kde pracují v  nočním baru. 

Nejdříve budou mezi sebou soupeřit, 
ale nakonec se jejich příběh podobá 
„Romeu a Julii", kdy se ti dva do sebe 
zamilují.

Závratná rychlost, adrenalin proudící 
v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po 
vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, 
kde jediná chyba může znamenat smrt. Na 
těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí 
rivalové. James Hunt je neřízená střela, ne-
odolatelný playboy a  brilantní řidič. Niki 
Lauda je dokonalý profesionál, vždy preciz-

ní a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví 
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky 
nejen na okruzích, ale také ve skutečném ži-
votě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden 
pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost 
je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita 
je žene ke stále riskantnějším výkonům. Ti-
tul mistra světa může získat jen jeden...

Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi le-
tech vrací na plátna kin s prostopášnou kome-
dií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie 
Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený 

pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, 
o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro 
operní pěvkyně. To vše s nadsázkou a humo-
rem typickým pro Menzelovy filmy.

Posledních 12 měsíců jsou agent Ná-
rodního úřadu pro kontrolu obchodu 
s  drogami Bobby Trench (Washington) 
a důstojník Americké námořní rozvědky 
Marcus Stigman (Wahlberg) i  přes vzá-
jemné antipatie odsouzeni nehnout se 
od sebe téměř na krok. Pracují v utajení 
jako členové drogového syndikátu a kaž-
dý z nich svému partnerovi věří zhruba 
tolik jako zločincům, jejichž zadržením 
byli oba pověřeni. Když jejich pokus 

o  proniknutí do mexického drogového 
kartelu a  zabavení milionů dolarů selže, 
jsou Trench a Stigman svými nadřízený-
mi ponecháni napospas osudu. Teď, když 
se je všichni snaží dostat za mříže nebo 
pohřbít, se mohou spoléhat pouze jeden 
na druhého. Jejich pronásledovatelé to ale 
nebudou mít jednoduché, protože když 
celé roky předstíráte, že patříte mezi pa-
douchy, nemůžete se ubránit tomu, abyste 
se od nich něčemu nepřiučili.

Po deseti letech se nám opět představují 
oblíbení hrdinové městečka Kameňákov 
v  plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela 
žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou 
a  Pepan se synem Pepíkem tak žijí v  ryze 
mužské domácnosti, kde není navařeno 
a  vyžehleno a  kde vybuchují vajíčka v  mi-
krovlnné troubě. Kolem Pepana usilovně 
krouží učitelka Vlasta (D. Morávková), která 
vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. 
Pepan je však zcela zaneprázdněn novou bu-
doucností – stal se starostou Kameňákova. 
Po svém předchůdci zdědil přizpůsobivého 
tajemníka Bohouše (B. Klepl). Jejich první 
společnou misí na radnici je založení měst-
ské policie, protože, jak známo, příjmy z udě-
lených pokut jdou rovnou do městské kasy. 
Náčelníkem se stane místní Rambo, Franta 
Cloumal (M.Dejdar), čímž konečně stoupne 
v očích jeho ženy (A.Bendová). Šetřílek Bo-
houš musí ještě stihnout levně zařídit jeden 
pohřeb...

V  místní čínské restauraci mezitím do-
jde k  nečekanému objevu. Kuchař Lojza 
(J.Pomeje) zalévá své marihuanové „bylinky" 
známým Modrým pramenem, který v minu-
lých dílech povzbuzoval sexuální apetýt. Když 
si ubalí „jointa" z takto zavlažovaného výpěst-
ku, propadne nekonečné pravdě a všeobjíma-
jící lásce. A Coufalův syn Vincek (V.Navrátil) 
pohotově pochopí, že tenhle „model" bude 
bestseller..

Rivalové  Režie: Ron Howard

Donšajni Režie: Jiří Menzel

2 zbraně Režie: Baltasar Kormákur 

Kameňák 4  Režie: Ján Novák
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Galerie N7 láká návštěvníky
Do galerie N7 v Prostějově při-

chází s  autorskou výstavou otec 
a  syn Vladimír a  Ondřej Kočá-
rovi. Oba výtvarníci mají za se-
bou 8 desítek společných výstav, 
které uspořádali v  průběhu 30 
let.  Jen namátkou připomínáme 
výstavu v prostorách Parlamentu 
ČR v  Praze, dále pak v  galeriích 
v  Brně, Opavě, Liberci, Ostravě, 
Jihlavě, Přerově, Kladně, Olo-
mouci, Hradci Králové, Frýdku 
Místku... 

Vladimír Kočár se narodil 27. 
8. 1926 v  Brně. Po absolvování 
gymnázia studoval na Masarykově 
univerzitě pod vedením profeso-
rů Vincence Makovského, Eduar-
da Miléna, B.S. Urbana, Františka 
Doubravy či ing. arch. Kuriala. Jeho 
tvorba se obrací především na zátiší 
a kytice. Na jeho plátnech se obje-
vují nejvíce prosté kytice, mnohdy 
i  suché květy ve vázách, které zase 
představují podzimní melancholii 
příchodu zimy. 

Jeho syn Ondřej po absolvování 
Ostravské univerzity se v počátcích 
své tvorby nejvíc zaměřil na gra -
ku, ale pak se jeho zájem přesunul 
k olejomalbě. Jeho dominantní částí 
tvorby jsou poetická zákoutí, uličky, 
které vypadají jako poselství minu-
losti v  dnešní moderní době. Ale 
v  jeho tvorbě naleznete i  portréty 
dívek. V  posledních letech se jeho 
dílo stále více ladí do poetické zkrat-
ky, která má vyvolávat pocit mystic-
kého klidu a odpočinku. Barevnost 
mají oba autoři blízkou. Jejich díla 
jsou laděna do teplých tónů, ale i na 
této paletě lze najít odstíny modré 
nebo jarně zelené. V  dnešní době, 
která je obdobím spěchu a mnohdy 
i  existenčních dilemat, jsou právě 
tyto obrazy oním ostrovem pohody 

a  klidu, který nás dokáže pohladit 
po duši. Vernisáž výstavy proběhne 
17. října 2013 v 17.00 a obrazy bu-
dou k vidění v galerii N7 na Netu-

šilově ulici č. 7 až do 30. listopadu 
2013. Výstava je otevřena od úterý 
do pátku 10-17 hodin, v  sobotu 
9-12 hodin. -red-

Kultura

Galerie umìní Prostìjov 
Vás zve na výstavu:

Jakub Svoboda - Duše

Navštivte výstavu fotografií 
Jakuba Svobody s názvem “DUŠE”.

Termín konání výstavy: 
od 1.10. do 29.11. 2013

Vernisáž se koná 
za úèasti autora
v úterý 
1. øíjna 2013 
od 18 hodin.

Srdeènì zve,
Jindøich Skácel

Výstava se koná 
za finanèní 
podpory mìsta 
Prostìjova.
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p.o.

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

VÝSTAVY
12. 9. – 24. 11. 2013 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Výstava hraček ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové pro všechny, kteří si rádi hrají. 
Bránu do světa dětských her otevírá hračka a po skočení prázdnin je tady hravá výstava 
s velkým souborem historických i současných hraček. K vidění budou klukovské i hol-
čičí  hračky rozvíjející cit, fantazii, motoriku, představivost, logické myšlení či strategii. 
Hračky jsou členěny podle zaměření a jejich výchovného významu do jednotlivých 
tematických celků. Součástí instalace budou hrací koutky, kde si děti mohou mnohé 
vyzkoušet a pohrát si.

12. 9. - 24. 11. 2013  PUTOVÁNÍ PO MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SOPKÁCH
Pozvání na tuto výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s vý-
bušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se 
vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého 
popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo a to v době dokonce 
geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Důkazy o sopečné činnosti na četných 
lokalitách v Nízkém Jeseníku na Drahanské vrchovině a také v okolí Uherského Hradiště 
představí naše výstava. Historické informace o největších světových katastrofách, které 
mají na svědomí právě sopky, jsou doplněny také údaji o současných vulkanicky aktiv-
ních oblastech.  Součástí výstavy je i vzdělávací program pro dětské návštěvníky. Během 
výstavy připravujeme přednáškový cyklus o sopkách nejen u nás, ale i ve světě.  Přijďte se 
podívat do muzea, co všechno se může stát, když „Země zatopí“ v magmatickém krbu“! 

MUZEJNÍ PODVEČERY
K výstavě, která mapuje činnost sopek v geologické minulosti Moravy a Slezska, připra-
vilo muzeum několik přednášek.
Ve čtvrtek 10. října 2013 v 16.30 hodin
bude přednášet prof. RNDR. Antonín Přichystal, DrSc., znalec recentních sopek, kte-
rý se věnuje kromě vulkanismu u nás i ve světě také regionální geologii a petroarcheolo-
gii. Působí na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně.
V úterý 29. října 2013 v 16.30 hodin
pohovoří Mgr. Tomáš Lehotský, PhD.  z Katedry geologie PřF UP Olomouc o sopkách 
Nízkého Jeseníku.  Součástí obou přednášek bude prohlídka výstavy.
Přijďte se do muzea podívat na řadu důkazů o výbušné minulosti Moravy a Slezska!

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
do  6. 10. 2013 VOJENSKÝ PROSTOR – VSTUP ZAKÁZÁN!
Výstava si klade za úkol přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Bře-
zina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných 
složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost této oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost 
její historie a vedla ke vzniku mnoha nepodložených legend. Naopak některé dějinné 
události spojené s prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř zapo-
menuty. Snahou autorů, členů Vojenského historického sdružení Stříbrná o.s., je tuto 
neznalost alespoň částečně napravit a seznámit veřejnost prostřednictvím fotogra í, 
reprodukcí archívních materiálů, mapek a samozřejmě autentických trojrozměrných 
exponátů s některými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi.

Kultura - akce

Zločin a trest
Už v  nejstarších společnostech je 

de nován zločin – tedy provinění 
proti společnosti i  proti jednotliv-
ci. Pokud se zločinu někdo dopustí, 
musí být potrestán. Zločiny a  tres-
ty za ně lidi odedávna přitahovaly 
a dodnes přitahují.

Zveme Vás na výstavu do Mu-
zea Prostějovska v  Prostějově, která 
nese název Zločin a  trest. Výstavu 
pod stejným názvem uvedlo Vý-
chodočeské muzeum v  Pardubicích 
již v r. 2011. A právě odtud pochází 
velká část předmětů, které si může 
návštěvník prohlédnout. Výstava je 
doplněna i předměty domácími. Vý-
stava si všímá především období od 
16. do 18. stol. Přijďte se podívat, jak 

se nakládalo s různými vyvrhely: ať 
už vrahy, zloději, násilníky, prostitut-
kami a  cizoložnicemi, žháři, kacíři, 
zpupnými sedláky či klevetnicemi 
a  Cikány! Výstava bude instalována 
v budově Špalíčku a potrvá od 10. 10. 
do 1. 12. 2013. Mgr. Václav Horák
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Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050 

ŘÍJEN 2013

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie LINKA, Kravařova 14  pořádá výstavu: 

Staří mistři očima dětí
Přehlídka soutěžních prací. Výstava potrvá do 
konce října.

TANEČNÍ OBOR A LITERÁRNĚ 
DRAMATICKÝ OBOR

Ještě stále přijímáme nové žáky do přípravných 
ročníků a to děti předškolního věku  od ročníku 
narození 2008.

Informace na telefonu 588   491 050 v   od-
poledních hodinách u  paní učitelky Pavly 
Krieger Jahodové  a paní učitelky Jany Tur-
čanové.
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František Julina: 
Mezi sochařstvím a malbou

Státní okresní archiv Prostě-
jov pořádá ve spolupráci s Ga-
lerií umění Prostějov výstavu 
obrazů nazvanou František 
Julina: Mezi sochařstvím 
a malbou. 

Dílo prostějovského rodáka 
Františka Juliny (1912-1989) 
překračuje běžnou tvorbu 
regionálních malířů. Jeho 
neobvyklá a  svébytná tvorba 
vykazuje vysokou známku 
kvality a  je z  ní cítit neustá-
lá autorova snaha po hledání 
nové cesty. Podle vlastního 
vyjádření se snažil o výtvarně-
-básnické zobrazení přírod-
ních jevů. Nad každým mo-
tivem i  samotnou technikou 
jeho malířského zachycení 
usilovně přemýšlel a  na vý-
sledných obrazech je to znát. 
Dokázal zobrazit jednoduché 
každodenní motivy ze svého 
okolí, které ovšem v  příštím 
obraze přetvořil v  pozoru-
hodná abstraktní díla. Často 
využíval různých struktur 
a  experimentoval s  netradič-
ními technikami. Inspiraci 
hledal na fotogra ích z  elek-
tronových mikroskopů, kos-
mických sond, ale také ve 
struktuře omítky nebo prosté 
dětské malbě. Některá Julino-
va malířská díla zasahovala 
do prostoru a  měla již spíše 
charakter reliéfní tvorby. Jeho 

portréty více či méně známých 
osobností nejsou jen prostým 
zobrazením člověka, je z nich 
možno poznat i  samotný 
charakter a  osobnost zobra-
zovaného. Kdo měl to štěstí 
nahlédnout do jeho početné 
pozůstalosti, může být udiven 
rozsahem vyjadřovacích ma-
lířských schopností a  technik, 
které používal. Je zajímavé 
sledovat, jak se jeho tvorba 
v  průběhu času mění. Patrné 
jsou dobové vlivy impresionis-
mu, expresionismu, kubismu 
i novějších malířských směrů. 
Tato díla je třeba hodnotit spí-
še jako součást celoživotního 
malířova poznávání a pozvol-
ného nacházení vlastního sty-
lu. Napříč všemi etapami Juli-
novy tvorby je ovšem patrná 
dokonale zvládnutá kreslířská 
schopnost, která tvoří jakýsi 
základ pro další vrstvení umě-
leckého díla. 

Vernisáž výstavy se koná 
v úterý 8. 10. 2013 ve výstav-
ním sále SOkA Prostějov 
v Třebízského ulici č. 1, úvod-
ní slovo pronese od 17 hodin 
Mgr. Oldřich Václavík. Výsta-
va bude probíhat v termínu od 
8. 10. do 1. 11. 2013 (pondělí 
až pátek od 8 do 16 hodin, 
v  sobotu a  neděli je v  sídle 
SOkA Prostějov zavřeno).  
 -tc-

Kultura - akce

KlubrSmajlíkrzvervšechnyrděti

středar9.rříjnarvr16:30h
vrprostoráchrCírkverbratrské

Šárkar10arPzarškolkou@
Prostějov

kontakt:rjana.hradecna@seznam.cz

PIRÁTSKÁ PÁRTY

příběhrzrBiblersrpiráty

ČekajírnarTebe:

plavb
arnaro

strovr
pokla

du aneb

pirátskárbašta
překvapení

pirátskérhryrarsoutěže

V Drahanech budou péct 
železo i chleba

Vůni čerstvě upečeného chle-
ba, žár železářské pece či zvonění 
kovadliny. Tyhle a  mnohé další 
požitky nabídnou v sobotu 26. říj-
na návštěvníkům Slavnosti ohně 
v  Drahanech.  „Oheň byl pro 
naše předky sice velmi zlý pán, 
ale zároveň nepostradatelný po-
mocník u  většiny řemesel. My si 
v sobotu některé z nich ukážeme 
v praxi a připomeneme si, jakých 
úžasných výsledků dokázali staří 
mistři dosáhnout s  použitím sice 
jednoduchých, ale velmi nároč-
ných postupů,“ vysvětlil Pavel 
Moš, kurátor Muzea Drahanské 
vrchoviny, které celou akci pořádá. 
Na louce nedaleko pramene Velké 
Hané tak lidé uvidí kromě kovářů 
a pekařů i výrobu železa v takzvané 
dýmačce, odlévání z bronzu i další 

„ohnivé“ technologie. Experimen-
tátoři samozřejmě nezapomněli 
ani na přípravu dobré krmě, která 
byla v pravěku a středověku stejně 
důležitá jako dnes.

Při západu slunce zaplane na 
louce před bývalou drahanskou 
měšťankou, kde muzeum sídlí, 
i  pohřební hranice. „Připravili 
jsme pravěký pohřeb žehem se 
všemi rituály, vkládáním milodarů 
i pohřebními písněmi. Nebudeme 
samozřejmě pálit skutečného člo-
věka. Vepřové kosti nám poslouží 
jako materiál k  dlouhodobému 
archeologickému experimentu,“ 
vysvětlil Moš. Spálený „nebožtík“ 
totiž skončí pod mohylou a  za 
několik let budou archeologové 
zkoumat, co přírodní procesy 
s kostmi udělaly.

Ilustrační foto: Pec na 
redukční výrobu žele-
za, takzvaná dýmačka. 
 Zdroj: villanova.cz
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Městské divadlo v Prostějově čtvrtek 10. října 2013 v 19.30 hodin

Martin Čičvák: KUKURA Činoherní klub Praha
(Doktorandská práce o  stavu kultury) 

...Sláva je tak sladká, že máme rádi všechno, 
s čím je spojena, třeba i smrt. (Blaise Pascal)

Hravě ironická hra, inspirovaná osobností 
známého slovenského herce Juraje Kukury, 
zamýšlející se se sebeironií a hořkým humo-
rem především nad mizerným stavem kultu-
ry obecně. 

Hru Kukura s podtitulem “doktorandská 
práce o stavu kultury” (2011) napsal Martin 
Čičvák vlastně pro dvě divadla – pro Čino-
herní klub, jehož je kmenovým režisérem, 
a  bratislavské Divadlo Aréna, jehož ředite-
lem je herec Juraj Kukura a v němž Martin 
Čičvák pohostinsky režíruje. Obě divadla již 
několik let úzce spolupracují.

Úvodní situace hry – ředitel divadla a re-
žisér čekají na příchod herečky, která se má 
konečně vyjádřit, zda přijme nabídnutou roli 
Médey. Pro ředitele Kukuru je to čas pro bi-
lanční monolog, pro mladého režiséra - ne-
vědomky – zasvěcovací rituál. Do čeho tato 
situace vyústí, v co se promění…?

 Martin Kubran

V  dějinách dramatu se často setkáváme 
s divadlem na divadle. Méně běžné ale už je, 
aby divadlo přímo tematizovalo podmínky 
svého vzniku, nebo dokonce svou nemož-
nost. V  jistém smyslu bychom mohli téma 
hry Kukura popsat větou: Příběh o tom, jak 
se tady nedá inscenovat Médea. Kukura je 
hra, která dělá divadlo z nemožnosti divadla, 
zdivadelňuje boj s tím, co ho ohrožuje a ničí.

Peter Lomnický
Pokud přijmete princip hry, budete se 

dobře bavit. Pro všechny fanoušky divadla 
jako takového nabízí zasvěcený vhled do 
kouzelného a současně stresujícího umělec-
kého života, ale i obecný model neustálého 
souboje průměrnosti a výjimečnosti.

 Jana Soprová
Juraj Kukura 

(NOMINACE NA CENU THÁLIE)
Jan Hájek/Matěj Dadák

Veronika Žilková
Lenka Skopalová ad.

Loutku navrhl a vyrobil: Ivan Martinka
Režie: Martin Čičvák

Městské divadlo v Prostějově pátek 25. října 2013 v 19 hodin
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: 

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 
120 MINUTÁCH (divadelní fastwood) Divadlo v Dlouhé Praha

Městské divadlo v Prostějově
Komediálně laděná divadelní pocta velkému 

dramatikovi. Tři herci sehrají v  jednom večeru 
celé dílo velkého barda. Autorovu genialitu ilu-
strují pomocí současných kulturních fenoménů...

Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho 
smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických 
debat a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, 
zda Shakespeare opravdu existoval, a  vrcholí 
tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes 
lidé nemají čas se těmito otázkami zabývat, tři 
herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého 
dramatika pouze ve 120 minutách. A jestli vám 
to připadá nemožné, přijďte se podívat. 

Američtí autoři scénáře a zároveň představite-
lé všech rolí Jess Borgeson, Adam Long a Daniel 
Singer uvedli tuto hru v premiéře 9. června 1987 
v Kalifornii, evropskou premiéru měla v březnu 

1992 v londýnském West Endu, od té doby je 
s úspěchem hrána po celé Evropě. 

Divadlo v Dlouhé se rozhodlo tento nevšední 
text inscenovat jako první v České republice. 

Verze v  Dlouhé dostala podtitul Divadel-
ní fastfood a chce nejen bavit, ale i reagovat na 
současnost, která si nejrůznější výtahy, digesty 
a zjednodušení, které lze vstřebat rychle a bezbo-
lestně, oblíbila. „Je to, jako když si dáte bažanta 
na víně, kterého ovšem dostanete rozemletého 
v housce,“ naznačuje Táborský a režisér Borna 
doplňuje, že inscenace není parodií na Shake-
speara, jako spíš legraci namířenou proti vše-
možným „redukcím“.  Kateřina Kočičková

Jan Vondráček 
Miroslav Táborský 

Martin Matejka 
Režie: Jan Borna a kolektiv

Městské divadlo v Prostějově pátek 4. října 2013 v 19 hodin, 
jeviště za oponou - omezený počet míst - přístupné od 15 let  „předskokan“

Andrzej Saramonowicz: 

TESTOSTERON Divadlo Point Prostějov
Nejhorší na světě jsou prý ženy... a muži.
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, 

že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“

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

Krajská postupová přehlídka
Valašské křoví 2013:

• Cena poroty Jakubu Hyndrichovi za re-
žii inscenace Testosteron divadla POINT 
Prostějov

• Cena poroty kolektivu divadla POINT 
Prostějov  za herecké ztvárnění v  insce-
naci Testosteron 

• Cena poroty divadlu POINT Prostě-
jov za inscenaci Testosteron

 Celostátní  přehlídka amatérského 
činoherního a hudebního divadla 

Piknik Volyně 2013:
• Cena poroty Jakubu Hyndrichovi za režii in-

scenace Testosteron divadla POINT Prostějov
• Cena poroty divadlu POINT Prostě-

jov za inscenaci Testosteron
 Nominace na Jiráskův Hronov 2013

Vítězslav Lužný
Aleš Procházka
Vojtěch Pospíšil
Jakub Mojžíš Krejčí
Lukáš Kameníček
Jan Šprynar
Miroslav Ondra nebo David Kolba
Překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
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Baletní Galavečer na zámku Plumlov
Dne 31. 8. 2013 se na plumlov-

ském zámku uskutečnila opravdu 
netradiční a  velkolepá událost. 
Proběhl zde za finanční podpo-
ry Olomouckého kraje vůbec 
poprvé baletní Galavečer ve spo-
lupráci s  Moravským divadlem 
Olomouc, pod vedením choreo-
grafa Roberta Balogha. Akce se 
zúčastnilo víc než 200 příznivců 
tohoto klasického žánru, do-
konce přijeli hosté až z dalekého 
okolí, z čehož mělo vedení zámku 
velkou radost.

Ráda bych veřejně poděkovala 
všem, kteří přijeli tuto nevšední akci 
podpořit, a  vytvořili tak krásnou 
a důstojnou atmosféru pro účinku-
jící. Dále bych také ráda poděkovala 
všem, kteří se na realizaci projektu 
jakýmkoliv způsobem podíleli 
a  přiložili ruce k  dílu, především 
Kamilovi Řezníčkovi z firmy F.O.H. 
za perfektní technické zabezpečení 
akce jak pro účinkující, tak pro 
diváky, bez jehož pomoci by celý 
projekt nemohl být uskutečněn. 
Díky 3denní práci jeho realizační-
ho týmu vzniklo na nádvoří zámku 
speciální hlediště a jeviště, pro které 
byl dominantní kulisou duhově 
nasvícený zámek. Myslím, že nikdo 
z návštěvníků, včetně mě neočeká-
val, že plumlovský zámek může být 
tak skvostný.

Spokojenost návštěvníků v kom-
binaci s dobře odvedenou prací re-
alizačního tymu definuje úspěšnost 
celého projektu a dává nám smysl 
a chuť tvořit něco dalšího. Doufám, 
že tedy tento pilotní projekt vytvořil 
půdu pro vznik dalších kulturních 
událostí v  našem regionu. Jistě 
bude také důležité se více zaměřit 
na spolupráci s  regionálními ško-
lami, naplánovat příhodný termín, 
aby se další akce mohli zúčastnit i ti 

mladší. Protože především mladší 
generaci je nutné kulturně vzdělávat 
a ukázat, že i takový klasický žánr 
jako je balet, v netradičním a mo-
derním pojetí, může být zajímavým 
zpestřením jejich kulturního vyžití.

Tento článek bych ráda zakonči-
la větou paní dramaturgyně prostě-
jovského divadla Evy Zelené, která 
jistě mluví za vše:  „Balet slušel zám-
ku a zámek baletu“.

 Edita Lachmanová

Četnictvo a policie v ČSR 1918-1938
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

 Na říjen letošního roku při-
pravil Klub historický a  státo-
vědný v  Prostějově přednášku 
policejního historika a  sběratele 
plk. Mgr. Miroslava Spurného 
zaměřenou na bezpečnostní sbo-
ry v  předmnichovské republi-
ce. Přednášející je zástupcem 
vedoucího územního odboru 
Prostějov Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje. Za 

dlouhodobé dosahování velmi 
dobrých pracovních výsledků 
a za prosazování dobrého jména 
policejního sboru mu byla udě-
lena Čestná medaile Policie ČR.
Klubová přednáška se uskuteční 
v tradiční třetí úterý v měsíci dne 
15. října 2013 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v  Třebízského 
ulici. -tc-

Klub Smajlík zve všechny děti 
„Plavba na ostrov pokladů  aneb PIRÁTSKÁ PÁRTY „ ve 

středu 9. října 2013 v  16.30 v prostorách církve Bratrské Šár-
ka 10a (za školkou), Prostějov. Čekají na Tebe pirátské hry 
a soutěže, příběh z Bible s piráty, pirátská bašta a překvapení.

kontakt:  jana.hradecna@seznam.cz
Vstupné dobrovolné

Moravsko - Slezská křesťanská akademie, region Prostějov
Srdečně Vás zveme na pod-

zimní cyklus přednášek, které 
se konají v budově CMG v Pro-
stějově , Komenského 17:

23.října 2013 - PhDr.Vla-
dislav Raška, ředitel knihovny 

ve Vyškově, bude přednášet 
o    P.prof. Dr. Aloisi Musilovi, 
knězi, orientalistovi, cestovate-
li, spisovateli a  vědci.   Je jedi-
nečnou osobností naši krásné 
Hané.

20.listopadu 2013 - před-
náška - P.Petra Matuli SDB 
, profesora CM gymnázia v   
Prostějově o  působení řádu 
Salesiánů v České Republice.

 -vp-
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Ve středu 2. října se uskuteč-
ní jedna z nejzajímavějších ces-
tovatelských besed letošního 
roku. Známí cyklocestovatelé 
Lucie a  Michal Jonovi budou 
ve své multimediální show 
promítat fotogra e i krátké  l-

my, přehrávat hudební ukázky 
a  vyprávět zážitky z  cesty na 
kole po sedmi kontinentech, 
která trvala 3 roky a  během 
níž ujeli více než 68 tisíc kilo-
metrů. Možná jste si také kdysi 
rádi četli jejich reportáže, které 

vycházely v  časopise Cyklo-
turistika anebo ve čtyřdílné, 
čtenářsky velmi úspěšné knize 
S  Luckou a  Michalem kolem 
zeměkoule, a tak si teď nenech-
te ujít možnost setkat se s nimi 
osobně. 

Kultura - knihovna

Na kole kolem světa

Po celé prázdniny se mohl 
každý, kdo měl zájem, zúčast-
nit dalšího kola oblíbené lušti-
telské soutěže. Bohumil Korčák 
a  Bohdan Kousal z  prostějov-
ského  Hádankářského krouž-
ku Hanáci připravili pro naše 

čtenáře křížovku a  osmisměr-
ku. Vyplnit jste je mohli nejen 
v  knihovně, ale i  na dalších 
místech v  Prostějově – napří-
klad jste si tak mohli zpříjem-
nit čekání ve vaší oblíbené re-
stauraci. Ze všech správných 

odpovědí jsme vylosovali pět 
výherců, kteří získávají kniž-
ní odměnu. Jsou to: Denisa 
Šnédarová, Jiří Hruban, Aneta 
Straškrabová, Ing. Jaroslav Volf 
a Růžena Navarová. Blahopře-
jeme!

Luštění s knihovnou

Žáci a  studenti se bez 
knihovny obejdou jen s  obtí-
žemi i dnes, v době elektronic-
kého čtenářství. Kromě samot-
ných knížek pro ně a pro školní 
třídy však připravujeme mno-
hem více. Při úvodních exkur-
zích se s  knihovnou seznámí, 
zjistí, jak to v ní chodí, kde co 
najdou, jak pracovat s  on-line 
katalogem, a  že jim knihovna 
může mnoha způsoby usnad-
nit život a studium. Jiné besedy 
mohou být zajímavým doplň-
kem k  učivu. Přiblíží studen-
tům některé spisovatele, ať už 

významné autory našeho regi-
onu (Wolker, Valenta, Bezruč), 
naše velké básníky (Mácha, Er-
ben) nebo vybrané světové kla-
siky (Shakespeare, Dickens). 
Jinými zajímavými a  praktic-
kými tématy mohou být např. 
interaktivní přednáška o e-kni-
hách a e-čtenářství, o literatuře 
ve  lmu, etiketě či bezpečnosti 
na internetu. A že si nemohou 
všechno pamatovat? Od toho 
je tu nový kurz mozkového jo-
ggingu, určený především pro 
studenty střeních škol. Také 
Knihovna pro děti nabízí ne-

přeberné množství zajímavých 
akcí a přednášek, zejména pro 
základní, ale i  mateřské školy. 
Z  jejich témat můžeme vybrat 
např. večerníčky v  knižní po-
době, jednotlivé literární žánry, 
knižní ilustrátoři, bezpečnost 
na internetu, lidové zvyky, pra-
vidla slušného chování a na 20 
různých dětských spisovatelů. 
Úplný seznam naší nabíd-
ky najdou zájemci na adrese 
knihovnapv.cz/skolam. Stačí 
si vybrat, objednat se a přijít na 
zajímavou hodinu v  netradič-
ním prostředí. Budeme se těšit.

Žáci a  studenti se bez významné autory našeho regi- přeberné množství zajímavých 

Knihovna školám

Prostějovská knihovna před 
prázdninami sebrala odvahu 
a přihlásila se do celostátní sou-
těže Městská knihovna roku 
2013, kterou vyhlašuje Svaz 
knihovníků a  informačních 
pracovníků ČR ve spolupráci 
s   rmou Skanska. V  letošním 

roce se zúčastnilo 32 knihoven, 
a  ta naše skončila ve své kate-
gorii na hezkém 5. místě. Hod-
notilo se kde co… kolik knížek 
nakupujeme, kolik jich lidem 
půjčíme, kolik máme časopisů, 
počítačů s přístupem k interne-
tu nebo míst ke studiu. Také jak 

je knihovna velká, jak dlouho 
má otevřeno, kolik pořádá akcí 
či kolik lidí ji vlastně využívá. 
Výsledek tedy zdaleka není jen 
vizitkou pracovníků knihovny, 
ale i vaší – občanů města a uži-
vatelů knihovny. Děkujeme za 
vaši přízeň.

5. místo je také hezké
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ŘÍJEN 2013
3. 10. V  18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA A VERNISÁŽ 
VÝSTAVY „GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI 
NE? SERIÓZNÍ VĚDECKÁ HYPOTÉZA NEBO 
NEJVĚTŠÍ PODVOD V  DĚJINÁCH?“ 

Přednáška se bude zabý-
vat proměnami klimatu 
v  historii a vztahem CO2 
k   teplotám. Předná-
ší: Mgr. Milan Dvořák 
(*1978), kurátor zoologic-
kých a  geologických sbí-
rek Vlastivědného muzea 
v  Šumperku, p. o. 

Kontakty: 
telefon 583  363  089,

e-mail: milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz. 
Hobby: geologie, entomologie, globální ochlazování. 
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

7. – 13. 10. ASTRONOMICKÝ TÝDEN  
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
-  ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena pohádka 

pro děti, 
-  každé odpoledne od 15.00 hodin na pozorování Slun-

ce. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je 
bezmračná obloha.

-  každý večer od 20.30 hodin na pozorování hvězdné 
oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání 
pozorování je bezmračná obloha. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
-  POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracov-

ní pondělí a  čtvrtek i  o  celém ASTRONOMICKÉM 
TÝDNU od 15. 00 do 16.00 hodin. 23. 10. v  8.09 hodin 
přechází Slunce ze znamení Vah do znamení Štíra.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ 
OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pracovní 
pondělí a čtvrtek (neplatí 3. 10. – večerní přednáška) od 
20. 30 do 21.30 hodin. 
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají posled-
ní návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací 
doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. 

JAK KAPIČKA PUTOVALA
Každou říjnovou středu (mimo 
2. a 9. 10.) v  15. 30 hodin. Vy-
soko na obloze v  mraku bydlí 
kapička Evička. S ní se vydáme 
na dalekou pouť. Z   mraku ji 
doprovodíme na zemi do pra-
mínku, potůčkem, řekou až 
do moře. Na své cestě se snaží 
všem pomáhat. Na závěr si děti 
připomenou vlastní zkušenosti 

s   vodou i  jejím koloběhem. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

20. 10. VE 14.00 HODIN
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z  CYKLU SOUTĚŽÍ 2013/14 
„KOSMONAUTIKA“ – PRVNÍ ZVÍŘATA VE 
VESMÍRU

Soutěži bude 
předcházet poví-
dání o  počátcích 
ko s m on aut i ky, 
o  letech prvních 
tvorů do vesmíru. 
Vstupné dospělí 20 
Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. 
Schází se každou středu 
(mimo 2. a  9. 10.) v   16.30 
hodin. Říjnová setkání bu-
dou věnována seznámení s   
podzimními souhvězdími. 
Za bezmračné oblohy dopl-

něno pozorováním Slunce. Pololetní klubový popla-
tek 200 Kč.

XLIII. ROČNÍK KLUBU gemini 
Členové klubu se 
sejdou 10., 17., 24. 
a 31. 10. v  16.30 hodin 
a 3. 10. v   18.00 hodin 
v   přednáškovém sále 
hvězdárny. Podrobný 
rozpis obsahů setká-
vání obdrží každý člen 
při první návštěvě klu-

bu. Obsah bude upravován dle přání samotných čle-
nů. Klub stále přijímá nové členy.

VÝSTAVY, EXPOZICE
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ - ANO ČI NE?

EXPOZICE OPTIKA

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických 
pozorování a v     tom případě jsou jejich součástí 
a po domluvě i kdykoliv jindy. V  takovém případě 
je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. První dvě jmenované vý-
stavy také zdarma zapůjčujeme! 

Změna programu vyhrazena. 

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

V  Radničních listech 2013 
se na tomto místě každý ka-
lendářní měsíc objeví v  abe-
cedním pořadí jeden pojem 
z   astronomie nebo kosmo-
nautiky. Tentokráte se zasta-
víme u CH. 

 Chromosféra – jak je 
patrné z   obrázku, jedná se 
o vrstvu hvězdy (např. našeho 
Slunce), nacházející se mezi 
fotosférou a  korónou, které 
společně tvoří tzv. sluneční 
atmosféru. Paradoxně nej-
nižší, nejhustší a  především 
nejchladnější vrstvou sluneč-
ní atmosféry je pouhých (na 
sluneční poměry) 300 kilo-
metrů silná fotosféra. Ta má 
na svém dně teplotu asi 7000 
K, v   nejsvrchnější části asi 
4300 K. Nejvyšší vrstva slu-
neční atmosféry nese pojme-
nování koróna, začíná nad 
chromosférou a končí hlubo-
ko v meziplanetárním prosto-
ru. Teplota v  koróně se pohy-
buje od 10  000 K  do jednoho 
miliónu K.

Pro úplnost dodejme, že 
tzv. sluneční nitro je tvořeno 

rovněž třemi vrstvami a  to 
jádrem, vrstvou v  zářivé rov-
nováze a konvektivní vrstvou. 
Otázka niter hvězd resp. Slun-
ce je velice náročná. Pochy-
buji, že vůbec někdy nějaký 
technolog vymyslí materiál s   
tak vysokým bodem tání, že z  

něho vyrobená sonda vstoupí 
do nitra hvězdy resp. Slunce 
a  bude tam provádět měření 
a vysílat obraz a přitom se ne-
vypaří. Do té doby se budou 
nitra hvězd modelovat a to za 
použití té nejvýkonnější počí-
tačové techniky. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - H
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Podzimní prázdniny v ICM Prostějov
Během podzimních prázdnin (29. a 30. října) bude mít ICM 

Prostějov otevřeno od 10.00 do 16.00 hod. Přijít můžete na in-
ternet, procvičit si psaní všemi deseti nebo si jen tak popovídat 
se zahraniční dobrovolnicí Lucií z Francie. 

Akce plánované na říjen

French evening
Chcete se dozvědět něco o Francii, její kultuře nebo kuchyni 

- prostě strávit podvečer „po francouzsku“?  Nenechte si ujít 
příležitost dozvědět se něco nového a přijďte v pondělí 14. října 
v 16.00 hod do Informačního centra pro mládež strávit hodin-
ku nebo dvě s dobrovolnicí Lucií, která u nás působí v  rámci 
Evropské dobrovolné služby. Více informací najdete na našem 
webu www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma – Mezinárodní den kuchařů
U příležitosti Mezinárodního dne kuchařů (20. října) pro vás 

připravuje ICM Prostějov na pondělí 21. října 2013 Den inter-
netu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 
1 hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se 
zajímavými informacemi.

Webináře Nebuď ovčan!
Informační centrum pro mládež Prostějov vám nabízí mož-

nost zúčastnit se internetových seminářů projektu Nebuď 
ovčan!, který chce především rozšířit rozsah a  kvalitu odbor-
ných a obecných kompetencí občanů ČR a zároveň zvýšit jejich 
motivaci k dalšímu vzdělávání a zapojení se do občanského ži-
vota. Připojte se s námi do virtuální třídy při trojici interaktiv-
ních školení:

Samostatnost občanů – pondělí 7. října 2013, 17.00 – 21.00
Mezinárodní kontext dobrovolnictví – středa 9. října 2013, 

17.00 – 21.00
Rozvoj dobrovolnictví na lokální úrovni – středa 16. října 

2013 – 17.00 – 21.00
V prostorách ICM vám nabídneme zdarma připojení k inter-

netu, zapůjčíme vám sluchátka s mikrofonem a pomůžeme vám 
s připojením se k webináři. 

Pro účast na online kurzu je nutné se přihlásit na stránkách 
projektu www.nebudovcan.cz. Chcete-li se kurzu účastnit 
v prostorách ICM, přihlaste se také na na e-mailu info@icm-
prostejov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00 do 17.00 hod.) 
nebo osobně v ICM Prostějov, Komenského 17, a to vždy nej-
později den před konáním kurzu. 

Konverzace pro veřejnost
Od října začínají v  ICM jazykové konverzace s dobrovolni-

cí Lucií Ballon z Francie. V pondělí se bude konat francouzská 
konverzace pro pokročilé, v úterý anglická konverzace pro za-
čátečníky a ve čtvrtek francouzská konverzace pro začátečníky. 
Konverzace probíhají vždy od 17.00 do 18.00 v prostorách ICM 
Prostějov. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu info@icmproste-
jov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00 do 17.00 hod.) nebo 
osobně v  ICM Prostějov, Komenského 17. Více informací na-
jdete na stránkách www.icmprostejov.cz. 

Galerie pro duši

Každý všední den můžete v  otevírací době ICM Prostějov 
navštívit také naši Galerii pro duši. V říjnu si můžete přijít pro-
hlédnout výstavu fotogra� í z  prázdnin Salesiánského hnutí 
pro mládež v Prostějově.

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a IYTC

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

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Říjen 2013
4. října v  19 hodin 

Městské divadlo Prostějov
TESTOSTERON -Andrzej Saramonowicz

překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s  náma vyjebávají za to, 
že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm 
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stej-
ný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži o že-
nách a také sami o sobě v drsné komedii, která si 
ani na svatební hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch 
Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan 
Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

6. října  19.30 hodin 
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1

TESTOSTERON – Andrzej Saramonowicz
Přístupné od 15 let ! ! !
V  rámci přehlídky ČK UVÁDÍ AMATÉRSKÉ 
SOUBORY

11. října  22 hodin 
Jiráskovo divadlo Česká Lípa

TESTOSTERON – Andrzej Saramonowicz
Přístupné od 15 let ! ! !

V  rámci přehlídky 
XXXVII.  ČESKOLIPSKÝ  

DIVADELNÍ  PODZIM  2013
15. října  19 hodin 

JÁ A ON … NESU SI SVŮJ ÚDĚL … JINAK 
TO ANI NEUMÍM 

Promítání úspěšného  lmu. Členové soubo-
rů Point a  Problém Pointu natáčeli s   klienty 
Sociálních služeb  p. o. Prostějov. V   rámci 7. 
ročníku mezinárodního festivalu (ne)herců 
s  mentálním a  kombinovaným postižením 
Mental Power Film Festival porota udělila  l-
mu 3 nominace v  kategorii nejlepší  lm, cena 
poroty a  nejlepší scénář. Film získal cenu za 
nejlepší scénář.

18. října v  19 hodin
KOUPAČKA 

Clément Michel – DERNIÉRA ! ! ! 
 „Já neprovokuju! Jenom mám jedinej tejden 
prázdnin za rok a nemám chuť jíst levný klobásy 
a chlastat nějaký splašky!“
Tři mladé francouzské páry a  jedno mimino 
na letní dovolené. Smích prý prodlužuje život. 
A komu je horko, ať si rozepne kabát.

Hrají:   Karolina Vejmělková, Lukáš Kame-
níček, Vendula Burgrová/Veronika Jiříčková, 
Jakub Hyndrich, Johana Kučerová, Jakub Krejčí
Režie: Vojtěch Pospíšil

vás zve na svoje dubnové akce:
16. 10. 2013 středa 18.00 
Klub AREIM Národní dům v Prostějově – čer-
vený salonek
NÁVRAT ŠAMANA - klíč k uzdravení uzdravení 
těla, mysli a ducha. Mimořádně zajímavá, až suges-
tivní, zpověď ženy, která touto cestou jde a pomáhá 
sobě i ostatním. V Prostějově proběhla první přednáš-
ka přibližně před rokem a byla mimořádně úspěšná. 
Přednáší Erika Floriánová z  Prahy na základě 
vlastních prožitků a zkušeností. Těsně před touto 
akcí se vrátí z Kostariky, o které nám také jistě něco 
řekne. Více informací na: www.perfectmind.cz 
ENERGIE REIKI - energie pro každého – informa-
ci o využití vitalizující a harmonizující energie příro-
dy vám předá Mgr. Rudolf A. FRANTIS, mistr/uči-
tel tradičního Usuiho REIKI a předseda ASOCIACE 
REIKI MORAVA o. s.- www.reikimorava.cz.  

19. 10. 2013 sobota 10.00
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – ART 
ECON SŠ Prostějov, Husovo nám. 91, 2. NP
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom ini-
ciace (naladění) a následuje seminář o práci s energií 
REIKI s  průběžným procvičováním jednotlivých 
technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. 
Iniciace (naladění) probíhá vždy individuálně. 
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kteří již 
mají I. stupeň u  Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise, 
mohou přijít na opakování. Více na: www.reikimo-
rava.cz. Doporučujeme vám přijít po úvodní části 
okolo 12.00hod. Na tento seminář se nezapomeň-
te přihlásit na mailové adrese AREIM.

Projekt „Seznamování veřejnosti 
s tradičním Usuiho REIKI“ je spolu� nancován 

Olomouckým krajem

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

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

Zpravodaj vydaný ke 100. 
výročí narození prostějovského 
rodáka prof. Otto Wichterleho 
(1913–1998) soustředil několik 
příspěvků převážně vzpomín-
kového charakteru. Svými člán-
ky přispěli jak bývalí studenti 
pana profesora – následně často 
jeho profesní kolegové a přáte-
lé, tak odborníci zabývající se 
dějinami vědy a  techniky i  re-
gionální historici. Přehled o ži-
votních a  profesních osudech 
tohoto význačného českého 
vědce předložila PhDr. Mila-
da Sekyrková, CSc., historička 
z  Ústavu dějin Univerzity Kar-
lovy v  Praze. Podařilo se jí za-
chytit nejvýznamnější mezníky 
osobní a  odborné kariéry vy-
nálezce, jehož věhlas a význam 
přesahuje hranice naší vlasti. 
Důležitou etapu Wichterlovy 
vědecké dráhy související s nej-
známějším objevem hydrogelo-
vých čoček objasňuje příspěvek 
RNDr. Ivany Lorencové z  Ná-
rodního technického muzea 
v  Praze. Zabývá se především 
podílem spolupracovníka prof. 
Wichterla Ing. Drahoslava Líma 
na tomto vynálezu. 

Bývalí kolegové z  oboru 
makromolekulární chemie 
či oborů souvisejících prof. 
Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., 
Dr.h.c., bývalý ředitel Ústavu 
makromolekulární chemie 
Akademie věd ČR Praha, a Ing. 
Božena Lánská, CSc., z  téhož 
ústavu připomínají odbornost, 
erudovanost, neúnavnou píli, 
ale také lidské kvality pana 
profesora. 

Článek historika PhDr. An-
tonína Kostlána, CSc. z Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR Pra-
ha vychází z osobních kontaktů 
s  panem profesorem Wichter-

lem z doby, kdy byl Wichterle 
zvolen předsedou Akademie 
věd České republiky. Charak-
ter vzpomínky má také krátká 
stať prof. RNDr. Václava Pače-
sa, DrSc. z Oddělení genomiky 
a  bioinformatiky při Ústavu 
molekulární genetiky AV ČR 
Praha, bývalého předsedy AV 
ČR. Krátký výstižný text PhDr. 
Libora Vykoupila, PhD., histo-
rika, který působí na Historic-
kém ústavu Filozo cké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 
a  v  brněnské redakci Českého 
rozhlasu, shrnuje stručně nej-
důležitější aspekty významu 
prof. Wichterla. 

Vzpomínky na svého man-
žela poskytla také paní MUDr. 
Linda Wichterlová. Rodokme-
nu rodiny Zahradníkovy, z níž 
pochází Linda Wichterlová, se 
věnovala PhDr. Hana Bartko-
vá, středoškolská profesorka 
působící v  Prostějově. Nejza-
jímavější poznatky o  členech 
rodiny Wichterlovy vycházející 
z rukopisu Zdeny Wolkerové se 
pokusila přiblížit PhDr. Marie 
Dokoupilová, historička Mu-
zea Prostějovska v Prostějově.

Sborník doplňuje řada 
fotogra í, dokumentů a  ro-
dokmen rodiny Wichterlovy 
v přílohách. Sem jsme zařadili 
i  úvodní proslov, kterým za-
hájil Michal Jůza výstavu soch 
Hany Wichterlové „Momenty 
růstu,“ která se konala v Muzeu 
Prostějovska od 4. 4. do 2. 6. 
2013 zároveň s výstavou „Otto 
Wichterle. Vědec a vynálezce,“ 
připravenou Českými centry.

Sborník vydaný za  nanční 
podpory Statutárního města 
Prostějova je v  prodeji na po-
kladnách nebo sekretariátu pro-
stějovského muzea.  MD

Blahopřejeme
V měsíci srpnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
1.10.2013 14.00 Být v  bezpečí   
            Beseda s  Městskou policií                            
8.10.2013 14.00 Typologie osobnosti        Mgr. Lenka Fréharová                                  
                                       Kdo jsme a jací jsme. Přednáška oblíbené lektorky                               
15.10.2013 13.30 Pekelně se soustřeď aneb Koncentrace  Zdeňka  Adlerová
  Trénink paměti                                                                                                                                                       
22.10.2013 14.00 Cestou necestou po Jižní Americe  Mgr. Lenka Fréharová
  Setkání s cestovatelkou                                  
29.10.2013 13.30 Kde mám brýle? aneb Krátkodobá a dlouhodobá paměť
  Trénink paměti                                                Zdeňka  Adlerová

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým

70 let  Rudolf Bocan, Mgr. Marie Skřeková, Miluše Cetkovská, Ludmila 
Šopíková, Ing. Ladislav Cabicar, Adolf Konšel, PaedDr. Anna 
Maráková, Josef Mucha, František Marák, Helena Brucknerová, 
Božena Jurečková, Marie Sýkorová, Vojtěška Karšulínová, Jana 
Skácelová, Josef Kalvoda, Anna Přikrylová, Vojtech Teszárovics

 75 let  Eva Burešová, Jarmila Konečná, Jiřina Zmeškalová, Růžena Smičková, 
Bedřich Hlobil, Jiří Kupka, Vlastimil Vymlátil, Ing. Jiří Zlatohlávek, 
Věra Vitásková, Věra Zikmundová, Olga Klosová

 80 let  Ivan Přikryl, Ludmila Homolková, Františka Borovičková, Jiřina Doleželová, 
Josef Maleňák, Alena Špičáková, Marie Tománková, Anna Genžová, 
Zdeněk Snídal, Františka Otáhalová, Miroslava Sedlačíková, Ing. Karel 
Pliska, Lubomír Spurný, Jaroslav Krč, Růžena Smejkalová

 85 let Jiří Vymazal, Baltazar Opálka, Jiří Kratochvíl, Květoslav Dvořák, Hana 
Procházková, Růžena Vítová

 90 let  Marie Hofmanová, Milan Hubáček, Ludvík Chytil

 91 let Vlasta Melichárková, Bedřiška Grussová

 92 let Olga Vychodilová, Ladislav Hašák, Bruno Bazarovský, Marie 
Dvořáková

 93 let Antonín Kužela, Milada Brichtová, Ludmila Bendáková

 94 let Věra Chroustová, Marie Kučerová , Alois Procházka

  95 let   Marie Spáčilová

Kostel Povýšení svatého kříže 
Filipcovo nám. Prostějov

denně kromě středy - 8.00  a 18.00 
hod. (dětská mše  čtvrtek večer)
sobota - 8.00 hod. 
neděle - 7.30  a 10.30 hod.
Kostel Sv. Jan Nepomuckého  
(u Milosrdných), Svatoplukova ul.
sobota - 17.00 hod.
pátek – 7.15 hod. (mimo letní 
prázdniny)

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, mše svaté

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

Kostel Sv. Josef (Krasice)
mše svatá v  neděli (mimo 
prázdniny) - 18.00 h. (v zim-
ním období v 17.00 hod.)
čtvrtek v 17.30 hod.Jednou za 
14 dní je to mše s dětskou ka-
techezí. (pro děti bez omezení 
věku.)

Římskokatolická farnost 
sv. Petra a Pavla

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

Pořad Bohoslužeb Římskokatolická 
Farnost Povýšení svatého kříže
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 Z kapacitních důvodů je potřeba 
se na všechny programy MC předem přihlásit.

 
Burza podzimního a zimního 

oblečení pro děti do 6 let

prodej: sobota 12. 10. 8.30-13.00
Formuláře pro prodávající se vydávají od 23. 9. 
- omezený počet předem nahlášených prodáva-
jících.
 

Proč děti zlobí, proč vzdorují, 
proč s nimi není řeč a jak to změnit? 

Kurz efektivního rodičovství- základní 
kurz o výchově a komunikaci v rodině

Pro rodiče i všechny ostatní, kdo přemýšlí o tom, 
co a jak dělat nebo co a jak změnit, aby prožívali 
výchovu i život s dětmi ve větší pohodě! 
Kurz tvoří 3 sobotní   setkání. Zahájení 16. 10.  
nebo později po naplnění kurzu.
Omezený počet účastníků. Přihlášky a bližší in-
formace v MC a e-mailem.
 
Pokračovací kurz efektivního rodičovství
večerní kurz dle rozpisu pro absolventy základ-
ních kurzů ER
 

Co dělat, aby nás děti poslouchaly?
beseda s  psycholožkou pro rodiče a  prarodiče 
s psycholožkou 
středa 23. 10. v 18.00

Psychomotorický vývoj 
dětí do jednoho roku

beseda v rámci Mimiklubu pro maminky s mi-
minky
 

Kreativní večer pro ženy
- Podzimní světýlka

relaxační večer pro ženy, které mají chuť tvořit
středa 30. 10. od 18 hodin
 
Individuální psychologické poradenství

konzultace s psycholožkou dle objednání 
 

Individuální právní konzultace
konzultace s  právničkou- právní minimum pro 
rodinu dle objednání
 

Individuální výživové poradenství
výživové poradenství pro děti i dospělé s výživo-
vou poradkyní dle objednání
 

Volné herny pro rodiče 
s dětmi do 5 let

herny probíhají od 21. 10. vždy v pondělí 15.00-
17.00, bez společného programu a  bez před-
chozího nahlášení

 Termíny, přihlášky a bližší informace v MC nebo 
na www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/ci-
pisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz  

Cipísek znovu rozjíždí vzdělávací kurzy 
a besedy pro rodiče i poradenství

Od října MC Cipísek opět ve 
svém programu nabízí   kromě 
programů pro rodiče s  dětmi 
i kurzy, besedy, semináře a  po-
radenství pro rodiny. Pro rodiče 
i všechny ostatní, kdo přemýšlí 
o  tom, co a  jak dělat nebo co 
a  jak změnit, aby prožívali vý-
chovu i  život s  dětmi ve větší 
pohodě, je připraven základní 
kurz efektivního rodičovství. 
V  něm se rodiče zážitkovou 

formou dozví něco o  tom, jak 
porozumět víc svým dětem 
a sami sobě a jak zlepšit komu-
nikaci v  rodině. Absolventům 
minulých kurzů je pak určena 
série pokračovacích večerů na 
téma výchovy a  komunikace. 
Stejně jako v loňském roce mo-
hou zájemci navštívit i  besedy 
s psycholožkou na různá témata 
týkající se dětí a rodiny např. co, 
kdy a jak dělat, aby nás děti po-

slouchaly, sourozenecké vzta-
hy doplněné a  neúplné rodiny 
apod. Chybět letos nebude ani 
pravidelné individuální pora-
denství s psycholožkou, indivi-
duální konzultace s právničkou 
a  také s  výživovou poradkyní, 
která může poradit se stravova-
cími návyky dětem i dospělým. 
Na všechny vzdělávací akce 
i poradenství je potřeba přihlá-
sit se předem v MC.  -red-

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek říjen 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://cprpv.ic.cz/cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH TÝDENNÍCH AKTIVIT 
PONDĚLÍ 9-12 hod. Dopolední 
setkání pro maminky s dětmi - s pro-
gramem
15-17 hod. Tvořivá dílna
ÚTERÝ 9-11 hod. Dopolední setkání 
pro maminky s dětmi - s programem 
„Na Noemově arše“ 
19.30- 21 hod. Tvořivé podvečery pro ženy
STŘEDA 9-12 hod. Dopolední se-
tkání pro maminky s dětmi - s pro-
gramem
ČTVRTEK 8.30-12 První školička - 
dopolední kroužek typu miniškolky 
vhodný pro děti předškolního věku
16-17 Aby malé bylo velké - nábožen-
ství hrou a zábavou pro děti od 3 do 6 let
17.30 Dětská mše svatá s katechezí pro děti 
PÁTEK 9-12hod Dopolední setkání 
pro maminky s dětmi - volná herna
10-11 Mateřstvím získávám– pro-
gram pro ženy na MD
16-17.30 JUNÁK – družina předškoláků

Přijímáme přihlášky:
TVOŘIVÁ DÍLNA – je určena pro 
všechny děti, rodiče a  ostatní tvůrčí 
zájemce.  Bude probíhat každé pondělí 
od 15 do 17 hodin. Pracujeme s různý-
mi materiály a výtvarnými technikami: 
keramickou hlínou, papírem, voskem, 
Fimem, textilem, hedvábím aj.
KREATIVNÍ PODVEČERY PRO 
ŽENY– úterý od 19.30 hod
17.9. Tvoření z Fima
1.10. Pletení z pedigu
15.10. Tvoření z keramické hlíny
MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - dis-
kusní program pro rodiče na MD, 
který je zaměřen na posílení sebevě-
domí ženy, sebepoznání, komunikační 
dovednosti, psychohygienu a  zvládání 
stresu, timemanagement, ale i  na vy-
mezení osobních možností a perspektiv 
do budoucna. V pátek od 10 do 11 ho-
din, doprovodnou službou bude hlídání 
a péče o děti. I zde přijímáme přihlášky.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední 
kroužek typu miniškolky, určený rodi-
nám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje 
přípravu na nástup do MŠ, připravuje 
na separaci od rodičů a  navazování 
vztahů s  vrstevníky v  malé skupině 
a  bezpečném prostředí. Příspěvek za 
kroužek je 120 Kč (40 Kč/hod) 
Od října v návaznosti na tento pro-
gram připravujeme přednášky pro 
rodiče, jak se připravit a jak zvládnout 
možné krizové jevy – školní zralost, 
alergie, vady výslovnosti, grafomoto-
rika, relaxační techniky, stravování.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - krou-
žek plný příběhů a písniček rozvíjející 
základní etické hodnoty a postoje pro 
děti od 3 do 6 let. Součástí je výtvarné 
tvoření, jednoduchá modlitba a hra. 
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. 

Dále nabízíme:
MAŽELSKÉ VEČERY

Kurz „Manželské večery“ se skládá 
z osmi setkání a je určen pro všechny 
manželské páry v kterékoliv etapě spo-
lečného života. Záměrem kurzu je po-
moci všem manželským párům posílit 
a prohloubit jejich partnerský vztah, ale 
i manželům, kteří chtějí své manželství 
zlepšit, nebo procházejí náročným ob-
dobím. Každé setkání probíhá v restau-
raci a začíná večeří. Následuje promlu-

va, po které má každý pár příležitost 
o samotě společně prodiskutovat téma 
večera. Páry spolu mluví v soukromí, 
vše co si řeknou, zůstane jen mezi nimi. 

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, Umění 
komunikace, Řešení konfliktů, Síla 
odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, 
Dobrý sex, Láska v akci a Slavnostní 
závěrečný večer. Kurz, ačkoliv je za-
ložen na křesťanských principech, je 
vhodný pro všechny manželské páry.
Cena kurzu pro pár je 1800Kč. Zahr-
nuje dvě příručky a cenu jednotlivých 
večeří. Kurz bude zahájen v první po-
lovině října. Přijímáme přihlášky. 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu 
manželství a jeho význam a dát snou-
bencům příležitost  k  intenzivnímu 
společnému zamyšlení se nad různý-
mi aspekty manželství. 

Příprava obsahuje tato témata:
Manželský vztah (Podstata partner-
ského vztahu, Manželská láska, Du-
chovní život v manželství, Podněty ke 
společné modlitbě)
Komunikace, konflikty a jejich řeše-
ní (Konflikty a jejich řešení, Komuni-
kace, Rodiče, přátelé a my, Křesťanské 
zacházení s časem a penězi )
Láska, sexualita, rodičovství (Man-
želství a sexualita, Další oblasti man-
želských vztahů, Rodičovství, Plodná 
láska a odpovědné rodičovství)
V případě zájmu o církevní sňatek je 
nutné doplnit si témata týkající se ži-
vota z víry s oddávajícím duchovním.

KURZ PPR 
Kurzy symptotermální metody 
přirozeného plánování rodičovství 
organizuje mezinárodní křesťanská 
organizace Liga pár páru. Kurz se za-
bývá důvody, které vedou k rozhod-
nutí pro PPR, k  motivaci pro jeho 
používání a tím k většímu úspěchu 
s metodou, ale i požehnání, které ro-
dině přináší. V kurzech je probírána 
symptotermální metoda, fyziologie 
ženské plodnosti, pozorování a hod-
nocení příznaků, určování plodných 
a neplodných období, pomoc v do-
cílení těhotenství, kojení a  návrat 
plodnosti po porodu.

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO MATEŘSKÉHO 

CENTRA MATKY MARKÉTY
každé dopoledne v PONDĚLÍ, ÚTE-
RÝ, STŘEDU A PÁTEK od 9 - 12 hod. 
V  pondělí, úterý a  ve středu začíná 
společný program v 10.00 hod. krát-
kou modlitbou a četbou z Písma a zpí-
váním s kytarou. Následují hry, zpívání 
s dětmi, hraní na nástroje, učení no-
vých říkadel a ukazovaček. Nakonec je 
připravené tvoření pro nejmenší. 
V pátek je volná herna - tj. bez orga-
nizovaného programu si můžete přijít 
pohrát s dětmi a popovídat. Od 10 do 
11 hodin bude probíhat diskusní pro-
gram pro rodiče na MD – MATEŘ-
STVÍM ZÍSKÁVÁM. Doprovodnou 
službou bude hlídání a péče o děti. 

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY: 
Centrum pro rodinu Prostějov 
o.s., Mgr. Jitka Havlíčková, tel. 
731 626 126, cprpv@seznam.cz

Milí rodiče, kluci a holčičky, zveme Vás opět do naší 
První školičky!
První školička pro děti od 2 do 4 let.
Tento dopolední kroužek typu miniškolky je vhodný pro 
děti předškolního věku, které již touží po kolektivu vrstevní-
ků a nemají možnost navštěvovat mateřskou školu. Budeme 
si hrát, zpívat, tvořit, cvičit a také se učit, jak vycházet s ostat-
ními kamarády. Aktivita je vhodná i pro děti se specifickými 
potřebami vyžadující individuální péči a menší kolektiv.
KAŽDÝ ČTVRTEK od 8.30 do 11.30 hodin 
KDE? Centrum pro rodinu Prostějov, nám.J.V.Sládka 2, 
Prostějov – Krasice
Děti u nás učíme samostatnému myšlení, podporujeme 
originalitu, tvořivost a fantazii. Přirozenou cestou rozvíjí-
me zručnost, trpělivost, upevňujeme hygienické a sociální 
návyky, vedeme děti k vzájemnému respektu.

DENNÍ REŽIM 
8:30 až 9:00 – přebírání a evidence dětí
9:00 až 9:30 volná herna (zvykání si na pobyt, navazování 
sociálních kontaktů) 
9:30 až 10:00 svačinka a osobní hygiena
10:00 až 11:30 dílničky a další aktivity (tvůrčí a pohybové 
dílny, čtení, dramatizace, rozvoj dalších dovedností, za 
pěkného počasí aktivity venku) 
11:30 předávání dětí (poskytnutí zpětné vazby rodičům)
CENA?  Příspěvek 120Kč za 1 kroužek ( 8:30 – 11.30 ho-
din) při předání dítěte (1 hodina - 40 Kč)
CO DÁT DÍTĚTI S  SEBOU?  Přezůvky, svačinku, lá-
hev s  pitím, pohodlné oblečení a obuv.
Do První školičky je nutné dítě předem přihlásit na tel. 
čísle 731  626  126 nejméně jeden den předem.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti!

Milí rodiče, kluci a holčičky, zveme Vás opět do naší DENNÍ REŽIM 

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

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

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 7. října od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

nejen geologická vycházka
Kamenné náhrobky očima geologa 
KDY: středa 9. října 
KDE: sraz v  16:00 u hlavní brány 
prostějovského hřbitova na Br-
něnské ulici
Další vycházka prostějovským 
hřbitovem s   Václavem Kopeč-
ným a  Pavlem Kracíkem pro 
všechny zájemce o  geologii, 
historii a  krásu starých náhrob-
ků. Projdeme městský hřbitov 
a  budeme si všímat nejen toho, 
z jakého nerostu či horniny jsou 
náhrobky a pomníky zhotoveny, 
ale připomeneme si též osob-
nosti města Prostějova, kterým 
tyto náhrobky patří. Zároveň se 
zaměříme i na zajímavé dřeviny 
hřbitova; zájemci obdrží nedávno 
vydaný letáček o stromech měst-
ského hřbitova.
Akci pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

geologická exkurze
Údolím Bystřice
KDY: sobota 12. října
KDE: sraz v  7:45 ve vestibulu hl. 
nádraží v  Prostějově, odjezd vla-
ku do Domašova nad Bystřicí v  
8:00 (s  přestupem v  Olomouci)
Geologická vycházka údolím říč-
ky Bystřice s  odborníkem Mgr. 
Tomášem Lehotským, Ph.D. z   
Domašova nad Bystřicí do Hrubé 
vody. Cestou navštívíme lom v   
Domašově, Kamenné proudy 
u Domašova, skalisko Malý Rab-
štýn, Magdalénský mlýn, Hrubo-
vodské sutě apod. Délka trasy asi 
12 km, trasu možno individuálně 
zkrátit. Doprava tam i  zpět vla-
kem. Návrat v   odpoledních ho-
dinách. 

akce pro školy
Den stromů pro školy
KDY: čtvrtek 17. října od 8:30 do 12:00
KDE: Kolářovy sady v Prostějově
Přírodovědná stezka pro žáky II. 
stupně základních škol. Poznávání 
stromů v  parku, zajímavosti o ži-
votě stromů, hravé aktivity a testíky. 
Cena 20 Kč/ žák.
Stezka je určena vždy pro jednu tří-
du a začíná každou půlhodinu od 
8:30 do 12:00 hodin. Nutno se pře-
dem přihlásit na iris@iris.cz nebo 
telefonicky 582  338  278.

osvětová akce 
pro veřejnost

Den stromů
KDY: sobota 19. října od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V   rámci celosvětové akce Den 
stromů proběhnou na nám. 
TGM aktivity pro všechny věkové 
skupiny. Informace pro dospělé, 
výstava o stromech, hravé, výtvar-
né a naučné aktivity pro děti např. 
o známých i neznámých plodech 
našich keřů.

archeologická exkurze
Putování k   nově objevenému 
hradisku
KDY: sobota 19. října, sraz na 
nádraží ve Dzbelu v  8.55 (odjezd 
vhodného vlaku z  hl. nádraží v  
Prostějově v   8.02 hod., z   míst. 
nádraží v  8.06 hod.)
KDE: přírodní park Kladecko
Mnoho známých míst, která často 
míjíme bez povšimnutí, v   sobě 
může ukrývat prastará tajemství. 
Jedním z  nich je i nedávno nale-
zené pravěké hradisko, nacházející 
se v   kopcích nedaleko Kladek. 
Spolu s   jeho objevitelem, PhDr. 
Davidem Víchem, se tedy vydej-
me proti proudu času na malý 
výlet do doby, kdy se nad říčkou 
Nectavou vypínalo opevnění 
a v  ruchu života uvnitř zaznívalo 
cinkání zejména bronzových ná-
strojů. 
Cestou nahlédneme i do botanicky 
pozoruhodné lokality Bělá, která je 
součástí přírodního parku Kladecko. 
Délka trasy asi 9 km. S  sebou ob-
lečení a obuv do terénu, jídlo a pití. 
Návrat do Prostějova v  odpoled-
ních hodinách.
Akci pořádá ZO Bělozářka ve spo-
lupráci s   badatelskou skupinou 
Dávnověk.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 21. října od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

akce na pomoc přírodě
Sázení ovocných stromů v  sadu 
na Kosíři
KDY: sobota 26. října od 10:00 
hod. do 12:00
KDE: sad Oulehle na Kosíři nad 
Čelechovicemi, u 3. zastavení na-
učné stezky
V  rámci obnovy starého sadu na 
Kosíři v něm budeme vysazovat 40 
sazenic regionálních odrůd třešní 
a  švestek. Přijďte si vysadit „svůj“ 
strom! Rodiny s  dětmi, školy či jed-
notlivci si mohou stromek vysaze-
ný vlastníma rukama „adoptovat“. 
Pro účastníky sázení bude připra-
veno ohniště a špekáčky, popř. další 
občerstvení.

vycházka pro veřejnost
Zamykání studánek
KDY: pondělí 28. října (státní 
svátek), odjezd autobusem do Li-
pové-Seče v   7:55 z   aut. nádraží 
v Prostějově, st. č.10
KDE: studánky v  lesích mezi Sečí, 
Jednovem a Ptenským Dvorkem
Podzimní vycházka především pro 
dospělé kolem nově upravených 
studánek. Vyjdeme ze Seče směrem 
k Jednovu po historické „Kostelní“ 
cestě, na níž leží nově upravená stu-
dánka, v Jednově ochutnáme Sva-
tou vodu v  kapličce pod kostelem. 
Odtud budeme chvíli putovat Bro-
deckým žlebem a cestou navštívíme 
Luciánskou studánku. Za ní odbo-
číme do lesa a  projdeme kolem 
studánek Wilhelmova, Plavuňka 
a V Hlubokém, až dojdeme k altán-
ku a studánce U Františka. Odtud 
zamříme do Ptenského Dvorku na 
vlak. Délka trasy asi 11 km.
Pořádáno ve spolupráci se ZO 
ČSOP Bělozářka.

akce pro žáky ZŠ
Dobrou noc, ježku
KDY: čtvrtek 31. října a pátek 1. 
listopadu od 8:30 do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov 
Povídání o  zimních „spáčích“ 
a  „nespáčích“. Navštíví nás také 
živý ježek – dozvíte se, čím se živí, 
kde spí a co byste měli dělat, když 
na podzim nebo v   zimě najdete 
malého ježka. 
Cena: 20 Kč na žáka. Program trvá 
60 minut. 
Nutno se předem objednat na 
iris@iris.cz nebo na 582  338  278.

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

Blokového grantu 
– Fondu pro NNO

ČSOB prostřednictvím 
Nadace VIA v  rámci 

Velkých komunitních grantů
Krajský úřad Olomouckého kraje

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 

Nabídka zájmových útvarů
ve školním roce 2013/2014 na:

www.sportcentrumddm.cz 

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka Sportcentra:

Sdružení Podané ruce, o.s.
Kontaktní centrum Prostějov

Vás zve na Den otevřených dveří
pro laickou a odbornou veřejnost,

který se bude konat 21.10. 2013 od 9 – 16 hodin
na Vrahovické 83, Prostějov

(Dům služeb ve Vrahovicích)
Zajímá Vás drogová problematika? 

Přijďte se  podívat k  nám do K-centra, do zázemí , ve  kterém 
se denně setkáváme s  uživateli  návykových látek, rodiči, partne-
ry  a jinými osobami blízkými při řešení jejich situace. Seznamte 
se se službami, které poskytujeme. Rádi Vám zodpovíme dotazy 
týkající se činnosti sdružení  a chodu našeho centra. 

Informace jsou nejcennější zboží a nikdy nevíte, kdy se zrovna 
Vám budou hodit.

Těšíme se na Vás – za tým  K-centra
 Jana Kučerová  – vedoucí centra
 Bc. Alena Bendová  – sociální pracovnice
 Mgr. Pavlína Dočkalová  – sociální pracovnice
 POSLÁNÍ 
Posláním Kontaktního centra Prostějov je  usilovat o snižování ri-

zik u osob ohrožených návykovým chováním, a dále je podporovat 
a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života 
po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím posky-
tování ambulantní a terénní sociální služby v  prostějovském regionu.

Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné po-
radenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními dů-

sledky plynoucími ze životního stylu osob s  návykovým chováním.       

Den otevřených dveří 
v denním stacionáři

Klienti a pracovníci denního sta-
cionáře se letos opět připojují k ce-
lostátnímu Dni otevřených dveří 
v  rámci Týdne sociálních služeb. 
Den otevřených dveří se ve stacio-
náři uskuteční ve středu 9. 10. 2013 
a to v době od 9.00 do 15.00 hodin. 
Návštěvníci budou mít možnost 
prohlédnout si vnitřní prostory 
denního stacionáře a  seznámit se 
s jeho provozem. Bude pro ně také 
uspořádána výstava prací klientů, 
které vytvořili v  rámci pracovně 
výtvarných činností ve stacionáři 
a v keramické dílně. K vidění bu-
dou například užitkové a okrasné 
předměty z keramiky, přívěsky na 
krk, náušnice, kuchyňské prostírá-
ní, ručně vyšívané dečky, výrobky 
z vosku, z papírových ruliček, per-
níčky, encaustika. Bude připraveno 
drobné občerstvení, které klienti 
sami přichystají. 

Provozovatelem denního stacio-
náře jsou Sociální služby Prostějov, 
p.o.. Denní stacionář je určen pro 
dospělé osoby s mentálním a kom-
binovaným onemocněním. V sou-
časné době máme ve stacionáři dvě 
volná místa a případným zájemcům 
o službu poskytnou veškeré potřeb-
né informace kvalifikovaní pracov-
níci. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Mgr. Jana Nenálová

UPOZORNÌNÍ
Oddělení nakládání s  ma-

jetkem města Odboru správy 
a údržby majetku města Magis-
trátu města Prostějova bude 

z provozních důvodů průběž-
ně ve dnech  25. října, 14. listo-
padu a 22. listopadu uzavřeno. 
Děkujeme za pochopení 
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Dne 6. října 2010 od 9 až 
13 hodin všechny srdečně 
zveme na Den otevřených 
dveří, který bude probíhat na 
pracovišti Pečovatelské služ-
by, Bezručovo náměstí 9 a na 
středisku osobní hygieny na 
Brněnské 40.

Na Bezručově náměstí 9 si 
můžete prohlédnout zázemí Pe-
čovatelské služby, dále místnost, 

kde se uživatelům poskytuje pe-
dikúra a také nově rekonstruo-
vanou koupelnu, kde se provádí 
úkony osobní hygieny. 

Na středisku osobní hygieny 
na Brněnské 40 vám budou k dis-
pozici prostory určené k  masá-
žím uživatelů, dále místnost, kde 
se provádí pedikúra a koupelna.

Těší se na vás celý personál 
Pečovatelské služby.

Kaleidoskop

Během posledního prázd-
ninového týdne, kdy se větši-
na učitelů připravuje na nový 
školní rok, absolvovali peda-
gogové Cyrilometodějského 
gymnázia školení na rozšíření 
svých kompetencí. Tématem 
semináře bylo zavádění prvků 
etické výchovy do výuky po-

mocí aktivních metod učení. 
Učitelé, rozdělení na dvě 

části podle humanitního nebo 
přírodovědného zaměření, 
pracovali s  lektory na ukáz-
kových hodinách. Principem 
aktivního učení je využití zna-
lostí studentů, diskuze o pro-
blémech ve skupinách, další 

rozvíjení znalostí a  případné 
vyvracení mylných informací. 
Díky skupinové práci mohou 
studenti lépe propojit své zna-
losti, učí se navzájem jeden 
od druhého a pracují s  infor-
macemi z  několika předmětů 
zároveň. Současně dochází 
k  rozvoji komunikačních do-
vedností, tvořivosti, spoluprá-
ce a vzájemného hodnocení.

Pro pedagogy byl seminář 
velmi inspirativní a  oceňovali 
zejména konkrétní příklady, 
které budou moci využít ve 
výuce. Seminář se mohl usku-
tečnit díky  nanční podpoře od 
Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy v  rámci rozvo-
jového programu Podpora im-
plementace Etické výchovy do 
vzdělání v  základních školách 
a  nižších ročnících víceletých 
gymnázií v roce 2013.

Další ročník počítačových kurzů pro začátečníky je zde
Krok za krokem k počítači – 

tak se jmenuje série počítačových 
kurzů pro seniory, ale nejen pro 
ně. Kurz pro úplné začátečníky 
nabízí seznámení s prací na po-
čítači od základů. Jak zapnout 
a  správně vypnout počítač? Jak 
používat myš a  klávesnici? Jak 
funguje systém oken a  jak se 
s nimi pracuje? Pro mnohé z nás 
je to každodenní rutina, ale pro 
ty, co se v práci na počítači neo-

rientují, znamenají tyto činnosti 
nepřekonatelný problém. 

Základní kurz seznámí účastní-
ky s těmito činnostmi, ale i s pro-
gramem Word a Malování a také 
s možnostmi sítě Internet. Vytvoří 
si vlastní emailovou adresu a dozví 
se, jak mohou na internetu vyhle-
dávat. Na základní kurz pak v lis-
topadu naváže kurz rozšiřující, kde 
účastníci prohloubí své znalosti 
programu Word, naučí se odesílat 

dokumenty přílohou k  e-mailu 
a seznámí se zajímavými interne-
tovými stránkami.

Cyrilometodějské gymnázium 
ke kurzům vydává také dárkové 
poukazy, které je možné zakou-
pit v  kanceláři školy a  potěšit 
tak někoho ze svých blízkých. 
V  případě vašeho zájmu o  ně-
který z kurzů více informací na-
leznete na webových stránkách: 
http://ccu.cmgpv.cz.

Nové metody učení pomohou v novém školním roce

11. 8. 2013  zemřel ve věku 
sedmdesáti let vlastivědný 
publicista, milovník literatu-
ry a historie  Vlastimil Vrubel 
z  Prostějova-Domamyslic. 
V 90. letech přispíval do našeho 
regionálního tisku (Hanácké 
noviny, Prostějovský Večerník)  
články s historickou a  literární 
tematikou. Zvláště jej zajímaly 
pověsti z  Prostějovska. Exter-
ně spolupracoval se slovesnou 
redakcí  Českého rozhlasu 
Olomouc, pro níž připravil 
scénáře  pořadů , např. Jak se 
naši škádlívali (o  hanáckém, 
humoru),  Putování s Pepinem 
Hrabalem, Vzpomínání na 
spisovatele Františka Kožíka, 
Kalendárium  a Život plný ba-
rev (o malíři Maxi Švabinském 
a jeho adoptivní  dceři Zuzaně 
Vejrychové). 

Měl také vřelý vztah k hud-
bě. Zvláště obdivoval tvorbu 
čechovického rodáka a hudeb-
ního skladatele Alfonse Jindry 
(1908–1978, vlastním jménem 
Alfons Jindřich Langer). Alfons 
Jindra je známý především jako 
autor hudby k  písním Yvetty 
Simonové, Waldemara Matuš-
ky, Rudolfa Cortése a  Milana 
Chladila. Je také autorem or-
chestrálních skladeb (např. Bo-
lero, Nokturno, Vosí hnízdo). 
Spolupracoval s  orchestry R. 
A. Dvorského a  Karla Vlacha. 
Jeho ostatky byly začátkem loň-
ského listopadu pietně uloženy 
na prostějovském hřbitově.  
Vrubelův dlouholetý badatel-
ský zájem o osobnost a tvorbu  

Alfonse Jindry vyústil v sepsání 
monogra e  To byl Alfons Jin-
dra. Vyšla za  nanční podpory 
města Prostějova u  příležitosti 
100. výročí skladatelova naro-
zení v roce 2008. 

V posledních letech se aktiv-
ně podílel na činnosti prostě-
jovské oblastní odbočky Svazu 
nevidomých a  slabozrakých. 
Byl šéfredaktorem magazínu 
Duhovka. Také do něj pilně při-
spíval svými články (např. vzpo-
mínkami na setkání s  Hanou 
Benešovou  a  Františkem  Ko-
žíkem). Uveřejnil zde také Koží-
kovo Vzpomínání na Prostějov. 

O  tom, že Vlastimil Vrubel 
byl skutečně vzácný člověk, 
svědčí tato slova redaktora Čes-
kého rozhlasu Olomouc Jana 
Sulovského: „Vlastíka jsem měl 
rád, byl to člověk, který miloval 
život se všemi jeho radostmi, 
ale který také statečně nesl svůj 
osud člověka s poruchou zraku.“ 

 Hana Bartková

Zemřel vlastivědný publicista 

Vlastimil Vrubel 

Pečovatelská služba vás zve 
6. října na Den otevřených dveří
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Medailonky laureátů Ceny města 
Prostějova – Bohuslav Pacholík
Cena města Prostějova byla 

udělena panu Bohuslavu Pacho-
líkovi za soustavné a dlouholeté 
zaznamenávání života v Prostě-
jově ve fotografii a malbě.

Pan Bohuslav Pacholík 
je fotograf, malíř a  organi-
zátor výtvarného, kulturní-
ho a  společenského života.
Původně strojař a od 90. let pro-
fesionální fotograf spolupracující 
s  místními periodiky se ve vlast-
ní fotografické tvorbě soustře-
ďuje především na dokument.
Patří mezi zakládající členy skupiny 
Prostějovská amatérská fotografie, 
spolupracoval s Divadlem Hanác-
ké obce a s Hanáckým divadlem. 
Fotografie a  příležitostné články 
publikuje v regionálním tisku, po-
řádá výstavy, soutěže a  tematické 
dílny pro fotografy a  výtvarníky. 
Jeho umělecká tvorba zasahu-
je i  do oblasti filmu a  literatury.
Pan Bohuslav Pacholík se ve vý-
tvarné činnosti věnuje malbě, 

kresbě i grafice, kde je jeho hlavní 
tematikou krajina Haná s  horou 
Kosířem, říčkami Hloučelou a Ro-
mží a prostějovské městské motivy.
Samostatnou kapitolu tvoří jeho 
portrétní tvorba nejen fotografic-
ká, ale i výtvarná, jejímž vyústěním 
jsou portréty bývalých starostů 

města Prostějova pana Mgr. Jana 
Šverdíka a Ing. Jana Tesaře v ob-
řadní síni prostějovské radnice.

Pan Bohuslav Pacholík patří 
k osobnostem, které se nesmazatel-
ně zapsaly do podvědomí občanů 
regionu.  Text: Martina Drmolová

Foto: Lukáš Andrýsek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka Prostějov, Svatoplukova 15

Chcete pomáhat lidem se zrakovým postižením a blíže se seznámit s jejich problematikou?
Tak neváhejte a zapojte se do dobrovolnického programu. 

Můžete získat zkušenost ze sociální oblasti a rozšířit si obzory. 
Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením

Našim klientům poskytujeme především doprovod na klubové akce SONS a TYFLOCENTRA, na ná-
kup, k lékaři a kulturní a sportovní akce. Dopomoc dále zahrnuje předčítání černotiskových materiálů 
včetně třídění dokumentace. V současné době máme 11 organizovaných dobrovolníků, kteří vykonávají 
dobrovolnickou činnost na základě smlouvy o dobrovolnické službě a někteří nám velmi ochotně pomá-
hají i na našich klubových a prezentačních akcích. 
Zájemci o dobrovolnou a velmi záslužnou činnost kontaktujte prosím koordinátorku dobrovolnictví 
Pavlínu Bartoškovou na mobilních telefonech 732 470847 nebo 775 438110. 
E-mailová adresa: pavlina.bartoskova@tiscali.cz

Jaká byla letní sezóna  z pohledu  hygieniků?
Krátce stručně řečeno „ letní 

sezóna byla dobrá“, čímž patr-
ně příliš neuspokojíme zájem 
čtenářů  katastrof chtivých. 
Ale proč nebýt spokojen, když  
během letní sezóny nebylo za-
znamenáno ani šetřeno závaž-
nější alimentární onemocnění 
hromadného výskytu, tedy ne-
moc způsobená konzumací zá-
vadného pokrmu či potraviny.  
Rovněž, co se týká jakosti vod 
ke  koupání nebyly na okrese 
Prostějov zjištěny nedostatky, 
jež by způsobily ohrožení ve-
řejného zdraví.

V  posledních letech převlá-
dá  snaha provozovatelů na-
bídnout kvalitní služby. Zdravá 
konkurence a časté hygienické 
kontroly  dělají své.  Tím nelze 
ovšem tvrdit,  že je  riziko při 
využívání provozoven  stra-
vovacích služeb,  koupališť či 
táborů  zcela vyloučené. Je to 
vždy o lidech.

Namátkové kontroly na okrese 
Prostějov  byly realizovány  v letní 
sezónu  v 55 restauracích, cukrár-
nách a pohostinstvích  a v 39 pev-
ných stáncích. Ve většině případů 
nebyly shledány  nedostatky, ale 
přesto jsme se setkali s  nedodr-
žením zásad  provozní a  někdy 
i osobní hygieny, s nedostatečně 
uklizenou kuchyní, s  nečistými 
lednicemi, zamraženými surovi-
nami, které výrobce k  zmražení 
neurčil, s prošlou dobou spotře-
by potravin, křížením „čistých 
a nečistých“ provozů, nedodržení 
skladovací chladící či mrazíren-
ské teploty při skladování potra-
vin.  Za zjištěné nedostatky byly 
v  16 případech uděleny sankce 
v celkové částce 34 000 Kč. 

Součástí dozoru byl i  odběr 
vzorků  zmrzliny, kdy nebyly 
zjištěny mikrobiologické nálezy 
ohrožující zdraví  konzumenta, 
ale ve 4 případech  byla proká-
zána nedostatečná sanitace pro-

vozu, což bylo řešeno  
vydáním opatření pro 
zvýšenou sanitaci pro-
vozu a   nančním po-
stihem v  celkové výši 
4000 Kč.

V  tomto roce dále 
probíhal úkol hlav-
ního hygienika, za-
měřený na kontrolu 
obsahu polyaromatic-
kých  uhlovodíků  u  pokrmů, 
k  jejichž přípravě bylo použito 
tepelně ošetřené maso nebo 
tepelně ošetřené masné výrob-
ky. Všechny odebrané vzorky 
vyhověly bezpečnosti pokrmu 
z hlediska přítomnosti stanove-
ných polychlorovaných uhlovo-
díků.

Jak po celý rok, tak i v průbě-
hu letní sezóny probíhají kon-
troly zamřené na bezpečnost 
lihovin nabízených v  provo-
zovnách společného stravová-
ní. V rámci těchto kontrol jsou 

odebírány vzorky po-
dezřelých nebo namát-
kou vybraných lihovin. 
V  odebraných vzor-
cích je stanoven ob-
sah etanolu, metanolu 
a 2-propanolu.  V rám-
ci okresu Prostějov  ne-
byly zjištěny zdravotně 
závadné lihoviny.

 Na okrese Prostě-
jov bylo o  letošních prázdni-
nách nahlášeno 34 dětských 
táborů se 44 turnusy v oblasti 
Konicka a Drahanska, na kte-
rých se zrekreovalo zhruba 
1600 dětí. Většinou se jednalo 
o stanové tábory skautské, pi-
onýrské nebo i  jiných zájmo-
vých skupin, zhruba do 50 
účastníků, ale několik táborů 
bylo i  v  pevných objektech či 
chatkách s  počtem účastníků 
150 – 200. V  průběhu prázd-
nin bylo provedeno 38 „hy-
gienických“ kontrol s  velmi 

dobrými výsledky. Občas se 
vyskytly drobné nedostatky ve 
způsobu skladování potravin, 
které bylo možno na místě 
napravit, popř. drobné nedo-
statky ve zdravotní dokumen-
taci, sankce se letos neuklá-
daly. Tábory proběhly klidně, 
nevyskytla se žádná závažná 
onemocnění či poranění, ani 
žádné hromadné onemocnění. 
Úroveň táborů je rok od roku 
lepší, a  je to určitě i  tím, že 
většina provozovatelů jezdí už 
mnoho let na stejná tábořiště 
a  znají místní podmínky i  to, 
co je potřeba pro provoz tábora 
zajistit. Další výhodou je i to, že 
na tábory dnes většinou jezdí 
skupiny dětí a vedoucích, kteří 
se vzájemně znají, protože jsou 
v kontaktu i během roku.

 MUDr. Kateřina Žeravová 
a MVDr. Zuzana Bartošová

KHS Olomouc územní 
pracoviště Prostějov 

Název akce:  Chci a budu zdravá !
Akce s prezentací prostějovských neziskových 

organizací 
zaměřených na prevenci zdraví.

Pořadatel: 
Oblastní spolek českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3

Kde se bude konat: 
aula prostějovské nemocnice, Mathonova ulice

Kdy se bude konat: 
31. října čtvrtek od 9 do 15 hod

Program: 
každou celou hodinu bude:

• módní přehlídky batikovaných oděvů od Českého červeného 
kříže Prostějov doplněné jejich originálními šperky a klobouky 
od ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o.

• Přednášky Bc. Hany Šopíkové, sociální poradkyně sdružení AR-
CUS – ONKO CENTRUM o prevenci onkologických onemocnění

• ukázky pomůcek pro nevidomé s praktickým vyzkoušením od 
SONS Prostějov a Ty� ocentra Olomouc, pobočky Prostějov

• výstava obrazů malovaných pravou mozkovou hemisférou od 
agentury MaDaMi, Helena Kostelníková

• ukázka cvičení pomoci FlexiBaru, agentura MaDaMi
• módní přehlídka originálních malovaných trik Ing. Gabriely 

Musilové
• módní přehlídka originálních batikovaných a patchworkových 

kabel Ivety Krchňavé
• koncert Zdislavy Krausové, zpěv a klávesy – šansony, duchovní 

a vážná hudba
• ochutnávka zdravých výrobků od Oblastního spolku českého 

červeného kříže Prostějov

Po celý den budou na akci prodejní stánky s výrobky neziskových 
organizací za velice příznivé ceny (batikované oděvy 30 Kč / 1 ks, 
bižuterie od 10 Kč/ 1 ks, výrobky z pedigu od 25 Kč/ 1 ks a mnoho 
dalšího)
Neziskové organizace zde budou také prezentovat svoje odlehčo-
vací služby pro nemocné.

Za pořadatele Vás srdečně zve: 
Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějovské
mobil: 723 005 411 www.cervenykrizprostejov.cz

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3, zastoupený Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu
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Prostějovské letiště se dne 12. 
září 2013 stalo kolbištěm pro šest 
desetičlenných družstev 102. prů-
zkumného praporu, která v rámci 
charitativní akce s  názvem Spor-
tovní desetiboj zápolila pro dobrou 
věc. Cílem nebylo vyhrát, ale pod-
pořit finanční sbírku k zakoupení 
polohovacího zařízení pro Verun-
ku.

V letošním roce si stodvojkaři ve 
spolupráci se Střediskem rané péče 
SPRP Olomouc vybrali pětiletou 
holčičku z Konice. Verunka Vévo-
dová trpí od narození kvadruparé-
zou, dětskou mozkovou obrnou 
a vadou dolních končetin. Židlička 
pro děti se speciálními potřebami by 
měla být běžnou součástí Verunčina 
života, ale její pořízení je nad finanč-
ní možnosti rodinného rozpočtu. 
A tak se vojáci 102. průzkumného 
praporu dohodli, že výtěžek pátého 

jubilejního ročníku charitativní akce 
poputuje do Konice. 

Na podporu finanční sbírky 
uspořádali příslušníci útvaru Spor-
tovní desetiboj se zajímavými disci-
plínami, jako například tažení tatry 
T-815 na vzdálenost 50 m, šněrová-
ní kanad na časovou normu nebo 
prolézání oky sítě bez doteku lana. 
„Nikdy jsem tatru netahala, nevěřila 
jsem, že to zvládneme,“ komento-
vala na cílové čáře jednu z nejtěžších 
disciplín velitelka dívčího soutěžní-
ho družstva nadporučice Petra Stry-
ková. Nejlepšími desetibojaři v rám-
ci soutěžního klání se nakonec stalo 
družstvo 2. průzkumné roty. 

Na slavnostním nástupu všichni 
účastníci charitativní akce netrpě-
livě očekávali předání darovacího 
šeku. Až do poslední chvíle nikdo 
z přítomných netušil, zda-li se i v le-
tošním roce podařilo dostát předse-

vzetím a splnit účel celého projektu. 
Když na šeku zazářila částka 37 800 
Kč, spokojenost na straně přispěva-
telů a překvapení a štěstí na straně 
obdarovaných, bylo největší od-
měnou všem. „Jsem rád, že mohu 

rodině Vévodových a  především 
Verunce jménem příslušníků 102. 
průzkumného praporu zaručit, že 
jimi vybrané polohovací zařízení 
zakoupíme, a  v  co nejkratším ter-
mínu přijedeme osobně předat,“ 

slíbil velitel praporu podplukovník 
René Sabela. Závěrečná slova však 
patřila mamince. „Poprvé v životě se 
s Verunkou účastníme takové akce. 
Hrozně si toho vážíme a každému, 
kdo přispěl byť jednou korunou, na 
stodvakrát děkujeme.“ 

Příslušníci 102. průzkumného 
praporu touto cestou děkují 53. 
brigádě průzkumu a  elektronické-
ho boje, Velitelství Vojenské Policie, 
Odboru vojskového průzkumu, 
veliteli 601. skupiny speciálních sil 
a především panu primátorovi měs-
ta Prostějov Miroslavu Pišťákovi 
za všechny příspěvky do finanční 
sbírky. I díky jim bude mít Verunka 
dětství jednodušší. 

npor. Kateřina Ramil
Foto: rtm. Michal Bureš, 

des. Roman Štarha
 www.102pzpr.army.cz 

Desetiboj pro Verunku

Tradice pořádání charita-
tivních akcí u  102. průzkum-
ného praporu sahá do roku 
2009. Hlavní myšlenkou všech 
projektů byla podpora dětí. 
Historicky první charitativní 
akcí byl „Kutuzovův pochod“ 
jehož cílem bylo překonat 
pěším přesunem vzdálenost 
z Prostějova do Slavkova. Vý-
těžek � nanční sbírky byl vě-
nován Fondu ohrožených dětí 
Klokánek a  Dětskému domo-
vu Plumlov. 

V  roce 2010 se příslušníci 
stodvojky rozhodli uspořádat 
akci s  názvem „24 hodin na 
kole“. Družstva vybavená jízd-
ním kolem soutěžila po celých 
24 hodin v  počtu ujetých ki-
lometrů. Výtěžek byl rozdělen 
mezi Dětský domov v Plumlově 
a  dětské oddělení prostějovské 
nemocnice. 

V  roce 2011 byla charitativ-
ní akce „Pochod za dětským 
úsměvem“ ojedinělá tím, že 
probíhala na dvou konti-

nentech. V  České republice 
a  v  Afghánistánu, kde působili 
příslušníci 102. pzpr v rámci 8. 
jednotky PRT. Do projektu byly 
dále zapojeny i  „stonožkové“ 
školy z celé České republiky. Fi-
nanční sbírka z roku 2011 byla 
věnována Dětskému domovu 
v Plumlově.

Ročník 2012 se nesl opět 
v  duchu přátelského zápolení. 
Charitativního turnaje v  malé 
kopané se zúčastnila družstva 
kolegů z celé 53.bPzEB, VeSpS, 

VP, ale i  Jednoty České obce 
legionářské a  prostějovského 
Územního odboru policie ČR 
s  přispěním primátora měs-
ta Prostějova pana Miroslava 
Pišťáka. Výtěžek z  charitativní 
akce v  loňském roce putoval 
na nákup speciálních zařízení 
ve prospěch stálého pacienta 
dětského oddělení prostějovské 
nemocnice Kristiánka. 

Spolu s ročníkem 2013 se cha-
ritativními akcemi dokázalo získat 
neuvěřitelnou částku 161 700 Kč. 

Už sedmým rokem proběhla 
v  sobotu 7. 9. 2013, za krásného 
počasí na domácí půdě Krasic,   
hasičská soutěž v požárním útoku 
O pohár starosty SDH Krasice.

Nejlépe, stejně jako v  loňském 
roce, si vedlo družstvo SDH Kra-
sice a tak v kategorii starších žáků   
obsadilo první místo. Z druhého 

místa se mohly radovat Doma-
myslice a  neméně pěkné třetí 
místo získalo družstvo SDH Ne-
nakonice.

V kategorii mladších žáků ob-
sadilo první místo družstvo Vícov 
B, druhé místo si zasloužilo druž-
stvo z  Nenakonic a  krásné třetí 
místo v soutěži patřilo Pivínu.

Starosta SDH Krasice by za 
celý sbor chtěl všem poděkovat 
za účast a úžasnou atmosféru při 
letošní soutěži a zároveň by chtěl 
moc poděkovat městu Prostějo-
vu za  nanční podporu mladých 
hasičů.

Více informací o SDH Krasice 
na  www.sdhkrasice.cz -red-

Hasiči soutěžili

Evid. č. 562/13 (Muffin) 
– pes, kříženec labradora

Evid. č. 563/13 (Paganini) 
– pes, labrador

Evid. č. 548/13 (Brut) 
– pes, kříženec německého ovčáka

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa:  Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235   E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/
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Přes všechny pozitivní in-
dikátory – vydařenou letní 
přípravu, vstup do domácí-
ho poháru, posílení kádru 
– se vstup do nové sezóny 
fotbalistům 1. SK Prostějov 
příliš nevydařil. V  prvním 
domácím utkání sice zabojo-
vali a nad nováčkem soutěže 
Horáckým FK Třebíč zvítězili 
3:1, stálo to ale více úsilí, než 
by se dalo očekávat. „První 
výhra doma se nerodila úplně 
jednoduše, ale jsme rádi za tři 
body. Je škoda, že jsme utkání 
nerozhodli dřív. Kdybychom 
převahu v první půli zužitko-
vali, mohli jsme pošetřit síly 
na úterní pohár, takto jsme 
museli hrát až do konce,“ po-
vzdechl si po utkání asistent 
trenéra Roman Popelka.

Zmiňované velké pohárové 
utkání přišlo na řadu v  úterý 
20. srpna a kardinální otázkou 
bylo, kdo ze soupeřů přivítá 
v  dalším kole doma pražskou 
Spartu. Hosté z druholigového 
Zlína šli v obou poločasech do 
vedení, které nejprve přesnou 
střelou Pavlík a  posléze hla-
vičkou Mazouch vždy v  řádu 
několika minut dokázali vy-
mazat. Po 90 minutách svítilo 
na tabuli slibné skóre 2:2 a na-
stala penaltová loterie, která nás 
mohla posunout do kýženého 
třetího kola. První střelec Lukáš 
Zelenka však tre l jen břevno, 
Zatloukalova penalta skonči-
la na tyči, Krčovu pro změnu 
vyškrábl brankář, a  protože se 
hosté nemýlili, prostějovský sen 
o  Spartě penalty nakonec po-
hřbily. „Je to pro kluky škoda, 
byli jsme strašně blízko. Jsem 
na manča¢  hrdý a v kabině klu-

kům poděkuju za předvedený 
výkon. Tohle město si fotbalový 
svátek zasloužilo,“ zklamaně 
komentoval po zápase trenér 
František Jura.

Další dvě mistrovská utká-
ní dobrý „pohárový“ výkon 
mužstva bohužel nepotvrdila. 
U sousedů v Kroměříži doká-

zali kluci sice otočit výsledek 
z  0:1 na 2:1 Pavlíkovou pe-
naltou a  výstavním volejem 
Pančocháře, drobné zaváhání 
při rohovém kopu stálo ale 
tým dva body. Další domácí 
duel s  nevyzpytatelnou, loni 
ještě druholigovou Holicí byl 
vyrovnaný do 66. minuty, pak 
hosté vstřelili dva slepené góly, 
po nichž se domácí obrana 
zhroutila, a  výsledkem byl 
debakl 0:5. „Před domácím 
publikem se nám toto nesmí 
stávat, byť s  kvalitním exdru-
holigovým týmem,“ omluvil 

se početné návštěvě domácích 
fanoušků trenér Jura.

Nejlepší omluvenkou pak 
byl nejen téměř reciproční vý-
sledek 4:0 dosažený na zlínské 
Letné proti rezervě domácích 
ševců, ale hlavně předvede-
ný týmový výkon, svědomitý 
a  pokorný. „Asi poprvé letos 

jsme hráli celý zápas tak, jak 
bychom se chtěli a  měli pre-
zentovat,“ zdůraznil Popelka.

Podpora vlastních fanoušků 
je pro každý tým nejcennější, 
když se mu nedaří. Proto dou-
fáme, že si naši fandové najdou 
čas pro říjnové domácí zápasy 
v sobotu 5. 10. od 15:30 s letos 
kvalitním Hulínem, a  o  čtr-
náct dnů později (19. 10. už 
od 15 hod.) na atraktivní duel 
s  exdruholigovou Opavou, 
kterou jsme v  letní přípravě 
porazili 3:0. Tomáš Kaláb

1. SK Prostějov

Rozpačitý vstup 1. SK Prostějov do sezóny

Podpora fanoušků je teď klíčová

Tanečníci TŠ Hubený pro-
žili velmi úspěšné prázdniny. 
Zúčastnili se hip hopového 
mistrovství Evropy v  Amste-
rodamu, kde si malá juniorská 
skupina Unicorns vytančila vý-
tečné čtvrté místo. „Jsem na své 
svěřence pyšná, obstáli opravdu 
ve velké konkurenci“, svěřila se 
trenérka Monika Nevrlá. Dobře 
si v jednotlivcích vedla také Diana 
Konečná se svojí sestrou Denisou, 
které se umístily na deváté a desá-
té pozici z více jak stovky taneč-
níků. Dětská malá skupina Ban-
dikids vybojovala dvanácté místo 
a Tobiáš Stejskal s Alicí Špalkovou 
skončili třináctí. Ostatní tanečníci 
TŠ Hubený se protančili do dru-
hého či třetího kola, což je v tak 

velkém počtu zúčastněných sou-
těžících úspěšné.

Hip hopovým Unicorns se 
dařilo i v jiných soutěžních seriá-
lech. Koncem června vyhráli regi-
onální akci Olympia hledá talent 
v Olomouci, na kterou navazoval 
republikový Čenda hledá super 
talent, kde se utkali právě vítězové 
z  regionální úrovně. Ze čtrnácti 
 nalistů z různých oblastí talentu 
si Unicorns odnesli Zlatou cihlu 
v hodnotě padesáti tisíc korun. 

V  ostatní volné prázdninové 
dny probíhalo taneční soustředě-
ní v prostorách tréninkového sálu 
školy či příměstské tábory. Bližší 
informace o TŠ Hubený nalezne-
te na www.tshubeny.eu. 

 Alice Molovčáková, DiS.

Putovní pohár obhájila 
ZŠ a MŠ Jana Železného

10. září 2013 proběhl ve spor-
tovním areálu Základní školy 
Dr. Horáka v Prostějově 8. ročník 
branně-vlastivědné soutěže.

Soutěž  byla určena pro žáky 
2.-5. tříd prostějovských základ-
ních škol. Žáci ve čtyrčlenných 
družstvech plnili úkoly na devíti 
stanovištích - například otázky 
ze zdravovědy, požární ochrany, 
dopravně-bezpečnostní, prvouky 
a vlastivědy, hod granátem na cíl 
nebo museli zvládnout dvě pře-
kážkové dráhy. V době, kdy žáci 
zrovna nesoutěžili, tak byl pro ně 
připraven doprovodný program, 
seznámili se s různými typy zbra-
ní nebo si zahráli míčové hry. 

Na závěr soutěže byli nejlep-
ším  družstvům předány medaile, 
diplomy a  drobné dárky. Nejvíce 
bodů a  putovní pohár na školní 
rok 2013/2014 získala ZŠ a MŠ Jana 
Železného, která získala celkem 528 
bodů, druhé místo získala ZŠ a MŠ 

Palacká třída Prostějov, třetí místo 
RG a ZŠ města Prostějova.

Chtěli bychom tímto poděko-
vat pplk. Ing. Renému Sabelovi 
a  vojákům ze 102. průzkumného 
praporu Karla Palečka, Pavlu Tuč-
kovi a  hasičům ze Záchranného 
hasičského záchranného Prostějov, 
Janě Adámkové a Tereze Greplové 
z  Městské policie Prostějov, Mgr. 
Anně Vítkové, Mgr. Ivaně Halouz-
kové a studentům ze Střední zdra-
votnické školy v  Prostějově, Mgr. 
Ivanu Pospíšilovi, Mgr. Jindřišce 
Markové, Mgr. Zdeňce Kolečkové 
a  Karlu Schneiderovi ze Základní 
školy Dr. Horáka v  Prostějově za 
přípravu a  organizaci 8. ročníku 
soutěže. Nesmíme zapomenout 
i na výborný čaj od kolektivu ku-
chařek ze Základní školy Dr. Ho-
ráka.

Všichni se již těšíme na 9. ročník 
branně-vlastivědné soutěže v  roce 
2014. -red-

Cvičební aktivity Sokola I Prostějov
Sokol I Prostějov zahájil od 16. 

9. 2013 po 2 měsících prázdnin své 
cvičební aktivity. Každý bez rozdílu 
věku si zde najde svoje cvičení.  

Ve středu je pro  nejmenší  ur-
čeno cvičení rodičů s dětmi od 3 
let, cvičitelka Petra Kohoutová, pro 
předškolní  věk 5-6 let,  cvičitelka 
Zuzana Zikmundová,

Žákyně - pondělí a čtvrtek, cvi-
čitelka  Martina  Smítalová, Jitka 
Vitásková,  pro ženy je určen aero-
bic v  pondělí a  čtvrtek, cvičitelka 
Ivana Stopková,  kondiční cvičení 
pro ženy v úterý a čtvrtek, cvičitelka 
Jitka Krchňáková,  jóga v pondělí 
a středu, cvičitelka Marie Navrátilo-
vá. Břišní tance ve čtvrtek, cvičitelka 
Helena Prosrová. 

Pro starší generaci je zde zdra-
votní cvičení pod vedením cviči-

telek Boženy Ohlídalové  a Boženy 
Jiříčkové. Muži cvičí pod vedením 
cvičitele Vojtěcha Tincla. 

Nově  zařazujeme  cvičení  jógy 
pro děti od 12 let se sl. Jaškovou 
v úterý.

V jednotě  pracují sportovní od-
díly zápasu, juda, nohejbalu a volej-
balu, které  přijímají stále nováčky.

Pracuje zde i Loutkařský odbor, 
nacvičuje nové pohádky a svá před-
stavení uvádí od konce října. Rádi 
uvítají mezi sebe zájemce každého 
věku, které naučí vodit loutky, mlu-
vit s nimi apod.

Výčet není úplný, ale stačí nás 
navštívit v  sokolovně na Skálově 
náměstí. Každý si určitě vybere 
a udělá něco pro své zdraví. 

Cvičíme hlavně pro radost z po-
hybu. Nazdar! -ko-

TŠ Hubený měla léto ve znamení úspěchu
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www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Kaleidoskop

INZERCE

Angličtina pro děti a teens zahájila školní rok začátkem září stejně jako ve více než 
stovce dalších Angličtin Helen Doron v České republice.  

Angličtina pro děti Helen Doron English v celé České republice vyhlásila září měsícem ukáz-
kových hodin zdarma a láká všechny věkové kategorie na hravou a zábavnou angličtinu, angličtinu 
strukturovanou a s jednoznačně kvalitními výstupy, jak prokázaly úspěchy angličtinářů při národním 
testování Cambridge zkoušek. I v prostějovské 
Angličtině je patrná expanze studentů do 
staršího školního věku. 

Angličtina Helen Doron je díky multi-
sensorickému vyučování specifická vysok-
ou úspěšností stran verbální komunikace 
a poruzumění mluvenému slovu. Výukové ma-
teriály právě těmto dvěma kategoriím znalosti 
jazyka věnují centrální pozornost.

Pro studenty v  prostějovském learning 
centru jsou poprvé  připraveny hned tři nové 
kurzy: angličtina pro batolata (do dvou let 
věku) a  jejich rodiče Baby’s  Best Start, kurz 
nejenom o angličtině, ale i o všem, co se týká 
zdravého vývoje batolete. Pokračovat bude 
druhým rokem navazující More Fun with 
Flupe – interaktivní kurz s  DVD příběhy 
a konečně pro nejstarší studenty B1 level kurz 
Teens English, struktorovaný podle nároků 
Cambridge zkoušek.  Ukázkové hodiny budou 
probíhat celé září. Každé úterý a čtvrtek  můžete 
Anlgličtinu Helen Doron sledovat v  pořadu 
ČT1 Sama Doma až do 3. 10. 2013 a nechat 
se tak vyučovat komfortně přímo doma. Noví 
studenti všech věkových kategorií se mohou 
s  rodiči či bez zdarma demo lekce zúčastnit 
v  prostějovském LC. Angličtina přeje všem 
školákům a studentům “cool and easy blast off!” 

Aktuální informace o  Angličti-
ně pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.anglictinaprodetiprostejov.cz, a  na 
www.helendoron.cz.  Jednoduše napište na 
info@anglictinaprodetiprostejov.cz a/nebo zavo-
lejte na tel. 608 272 947.

HELEN DORON EARLY ENGLISH 
- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 
Angličtina BACK TO SCHOOL

Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 
byl Klubem výsadkových 
veteránů Chrudim organi-
zován IX. ročník Memoriá-
lu zakladatelů výsadkového 
vojska gen. Karla Palečka, 
gen. Rudolfa Krzáka, plk. 
Josefa Černoty a  vynálezce 
padáku Štefana Baniče ve 
sportovních disciplínách. 
Náš klub se samozřejmě 
aktivně účastnil, aby hájil 
naše barvy a obhájil prven-
ství z  roku 2012. Tentokrát 
nám to tak úplně nevyšlo. 
Družstvo ve složení Franti-
šek Chudý, Milan Chovanec 
a Jaroslav Kovář se umístilo 
ze 14 družstev, v  celkovém 
hodnocení pěti disciplín 
až na 5. místě. V  disciplíně 
- střelba ze vzduchové - pa-
intbolové pistole obsadilo 
3. místo. 

1. místo a  putovní poháry 
získal KVV Prešov, kterému 
gratulujeme, také proto, že 
tento KVV  je prvním sloven-
ským klubem, který za celou 
dobu organizování a  konání 
této soutěže, tuto konečně vy-
hrál.

Celá sportovní akce byla 
předsedou kol. Ing. J. Čermá-
kem, S. Rychlým a dalšími or-
ganizátory KVV Chrudim vel-
mi dobře připravena a řízena. 
Bez připomínek bylo zabez-
pečeno ubytování na ubytov-
ně Střední zemědělské školy. 
Vynikající bylo stravování ve 
stylově zařízené restauraci 
mimo město v  přírodní sce-
nérii chrudimských lesů, kde 
také proběhl start i cíl, tohoto 
ročníku.

Mimo soutěžního družstva 
našeho klubu se IX. ročníku 
Memoriálu účastnili: manželé, 
Maruška a Ing. Jindřich Staří, 
kteří mimochodem tuto sou-
těž – I. ročník vyhráli, Dana 
a  František Lejskovi, Zdena 
a Dušan Hricovi, kol. Ota Há-
jek a  pochopitelně předseda 
našeho klubu Ing. Jindřich 
Čtverák. Zajímavostí také bylo 
předávání medailí, pohárů 
a  diplomů. Mimo předsedy 
KVV Ing. Jaromíra Čermáka, 
gratulovali k  umístění sou-
těžním družstvům i  starosta 
města Chrudim Mgr. Miroslav 
Řezníček - zapálený přízni-

vec chrudimských výsadkářů 
a místostarosta obce Slatiňany, 
náš bývalý příslušník VÚ 8280 
genmjr. v. z. Josef Prokš.

Mimo gratulací k  soutěž-
ním úspěchům, byly předá-
vány i  Pamětní odznaky gen. 
Klemeše, které byly uděleny 
expředsedovi našeho klubu 
kol. Jindřichu Starému, sou-
časnému předsedovi klubu 
kol. Jindřichu Čtverákovi. 
Tímto Pamětním odznakem 
byl také dekorován  prapor  
KVV Holešov, který převzal 
jeho předseda, kol. Dušan 
Hric.

Celkový dojem z této velmi 
důležité akce, která se koná 
každý rok u  určeného KVV 
byla všemi zúčastněnými hod-
nocena velice kladně a  proto 
patří poděkování především 
předsedovi KVV Chrudim 
kol. Ing. Jaromíru Čermákovi, 
S. Rychlému, ale i všem ostat-
ním členům organizačního 
týmu chrudimského klubu. 

Tato akce byla uskutečněna 
za  nanční podpory statutár-
ního města Prostějova.

 František Chudý

Účast na IX. ročníku  Memoriálu
Z evropského šampionátu v kla-

sickém parašutismu, který se konal 
22. až 26. srpna 2013 v  ruských 
Cheboksarech asi 600 km východ-
ně od Moskvy, se vrátil úspěšný 
tým armádních parašutistů Dukly 
Prostějov. Na mistrovství posbírali 
celkem osm medailí (1-2-5). 

Poručík Libor Jiroušek se stal mis-
trem Evropy v individuální akrobacii 
a Jiří Gečnuk získal v této disciplíně 
bronz. Oba dva věděli, že pokud vý-
razně nepokazí, mají medaili jistou, 
neboť v  současné době nemají ve 
světě výraznou konkurenci. Další dvě 
stříbrné medaile vybojovalo družstvo 
ve složení Vedmoch, Gečnuk, Jirou-
šek, Šorf a Tábor v kombinaci a přes-
nosti přistání družstev.

Poslední čtyři bronzové medai-
le získali naši junioři nadrotmistři 
Bonifác Hájek a  Miloslav Kříž, 
oba domácí odchovanci, na je-
jichž počáteční výchově se výraz-
ně  nančně podílelo formou VFP 
i statutární město Prostějov. Boni-
fác přidal k již dvěma vlastněným 
bronzům z mistrovství světa (2010 
a 2012) opět dvě bronzové medai-
le a to v kombinaci a individuální 
akrobacii Pro Miloše to byly první 
cenné kovy, první získal za shodné 
umístění s Bonifácem v kombinaci 
a druhý za přesnosti přistání.

Před sportovci DUKLY je nyní 
poslední vrchol sezóny – armádní 
mistrovství světa v čínském Quionglai 
v polovině měsíce října.  -š-

Parašutisté Dukly vyskákali osm 
medailí na evropském šampionátu

Mistr Evropy v  IA por.  Libor Jiroušek třetí o  z  Jiří 
Gečnuk.
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?
 Splòte si své sny 
Pøejete si zajistit sebe a svoji rodinu za stejných podmínek 
jako lidé žijící napø.v Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA? 

Chcete zajistit studia svých dìtí? 

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

 Peníze kdykoliv k dispozici. 

Výhodné zhodnocení penìz také pro firmy. 

Fišerová Eliška, poradím, 
mobil 774 719 362.

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

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

315 990 Kč.

V restauraci „La Marco“ zkušení mistři kuchařského řemesla připravují  pokrmy 
inspirované středomořskou kuchyní s  důrazem na čerstvost a prvotřídní kvalitu surovin.

Pokud hledáte práci na pozici kuchař/a, nebo číšník/servírka a myslíte se, že právě Vy by jste mohl/a být vhodným přínosem do našeho týmu, volejte na tel.: 777 787 760

Přijďte vyzkoušet naši kuchyni a příjemné prostředí. Těší se a zve kolektiv LA MARCO

NOVÌ OTEVØENO!

Zamìøeno na støedomoøskou kuchyni

Restaurace „La Marco“
Skálovo náměstí 2 a Prostějov

Telefon 730 584 584
www.lamarco.cz



Motorové pily již od 4.490,- Kč vč. DPH

INTERFORST CZ s.r.o.
Kapitána Nálepky 2
798 11  Prostějov - Vrahovice
Tel.: 603 288 731
Tel.: 588 207 244
E-mail: prodejna.pv@interforst.cz
PO - PÁ  8.00 - 17. 00

Věra
Špinarová
s kapelou
PROSTĚJOV 16.11.
Společenský dúm od 19:30

Vánoční koncert k výročí 25 let! 

Společenský dům od 19:30

Předprodej:Společenský dům tel:777770651
www.ticketportal.cz Info:www.topkoncerty.cz

ČECHOMOR
PROSTĚJOV 14.12.

Na Brachlavě 20, Prostějov

Tel.: 582 362 006
www.cerpolpv.cz

domácí vodárny - čerpadla - hadice - příslušenství

sleva 15%
na vybrané vodárny

tlaková nádoba REFLEX 50,80 a 100l 
s čerpadly PJm 100l, PJm 101C a PWJm/15H

   od 5 705,-   4 849,- s dph
Pracovní doba: po-pá 8-17h  so 8-12h polední přestávka 12 -12.30h

čerpadla - hadice - příslušenství

 50,80 a 100l
PJm 100l, PJm 101C a PWJm/15H

po-pá 8-17h  so 8-12h polední přestávka 12 -12.30hpo-pá 8-17h  so 8-12h polední přestávka 12 -12.30h
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