
Prostějov se chystá 
na Slavnosti piva!
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RADNIČNÍ
   LISTY

Dobré jídlo, dobré pití, 
grunt jest všeho živobytí 

Všechno má svůj čas, všechno má ur-
čenou chvíli, píše se již v   knize Kazatel ve 
Starém zákoně. Je tedy čas vyhrazený práci 
a užitečným projektům a také zabezpečení 
rodu a rodiny.

Pak ale přichází čas veselí a radosti, kdy je 
nám dovoleno pojíst něco chutného, což dle 
znalců nebývá to nejzdravější, a také si vypít 
sklenku nějakého dobrého pití. Náš přední 
etymolog a lingvista František Kopečný nás 
před lety seznámil s   původem názvů růz-
ných nápojů. Z  jeho článků vycházím.

Nejzdravější nápoj je voda. Je to, jak říká 
Kopečný, slovo prastaré. Je ve všech slovan-
ských jazycích skoro ve stejném znění a má 
příbuzné paralely i v  indoevropských jazy-
cích. Když ji pojmenujete přátelsky zdrobně-
linou, stane se z  ní vodka. Ale něco se muse-
lo přihodit, protože je přece jenom rozdíl pít 
vodu a vodku.

Asi náš nejrozšířenější nápoj je pivo. Má 
stále nemalou popularitu a nejen v  Bavor-
sku a v  jiných zemích, ale i u nás se už obje-
vují pivní slavnosti. Kromě klasických piv se 
objevují i piva zcela, aspoň u nás, nová. Mají 
různé barvy a příchutě, na jejichž sirupovi-
tost je třeba si trochu zvyknout. Také se do 
piva dostávají různé jiné složky, tedy kromě 
sladu, chmele a pivovarských kvasinek ještě 
třeba pampelišky, višně a podobné ingredi-
ence podle nápaditosti pana sládka.

Pivo už znali staří Sumerové a Egypťané. 
Musel to ovšem být nápoj trochu odlišný od 
dnešního piva. Vypráví se, že američtí arche-
ologové vyrobili podle tabulek z  Ninive pivo. 
Výsledkem jejich vědeckého úsilí byl nápoj 
tmavý až černý, spíše hustý a hlavně chuťově 
nedobrý, takže z   celého realizačního týmu 
svůj příděl vypil jen jeden odvážlivec.

Název pivo je také celoslovanský a evi-
dentně souvisí s   pitím. Ještě ve staroslo-
věnštině znamenalo prostě nápoj obecně. /
Kopečný uvádí příklad z  překladu evangelia 
sv. Jana/

Pivo mělo ale také širší význam, zhruba 
asi hostina, prostě pijatika.

Na řadu přichází božský nápoj – víno. Pro 
evropský svět a pro nás je pramenem latin-
ské slovo vinum. Ale jak připomíná docent 
Kopečný, latina není posledním pramenem 
pro toto slovo. Sama latina ho  přejala  z   
řeckého oinos a tady je zase možnost přeje-
tí ze semitských jazyků a do nich proniklo 
to slovo z   nějakých dávných ještě předse-
mitských, předindoevropských jazyků. Je 
tedy slovo víno trochu  tajemné a záhadné. 
Ovšem, víno rozvazuje jazyky a právem sta-
ří Římané říkali In vino veritas. Ve víně je 
pravda. Kdo požívá tento nápoj nestřídmě, 
může pak své pravdy litovat.

Pro nedostatek místa nemůžeme pokra-
čovat v   procházce zasvěcenými výklady 
docenta Františka Kopečného. Jistě bychom 
se podivili, že název punč souvisí s   indic-
kou číslovkou pět, či že název grog pochází  
z přezdívky jednoho admirála, který jako 
první nařídil ředit rum vodou. Zajímavá by 
byla i medovina. Nu, a jistě by nás zaujalo, že 
i whisky nějak souvisí s  vodou.

Jsou v  životě člověka chvíle veselé, často 
je provází některý z  nápojů, o nichž jsme se 
výše letmo zmínili. Patří to k  životu, jen je 
třeba si připomenout: Jez do polosyta, pij do 
polopita, dožiješ mnohá léta.

  Václav Kolář

Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává společnost Haná 
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4

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY Zprávy z města

Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
Tel.: 582 301 711

Harmonogram odstavení  
tepelných zdrojů  DSP  

v roce 2013 /posezónní údržba/ 

Kotelna Termín
K1 – A. Slavíčka 3.6. - 7.6. 2013
K3 - J. Zrzavého  10.6. - 14.6. 2013
M.Pujmanové 10, 
J.V.Myslbeka 17,19,21 

10.6 - 14.6. 2013 
Okružní, Šárka 17.6. - 21.6. 2013
Hacarova 2, Polišenského 3 17.6 - 21.6. 2013
Kostelecká 24.6. - 28.6. 2013
Melantrichova ZŠ, 
Nám. Spojenců 6 1.7. - 4.7. 2013

Krasická 8.7. - 12.7. 2013
Barákova 2, Netušilova 3 15.7. - 19.7. 2013
Sídliště Svobody, Šmeralova 22.7. - 26.7. 2013
E. Beneše 5.8. - 9.8. 2013
Mozartova 12.8. - 16.8. 2013
Tylova, Dolní 19.8. - 23.8. 2013
Anglická 26.8. - 30.8. 2013

Nové osvobození pro poplatníky 
místního poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Prostějova vy-
dalo novou Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2013, kterou se mění Obecně zá-
vazná vyhláška č. 12/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních od-
padů, která je účinná od 1. 5. 2013.

Na základě této obecně závazné 
vyhlášky došlo k  rozšíření okruhu 
poplatníků, kteří jsou osvobozeni od 
místního poplatku za komunální od-
pad.

nově se osvobození týká:
- poplatníka, který je vlastníkem 

nebo spoluvlastníkem stavby určené 
k  individuální rekreaci, nacházející 
se na území města Prostějova a který 
má současně trvalý pobyt ve městě 
Prostějově.

V  tomto případě nárok na osvo-
bození není třeba uplatňovat - vzniká 
automaticky.

- poplatníka, který je třetím a dal-
ším dítětem ve věku do 16 let (včetně) 
žijícím ve společné domácnosti ale-
spoň s  jedním dalším poplatníkem, 
který má trvalý pobyt ve městě Pro-
stějově. Nárok na osvobození třetího 
a dalšího dítěte nevznikne v  případě, 
že má poplatník nebo jeho zákonný 
zástupce v  den splatnosti poplatku 

dluh vůči městu Prostějov a tento dluh 
řádně nesplácí. nárok na osvobození 
je třeba uplatnit u správce poplatku, 
a to na oddělení poplatků a plateb 
Finančního odboru Magistrátu měs-
ta Prostějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14, Prostějov, nejpozději do 30. 
6. 2013.

Osvobození poplatníka, který je 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
stavby určené k  individuální rekreaci, 
nacházející se na území města Prostě-
jova a který má současně trvalý pobyt 
ve městě Prostějově a poplatníka, kte-
rý je třetím a dalším dítětem ve věku 
do 16 let (včetně), žijícím ve společné 
domácnosti alespoň s  jedním dalším 
poplatníkem, který má trvalý pobyt 
ve městě Prostějově se vztahuje na 
období od 1.5.2013 do 31.12.2013. 
Je tedy nutné uhradit poměrnou část 
poplatku za období od 1.1.2013 do 
30.4.2013.

Poplatníci, kterým vznikl nárok 
na osvobození a poplatek již uhradili 
v  plné výši, mohou požádat správce 
poplatku o vrácení přeplatku, a to na 
oddělení poplatků a plateb Finančního 
odboru Magistrátu města Prostějova, 
nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov.

Finanční odbor Magistrátu města 
Prostějova

V měsíci červnu bude Měst-
ská policie Prostějov opět or-
ganizovat preventivní akci „na 
prázdniny bezpečně“. Ta je 
zaměřena na orientační měře-

ní rychlosti, kdy si každý řidič 
může porovnat údaj na svém 
ukazateli rychlosti s hodnotou 
naměřenou mobilním rada-
rem.

V letošním roce proběhne 
akce v sobotu 8. června 2013 
od 9.00 do 12.30 hodin na 
tzv. severní obslužné komu-
nikaci. Směr měření bude od 

kruhového objezdu v ulici J. 
Lady po ulici Hacarova. Kaž-
dý řidič obdrží informační 
letáček s naměřenou hodno-
tou. 

Tato akce probíhá pravidelně 
již od roku 2009, průměrně se jí 
účastní kolem 120 vozidel.

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
 Magistrátu města Prostějova 

Orientační měření rychlosti „Na prázdniny bezpečně“

Pozvánka
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Zastupitelstvo města Pros-
tějova udělilo čestná ocenění 
strážníkům Městské policie 
Prostějov, příslušníkům Policie 
čR, Hasičského záchranného 
sboru a dalším pracovníkům 
pečujícím o bezpečí obyvatel 
našeho města. čestné odznaky 
a plakety oceněným předal pri-
mátor města Miroslav Pišťák. 
Pamětní odznaky vedoucího 
územního odboru PčR Pro-
stějov udělil vedoucí odboru 
Pavel novák. akce se konala 
v rámci dne se složkami Inte-
grovaného záchranného systé-
mu dne 3. května 2013.

Čestný odznak  
Městské policie Prostějov  

ZA ZÁSLUHY  
zastupitelstvo udělilo:

lukáši najmanovi, strážníku 
hlídkové služby Městské policie 
Prostějov, za vynikající výsledky 
při zajišťování veřejného pořádku.

ludvíku Pajorovi, strážníku 
hlídkové služby Městské policie 
Prostějov, za vynikající výsledky 
při zajišťování veřejného pořádku.

Michalu Večerkovi, strážníku 
hlídkové služby Městské policie 
Prostějov, za vynikající výsledky 
při zajišťování veřejného pořádku.

npor. Bc. Pavlu Benešovi, zá-
stupci vedoucího obvodního odděle-
ní Policie ČR Prostějov 1 územního 
odboru Prostějov, za vynikající spo-
lupráci s Městskou policií Prostějov 
při zajišťování veřejného pořádku.

npor. Pavlu neoralovi, vedou-
címu oddělení obecné kriminality 
SKPV územního odboru PČR 
Prostějov, za vynikající výsledky na 
úseku kriminality a vynikající spo-
lupráci s Městskou policií Prostějov.

plk. Ing. Jozefu novákovi, ře-
diteli územního odboru Prostějov 
Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, za vynika-
jící výsledky při požární ochraně 
osob a majetku nejen občanů 
města Prostějova a za spolupráci 
s Městskou policií Prostějov.

npor. Mgr. Vítězslavu Maty-
ášovi, vedoucímu dopravního 
inspektorátu Policie ČR územ-
ního odboru Prostějov, za vy-
nikající spolupráci s  Městskou 
policií Prostějov při zajišťování 
bezpečnosti silničního provozu.

Čestný odznak 
Městské policie Prostějov 
ZA VĚRNOST II. stupně 

- za 20 let služby 
zastupitelstvo udělilo:
Petru Borovičkovi  
Miroslavu Gomolovi 

Oldřichu Kovaříkovi 
Jiřímu navrátilovi 
Janu Svozilovi 

Čestná plaketa 
Městské policie Prostějov 

byla udělena:

Ing. lubomíru Balášovi, 
tajemníkovi Magistrátu města 
Prostějova, za nadstandardní 
přístup při zajištění součinnos-
ti magistrátu a  Městské policie 
Prostějov.  

Mgr. Pavlíně dočkalové, 
vedoucí oddělení sociální pre-
vence na Odboru sociálních 
věcí magistrátu  města Prostě-
jov, za nadstandardní přístup 
při realizaci systému prevence 
kriminality ve městě Prostě-
jov.

npor. Bc. Milanu Franco-
vi, příslušníku Celního úřadu 

pro Olomoucký kraj, za nad-
standardní spolupráci při za-
jišťování úkolů mimořádných 
událostí.   

Marii Hájkové, vedoucí 
kanceláře jednatele Domov-
ní správy Prostějov s.r.o., za 
nadstandardní spolupráci 
při řešení otázek soužití ob-
čanů v  určitých lokalitách 
a za vynikající součinnost 
s  Městskou policií Prostě-
jov.

JUdr. Ing. Jiřímu Pudi-
lovi, zastupiteli města Pros-
tějov v  letech 2002 až 2010, 
dlouholetému předsedovi 
komise prevence krimina-
lity, za zásluhy při vytváře-
ní a realizaci preventivních 
programů v  zájmu vytváření 
bezpečného prostředí a zá-
sluhy na projektu Prostějov-
-bezpečné město.

Vedoucí územního odboru 
Policie ČR Prostějov 

plk. Mgr. Pavel Novák 
udělil pamětní odznak 
vedoucího územního 

odboru PČR Prostějov: 

Phdr. liboru Šebestíkovi, 
zástupci ředitele MPPV, za vel-
mi dobrou spolupráci s  Policií 
ČR.

Martinu Zieglerovi, velite-
li 1. směny hlídkové služby, za 
velmi dobrou spolupráci s  Po-
licií ČR.

Miroslavu Herinkovi, 
okrskáři okrsku č. 1, za velmi 
dobrou spolupráci s  Policií 
ČR.

Františku adámkovi, tech-
niku kamerového systému a 
pultu centrální ochrany, za vel-
mi dobrou spolupráci s  Policií 
ČR.

Město Prostějov udělilo čestná ocenění

Pro vaši 
prezentaci 

v nových 
Radničních listech 

volejte tyto známé  
kontakty: 

Telefon: 608 723 849 
E-mail: 

reklama@vecernikpv.cz 
- p. Klosová.

INZERCE
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„Tento rok na jaře jsme vy-
sadili   už přibližně 270 stro-
mů,“ potvrzuje náměstkyně 
Ivana Hemerková a upřesňuje, 
o které lokality jde:

Floriánské nám.,   ul. Olo-
moucká u kolejí, nám. Odbo-
je, Mathonova – parkoviště, 

ul. Sladkovského, Husovo 
nám.,   Vrahovice – J. Suka, 
Čechůvky ke kapli sv. Otýlie, 
Vrahovice u kostela, Čechův-
ky – cvikl, Okružní – Brněn-
ská – proluka, ul. Brněnská 
29-55 , ul. Tylova 32-42, Že-
šov u hřbitova, ul. Okružní, 
Jižní spojka, sídl. Svobody, 
Dolní za domy 26 -28, sídl. 
Svornosti, ul. Sádky, ul. Kro-
kova, E. Valenty před restau-
rací u Koule,   Dolní 8-24 
plocha k vozovce, ul. Sladkov-
ského – místní nádraží.

„Na zmíněných místech jsme 
vysadili především magnolie, 
javory, lípy, pavlonie, vrby, akáty 
a břízy. Dále budeme ještě letos 
upravovat zeleň především na 
ulici Kostelecká a v okolí opra-

veného zámku. Touto výsadbou 
nahrazujeme zeleň, která muse-
la být ze zdravotních nebo bez-
pečnostních důvodů vykácena.

Každoročně totiž probíhá 
kontrola zdravotního stavu 
stromů. Dřeviny jsou pak ká-
ceny na základě inventarizace 
zpracované odbornou firmou, 
která posuzuje zdravotní stav 
stromů a dále jejich bezpeč-
nost,“ dodává Hemerková.

Pro letošní rok obdrželo 

město také dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
v  rámci operačního programu 
Životního prostředí ve výši 1 
mil. Kč na akci „Revitalizace 
školních zahrad“,“ Regenerace 
zeleně vybraných lokalit města 
Prostějova – II. etapa a na akci 
„ Rozšíření botanické zahrady“. 

„Díky dotacím docílíme dal-
šího rozšíření a obnovení zeleně 
v  našem městě,“ uzavírá ná-
městkyně Hemerková.

Město věnuje velkou pozornost výsadbě zeleně

linka městské hromadné 
dopravy do Žešova č. 11 bude ve 
dnech školního vyučování roz-
šířena o podvečerní spoj. Cílem 
je zajistit dopravu dětí a mláde-
že ze zájmových kroužků z Pro-
stějova. Opatření schválila na 
své poslední schůzi rada města.

Požadavek vzešel od žešov-
ských občanů a byl projednán 
Osadním výborem Žešov. „Ce-
lou záležitost jsme projednali na 
poradě vedení města a navrhli 
jsme zavedení spoje s odjezdem z 
hlavního nádraží v 17.10 hodin a 
zpět ze Žešova do města v 17.28 
hodin. Opatření jsme projednali 
s Osadním výborem Žešov, který 
náš návrh odsouhlasil,“ uvedla 
Alena Rašková, náměstkyně pri-
mátora. 

Rozsah MHD v Prostějově je 
vázán na výši prokazatelné ztráty 
v městské hromadné dopravě, 
která je součástí rozpočtu města 
Prostějova schváleného zastupi-
telstvem. Náklady vzniklé rozšíře-

ním linky do Žešova, které bude 
platit od 3. června, jsou pro rok 
2013 odhadovány na 52.000 Kč. 
„Dopravce je ochoten změnu re-
alizovat s tím, že zvýšené náklady 
půjdou na jeho vrub a celková 

výše prokazatelné ztráty sjednaná 
na rok 2013 nebude zvyšována,“ 
podotkla Alena Rašková. 

 Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Dočasné uzavření 
pošty Prostějov 8
Pošta Prostějov 8, Dolní 

3660/6  bude dočasně uzavřena 
v období 1. 7. -31. 8. 2013. Tato 
pobočka není ukládací, tzn., že 
zde nejsou ukládány oznámené 
listovní nebo balíkové zásilky, 
ty jsou ukládány na poštách 
Prostějov 1 a Prostějov 2, po-
kud adresát nepožaduje jinak. 
Příjemce důchodů, kteří si urči-
li poštu Prostějov 8 pro výplatu, 
bude o této skutečnosti infor-
movat pracovnice pobočky a 
současně jim nabídne možnost 

dočasného převedení na ji-
nou poštu nebo jejich výplatu 
prostřednictvím listovního 
doručovatele.   Poštovní služby 
po dobu uzavření pošty Pros-
tějov 8 zajistí pošta Prostějov 1. 
Veřejnost bude o této skutečnosti 
informována letákem rozměru 
A3 umístěným na vstupních dve-
řích do prostor pošty Prostějov 8 
nejméně měsíc před plánovaným 
dočasným uzavřením pobočky.
 Ing. Luděk Coufal

 Vedoucí pošty Prostějov 1

Linka MHD do Žešova bude rozšířena

V letošním roce dosáhnou investice do výsadby stromů téměř jeden a půl milionu korun.

VYSAZENÉ A VYKÁCENÉ STROMY 
OD ROKU 2009 do jara 2013

ROK 
VÝSADBY

STROMY  
VÝSADBA KS

Vykácené 
stromy

NÁKLADY 
NA VÝSADBU 

STROMŮ
2009 211 302 811 202,00 Kč
2010 290 415 1 021 062,00 Kč
2011 326 330 750 000,00 Kč
2012 244 247 764 000,00 Kč
2013 270 249 1 452 000,00Kč
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Rada města na své poslední 
schůzi schválila realizaci pro-
jektu „Průvodcovská služba,“ 
kterou v  prázdninových mě-
sících bude zajišťovat Střed-
ní odborná škola podnikání 
a obchodu. Rada odsouhlasila 
na projekt částku 13.800 Kč.

Cílem projektu je oživení 
centra města zřízením průvod-
covské služby o hlavní turistické 
sezóně – červenec a srpen 2013. 
Průvodcovská služba z řad stu-
dentů školy bude o  sobotách 
a  nedělích zajišťovat dvě prů-
vodcovské trasy, a to asi hodino-
vou prohlídku kostela Povýšení 
sv. Kříže a  historického centra 
města, trvající cca 1,2 hodiny. 
Trasy prohlídek byly konzulto-
vány s  vedoucí oddělení infor-
mační služby magistrátu. 

Vstupné bude zdarma, cí-
lovou skupinou jsou turisté 
trávící dovolenou do dojez-
dové vzdálenosti Prostějova, 
návštěvníci a  občané města. 

„Jsme přesvědčeni, že se jedná 
o velmi dobrý nápad a zdařilou 
propagaci města při relativně 
nízkých finančních nákla-
dech,“ uvedla Alena Rašková, 
náměstkyně primátora, která 
se podílela na přípravě projek-
tu. Její slova dokládá průzkum 
mezi Prostějovany týkající 
se průvodcovské služby, kte-
rý v  minulém roce provedla 
Střední odborná škola podni-
kání a obchodu. Osloveno bylo 
186 mužů a 214 žen starších 18 
let, z nichž 54 % je přesvědče-
no, že by komentované pro-
hlídky oživily centrum města.

Víkendové prohlídky s  prů-
vodci budou probíhat dvakrát 
denně, a to vždy od 14.00 a od 
15.30 hodin. Zájemci tak mo-
hou za jeden den absolvovat 
obě trasy, které na sebe časově 
navazují.

U  zrodu projektu stála rad-
ní Milada Sokolová a  Marek 
Moudrý ze Střední odborné 

školy podnikání a služeb. Požá-
dali jsme oba iniciátory o zod-
povězení dvou otázek: 

Jak k tomuto nápadu 
vůbec došlo?

Milada Sokolová  
Kulturní komise rady, kte-

rou mám tu čest vést, i  letos 
vyhlásila v  rámci kulturních 
grantů téma kulturního ožive-
ní prostějovského centra. Pan 
zástupce ředitele Moudrý mne 
proto oslovil s tím, zda by bylo 
možné aktivitu jeho školy, která 
spočívá v průvodcovských pro-
hlídkách náměstí TGM a  kos-
tela Povýšení Svatého Kříže, 
podpořit v  rámci grantového 
programu. Návrh se mi velmi 
líbil. Osobně mi dokonce připa-
dalo, že tato aktivita překračuje 
kulturní oblast a souvisí i s pod-
porou cestovního ruchu, jak se 
o ní na radnici snažíme. Proto 
jsem kontaktovala vedoucí Od-
boru kancelář primátora paní 
Tatarkovičovou, která má tyto 
aktivity na starosti, a  projekt 
jsem jí představila. Následně byl 
návrh předložen do rady města 
a  radní schválili projekt, který 
průvodcovské prohlídky centra 

města podpoří. Město realizace 
prohlídek přijde jen na necelých 
14 tisíc korun, a  přitom za ně 
„dostane“ průvodcovské pro-
hlídky centra města po celé letní 
prázdniny. Jsem velmi ráda, že 
aktivita, kterou považuji za dů-
ležitý krok k oživení prostějov-
ského centra a zároveň důležitý 
projekt na podporu cestovního 
ruchu, dostala od města zele-
nou.        

Marek Moudrý
Naše škola se dlouhodobě 

při výchovně-vzdělávací čin-
nosti věnuje oblasti cestovního 
ruchu. Studenty připravuje-
me také pro činnost průvodce 
a  v  rámci praktické výuky se 
studenti učí provázet. Od roku 
2005 studenti dobrovolně ve 
volném čase realizují komen-
tované prohlídky historického 
centra a  kostela Povýšení sv. 
Kříže. Mimo to škola realizu-
je mimořádné prohlídky při 
různých příležitostech a  pro 
zájemce. Podílíme se také na 
Noci kostelů, kdy zajišťujeme 
průvodcovskou službu v  kos-
tele Povýšení sv. Kříže. Protože 
reakce lidí na prohlídky byly 
vždy pozitivní a  studenti pro-

jevili chuť provázet i o prázdni-
nách, navrhli jsme tento projekt 
městu. Projekt se zrodil s cílem 
oživit centrum města a přilákat 
k  nám turisty o  letních prázd-
ninách. 

I  průzkum mezi obyvateli 
Prostějova jasně ukázal uži-
tečnost průvodcovské služby 
o  prázdninách. Jsem rád, že 
město na tento projekt vyčlenilo 
peníze, ze kterých budou prů-
vodkyně zaplaceny. 

V případě, že se akce 
osvědčí, plánuje se 

spolupráce s městem 
i pro další období? 

Milada Sokolová  
Bez pochyby. Bude-li zájem, 

měla by spolupráce města na 
tomto poli určitě pokračovat.

Marek Moudrý
Pro letošní rok, který bude 

svým způsobem „pokusný“, 
máme naplánováno 72 prohlí-
dek historickým centrem města 
a  kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Pokud bude o prohlídky zájem, 
rádi se budeme na průvodcov-
ské službě v Prostějově dále po-
dílet. V dalších letech by se daly 
realizovat prohlídky také na-
příklad v  kostele Milosrdných 
bratří, který má nádherný ba-
rokní interiér nebo v Národním 
domě, který je jedinečnou se-
cesní památkou. Rád bych také 
touto cestou poděkoval za velmi 
vstřícný přístup panu faráři P. 
Danu Žůrkovi SDB, protože 
bez jeho souhlasu a pochopení 
by prohlídky v  kostele Povýše-
ní sv. Kříže nemohly probíhat. 
A to by byla velká škoda. Tento 
chrám má totiž bohatou historii 
a  plno krásných uměleckých 
děl. Účastníci prohlídek byli 
vždy překvapeni, jak krásný 
kostel v Prostějově máme. 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 
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Město podpořilo projekt průvodcovské služby o prázdninách
Zprávy z města
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V  pondělí 20. května 2013 
bylo slavnostně otevřeno dět-
ské lanové centrum – Lanáček 
v prostorách Dětského doprav-
ního centra, ulice Bří. Čapků.

Pořizovací náklady na akci 
byly zhruba 850 tisíc korun 
včetně DPH, peníze šly z  in-
vestičního fondu organizace 
Sportcentrum DDM. Výstav-
ba, respektive instalace jednot-

livých prvků, trvala přibližně 
měsíc. 

„Věříme, že herní sestava La-
náček zatraktivní a rozšíří na-
bídku Sportcentra a přiláká dal-
ší zájemce z řad dětí, pro které 
je to určeno,“ říká náměstkyně 
primátora Ivana Hemerková.  

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Lanáček dokončen

Rada města Prostějova na svém zasedání schválila na doporučení Komise pro nákup umě-
leckých děl pořízení dalších děl do majetku města. Jde o následující umělecké předměty:

Vilém Topinka  – Prostějov od Držovic, olej na plátně,  cena 40 000,- Kč
Bohuš čížek  – Pohled na střechy Rozstání, olej na plátně,  cena 15 000,- Kč
Josef Bělka  – Uhelný trh – olej na plátně,  cena 9 500,- Kč
Alois Fišárek  – Zátiší s hmoždířem a váhou, olej,  cena 50 000,- Kč 
Vladimír Pukl  – Benátky, olej na plátně,  cena 35 000,- Kč
Alois doležel  – Krajina, olej na kartonu,  cena 15 000,- Kč
Jan Tříska  – keramická figura Sv. Urban,  cena 25 000,- Kč
Stříbrná kazeta s podpisy prostějovských obchodníků – dar panu Aloisovi Šešickému 
k  60. narozeninám (1947),  cena 25 000,- Kč

Autory výtvarných děl jsou umělci, kteří mají vztah k Prostějovu a Prostějovsku, potřebné fi-
nanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu kapitoly Odbor kancelář primátora. 

 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova 

Město zakoupilo další umělecká díla 
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dne 10. dubna se usku-
tečnila další elektronická 
aukce na výběr nejvhodnější 
nabídky v zadávacím řízení 
„Opravy chodníků 2013.“ 
Předpokládaná cena zakáz-
ky byla 3,3 milionů korun 
včetně dPH. Z elektronic-
ké aukce vyšla jako nejlepší 
nabídka uchazeče p. Milana 
Oračka, Hněvotín. 

Aukce se zúčastnilo všech 
10 uchazečů, kteří předložili 
nabídky. Aukce byla zahá-
jena ve 14:00 hodin, sedm 
uchazečů se zapojilo do auk-
ce aktivně. Proběhlo celkem 
11 prodloužení. Aukce byla 
ukončena v 15:05 hodin poté, 
co bez nového podání uply-
nulo poslední prodlužovací 
kolo. „Hodnotícím kritériem 
byla nejnižší nabídková cena. 
Vítěz nabídl cenu 1,852.380 
korun, což znamená, že cena 
se snížila oproti předpokladu 
o neuvěřitelných 56 procent,“ 
uvedl Jiří Pospíšil, první ná-
městek primátora.

Opravy chodníků proběh-

nou v termínu od 2. května 
do 31. července. Menší části 
úseků uvedené v tabulce níže 
bude provádět ASA TS Pro-
stějov v rámci běžné údržby 
místních komunikací. „Dále 
je před vyhlášením nová za-
kázka na opravu chodníku a 
komunikace na ulici Polská 
- chodník a asfalt vozovky - a 

na ulici Resslova - asfalt na 
komunikaci, předpokládaná 
cena opravy je přibližně 1,5 
milionu korun bez DPH. Od 
elektronické aukce očekáváme 
výrazně nižší cenu,“ doplnil 
náměstek Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Na rekonstrukcích chodníků opět město výrazně ušetří díky elektronické aukci

Výběrové řízení na zateplení 
budov mateřských škol

Rada města rozhodla o vy-
hlášení nového zadávacího 
řízení na provedení energe-
tických úsporných opatření 
na budovách mateřských škol 
Husovo nám. a Šárka.

Dne 2. 4. 2013 rozhodla 
Rada města Prostějova o zadá-
ní zakázky „EÚO MŠ Husovo 
nám. 74“ ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. Rozhod-
nutím vedení magistrátu dne 
8. 4. 2013 bylo schváleno za-
dání zakázky „EÚO MŠ Šárka, 
Prostějov“ v režimu zakázky 
malého rozsahu formou výzvy 
k podání nabídek. 

Z důvodu právní opatrnosti 
při posuzování dělení zakázek 

a s ohledem na doporučení 
právního oddělení Operační-
ho programu fondu životního 
prostředí a rozhodovací praxí 
ÚOHS byla tato rozhodnutí 
revokována a obě stavební akce 
budou zadány na základě vý-
sledku společného zjednoduše-
ného podlimitního zadávacího 
řízení rozděleného na dvě čás-
ti. V zadávací dokumentaci je 
umožněno, aby uchazeči podali 
nabídky na každou jednu část 
zvlášť nebo na obě části součas-
ně. Hodnocení obou částí pro-
běhne samostatně a nezávisle.   
 Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu 
města Prostějova 

Nekvalitní 20 let stará kanalizace musí být rekonstruována
Rada města Prostějova 

doporučila zastupitelstvu 
schválit rozpočtové opat-
ření ve výši 100.000 korun, 
kterým bude pořízena pro-
jektová dokumentace na re-
konstrukci kanalizace v ulici 
Gabriely Preissové. důvo-
dem je havarijní stav kanali-
zace v ulici.

V návaznosti na připomín-
ku občanů z ulice Gabriely 
Preissové k havarijnímu stavu 
kanalizace bylo zjištěno, že při 
provádění předmětné části ka-
nalizace v letech 1990 - 1991 
vznikly problémy při výško-

vém uložení kanalizačního 
potrubí. Tyto okolnosti zřejmě 
způsobily, že nedošlo k oficiál-
nímu uvedení do provozu, tj. 
kolaudaci. Akce byla v té době 
prováděna státem a do majetku 
města v důsledku neprovedení 
kolaudace nebyla nikdy řádně 
předána. Následně tak nedošlo 
k předání části potrubí v délce 
cca 100 metrů do správy pro-
vozovatele zbývající kanalizační 
sítě.

„Pouhá oprava daného po-
trubí není možná, musí být 
nahrazeno novým. S tím bude 
spojeno upravení dotčené části 

komunikace,“ vysvětlil Zdeněk 
Fišer, náměstek primátora.

Rekonstrukce nekvalitní ka-
nalizace nebude jednoduchá. 
Postupem času totiž došlo k 
poklesu podkladových vrstev, 
k porušení spojů kanalizačních 
trub, k úniku fekálií a ke zvod-
nění podloží.  

Jak doplnil náměstek Fišer, 
rekonstrukce kanalizace v ulici 
Gabriely Preissové bude zařa-
zena do návrhu investic města 
Prostějova pro rok 2014.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Okružní křižovatka u nemocnice vykvete do krásy
Na okružní křižovatce v ulici 

Josefa Lady u nové nemocnice vy-
rostou záhony z kombinace trvalek, 
okrasných travin, letniček a kamín-
ků. Návrh předložil Odbor správy a 
údržby majetku města a byl schválen 
na posledním jednání rady města.

Projekt v celkové výši 195.000 
Kč zahrnuje vedle výsadby ze-

leně také úpravu terénu, dopl-
nění ornice a substrátu. „Naším 
záměrem je rozšíření okrasné 
zeleně také v okrajových čás-
tech města, navíc v místě, kudy 
projíždí všichni návštěvníci pro-
stějovské nemocnice,“ podotkl 
Jiří Pospíšil, první náměstek pri-
mátora. Osazení záhonů počítá 

s omezeným počtem letniček 
tak, aby byl zachován estetický 
efekt výsadby a minimalizo-
vány náklady na údržbu, které 
jsou předpokládány ve výši cca 
12.000 Kč ročně.

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 

Pro srovnání s loňským rokem, kdy proběhla oprava 
chodníků ve dvou etapách:

 
Předpokládaná cena 
zakázky (vč. dPH)

Skutečná cena z el. 
aukce (vč. dPH) úspora

I. etapa 6,900.000 Kč 3,416.754 Kč 49,5%

II. etapa 3,420.000 Kč 2,025.000 Kč 59,2%

Celkem 10,320.000 Kč 5,441.754 Kč 52,7%
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Po 1. veřejném projednává-
ní, které se konalo 4. 10. 2011, 
probíhala pracovní jednání 
nad obdrženými námitkami a 
připomínkami k návrhu ÚP za 
účasti pověřeného zastupitele, 
zpracovatele dokumentace a 
pořizovatele. Řada problémů, 
vyplynulých z  veřejného pro-
jednávání je nutno zapracovat 
do podkladu pro úpravu návr-
hu územního plánu. V prvním 
čtvrtletí roku 2012 byly pro-
blémové lokality projednávány 
s  prostějovskými architekty a 
v Komisi architektury a urba-
nismu, v březnu proběhl semi-
nář pro zastupitele města, kde 
se jednalo o návrhu řešení vy-
braných problémových lokalit. 
Zastupitelstvo města Prostějo-
va na svém zasedání dne 17. 4. 
2012 vzalo na vědomí podklad 
pro úpravu ÚP Prostějov, který 
vyvstal po 1. veřejném projed-
návání a schválilo další postup 
pořizování tohoto územního 
plánu.

Zpracovatel upravil návrh 
územního plánu Prostějov a 
tento byl odevzdán pořizo-
vateli 28. 6. 2012. Opakované 
společné projednávání s  do-
tčenými orgány a sousedními 
obcemi proběhlo 17. 7. 2012. 
Vzhledem k  nesouhlasným 
stanoviskům některých do-
tčených orgánů (Ministerstva 
dopravy ČR, krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru 
životního prostředí a země-
dělství, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Krajské hygie-
nické stanice Olomouckého 
kraje – pracoviště Prostějov a 
Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Prostějova), 
musel pořizovatel s  určeným 
zastupitelem a zpracovatelem 
vést s těmito dotčenými orgány 
řadu jednání, aby dospěl k do-
hodě v  souladu s § 5 zákona 
500/2004 Sb. správního řádu. 
Nejproblematičtější bylo získá-
ní dohody s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu 
– odborem životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a u ploch 
nad 10 ha s  Ministerstvem 
životního prostředí ČR. Bylo 
nutno některé návrhové plo-

chy pro bydlení smíšené pře-
vést do ploch rezervy. Dohoda 
s orgány ochrany ZPF byla zís-
kána začátkem ledna 2013. 

V  únoru byly vyhodnoce-
ny výsledky projednávání dle 
§ 51 stavebního zákona, byly 
zapracovány do podkladu pro 
úpravu návrhu územního plá-
nu Prostějov před opakova-
ným veřejným projednáváním 
a zároveň i sem byly zahrnuty i 
nutné změny vyplývající z no-
vely stavebního zákon, platné 
od 1. 1. 2013. Upravený návrh 
územního plánu již musí spl-
ňovat požadavky nové legisla-
tivy. Výsledky projednávání, 
podklad pro úpravu návrhu 
a další postup pořizování 
územního plánu Prostějov byl 
konzultován s nadřízeným or-
gánem – Odborem strategic-
kého rozvoje kraje Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. 
Na dubnovém zasedání vzalo 
Zastupitelstvo města Prostějo-
va na vědomí další postup při 
pořizování územního plánu 
a všechny potřebné doklady 
(podklad pro úpravu návrhu 
ÚP, dohody s  dotčenými or-
gány i stanovisko nadřízeného 
orgánu – obdržené začátkem 
května 2013, byly zaslány zpra-
covateli Architektonickému 
atelieru Knesl + Kynčl Brno.

Další postup pořizování 
územního plánu Prostějov

Zpracovatel předloží v  roz-
pracovanosti upravovaný ná-
vrh ještě před dokončením 
ke konzultaci určenému za-
stupiteli a pořizovateli a po 
obdržení upraveného návrhu 
územního plánu Prostějov od 
zpracovatele, bude oznámeno 
opakované veřejné projedná-
vání veřejnou vyhláškou.

Zpracovatelem upravený ná-
vrh ÚP se v  rozsahu provede-
ných úprav znovu projedná na 
opakovaném veřejném projed-
nání. V souladu s novým postu-
pem po novele SZ pořizovatel ve 
spolupráci s  určeným zastupi-
telem vyhodnotí výsledky pro-
jednání, zpracuje s ohledem na 
veřejné zájmy návrh rozhodnutí 
o námitkách, podaných při prv-
ním i druhém veřejném projed-
nání a návrh vyhodnocení všech 
připomínek; tyto pak doručí do-
tčeným orgánům a krajskému 
úřadu a vyzve je, aby v zákonné 
lhůtě uplatnili svá stanoviska. 
Následně se územní plán do-
pracuje a zastupitelstvu města 
předloží návrh na jeho vydání 
včetně odůvodnění. Územní 
plán bude vydán opatřením 
obecné povahy.

 Ing. Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora

Územní plán

Harmonogram blokového čištění v červnu 2013
04.06.

Svatoplukova, Třebízského, 
Přemyslovka, Vrahovická – au-
tobusové nádraží , Janáčkova, V. 
Ambrose, Karlov, Vrchlického

05.06.
Anenská – parkoviště u sběr-

ného dvora, Anenská – parkoviště 
aquapark

06.06.
Hvězda, Trávnická, Jihoslovan-

ská, Na Příhoně, Winklerova, So-
kolská, Švabinského, Rozhonova, 
Pražská

11.06.
Husovo nám., Husovo nám. 

rekonstr. část , Husovo nám. re-
konstr. část parkoviště, Joštovo 
nám., Slezská, Mojmírova, Pře-
dina, Dolní – obslužná (Dolní 15 
– 97), Dolní – chodník s cyklos-
tezkou, Dolní

12.06.
Družstevní, Družstevní – vni-

troblok, Mozartova, Mozarto-

va – vnitroblok, Rumunská, Dr. 
Horáka (Mozartova –Bulharská), 
St. Manharda ( Bulharská – Mo-
zartova)

13.06.
Brněnská – obslužná, Brněnská 

– vnitroblok, Krokova, Krokova – 
vnitroblok

18.06.
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)

20.06.
Drozdovice (Určická – Kra-

sická), J. Olivetského, Raisova, B. 
Šmerala, B. Šmerala – parkoviště 
+ vnitrobloky, B. Němcové , Pod 
Záhořím, U Boží muky, Na hrázi, 
B. Šmerala – Drozdovice, Spojka 
mezi Průchozí a Drozdovice, Ur-
čická (Na hrázi – U Boží muky)

25.06.
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J. 

Korycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky 
(J. Rokycany – J. Kříčky), V. Nová-
ka, O. Nedbala, O. Ostrčila

26.06.
M. Alše, Husitská, P. Jilem-

nického, I. Olbrachta, K. Světlé, 
Sokolovská , Kyjevská, Trpínky, 
Jaselská, Přešovská , Čechůvky, K. 
Světlé parkoviště + komunikace 
Policie ČR

27.06.
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, 
Dolní - parkoviště 5 A-SO 02, 
Dolní komunikace u parkovišť 
A-SO01, Dvořákova (Ječmínko-
va- Šárka), Spitznerova, Puški-
nova, Ječmínkova, Ječmínkova 
– Dvořákova parkoviště B-SO01, 
Dolní – vnitroblok (Dvořákova – 
Dolní 26,28,30)

Poláci přijeli ochutnat naši vodu

Ve čtvrtek 25. dubna bylo 
na prostějovském VaKu a 
na čOVce poměrně ruš-
no. Sedmičlenná delegace 
z  partnerského polského 
města Šróda v  doprovodu 
náměstkyně Ivany Hemer-
kové a prvního náměstka 
Jiřího Pospíšila zavítala do 
budovy Vodovodů a kana-

lizací a následně na čistírnu 
odpadních vod v Kralickém 
háji. 

„Oslovili nás partneři ze 
Šródy s  námětem uspořádat 
diskusi na téma kvalita pitné 
vody, hospodaření s  vodou a 
problematika odpadních vod. 
Při vzájemné výměně zkuše-
ností jsme zjistili, že problémy 
u nás i v Polsku jsou podobné, a 
to zejména majetkoprávní. Jde 
například o budování nových 
vodovodních sítí přes pozem-
ky, které nejsou v majetku obce 
a jak lze tyto případy konkrétně 
řešit,“ líčí 1. náměstek Jiří Po-
spíšil. 

Ani otázka kvality vody z ko-
houtku nezůstala stranou. „Ne-
chali jsme anonymně otestovat 
balené vody zakoupené v  jed-
nom ze supermarketů v Prostě-

jově a naši kohoutkovou vodu v 
laboratoři. Před naší obyčejnou 
prostějovskou vodou z  vodo-
vodu se umístila pouze jedna 
kojenecká voda. To je myslím 
pro občany dostatečná záruka 
kvality a důvod, proč zbytečně 
neutrácet za předraženou ba-
lenou vodu,“ prohlásil ředitel 
společnosti VaK Prostějov Pa-
vel Řepka.

Delegace si prohlédla dispe-
čink VaKu a poté i areál čistírny 
odpadních vod. Nechyběla ani 
návštěva obřadní síně radnice 
a prostor Národního domu. 
„Bylo to velmi milé a přátelské 
setkání a naši polští hosté se 
velmi pochvalně vyjádřili jak 
o plodné diskusi, tak o celém 
programu, který jsme pro ně 
připravili,“ uzavřela náměstky-
ně Ivana Hemerková. -jg-
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RADNIČNÍ
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MÁTE RÁDI PIVO?
Všimněte si prosím – nejde o „pivní slavnosti“, ale o „Slav-
nosti piva“. Oslavován nebude piják, ale pivo samotné.
Fenomén, který provází historii lidstva nekřesťansky dlou-
ho – vždyť jej vařili ve starobylém Egyptě, v pohanské Ger-
mánii i v keltských Čechách, na Velké Moravě a vaří se
dodnes.

Moderní historie výroby piva – počítáno dejme tomu od
vzniku Československa, byla poměrně pestrá. Velké pivo-
vary, jako Plzeňský Prazdroj nebo Budvar a další, vznikly
ještě za Rakouska-Uherska, jiné po první i druhé světové
válce. Desetiletí socializmu se na rozvoji nijak pozitivně
nepodepsalo a posledních dvacet let žije i české pivovar-
nictví ve znamení globalizace – a tak se často říká, že se
mnohde čepuje „europivo“. Ovšem ne všude. Jako houby
po dešti vyrostly malé a menší nebo úplně mini pivovary.
Některá z jejich piv si můžete nechat natočit skoro kde-
koliv v ČR, jiná jen v nejbližším regionu a některá dokonce
jen v jedné restauraci, pivnici nebo hospodě, která má 
svůj vlastní pivovárek. Každé je jiné, každé je svoje a vě-
řím, že o všech lze tvrdit starou českou pravdu – „jako
křen“. Tedy pivo české, naše, pivo jak má být! Víte, že dnes
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vaří pivo 180 malých
pivovarů? 

I. ročník HANÁCKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA v Prostějově
vám chce představit výkvět českého pivovarnického
umu, s rozmanitostí chutí, vůní, síly, jež se rodí v malých
varnách pivovarů, které nemohou a ani nechtějí obsadit
celý český trh. Jsou to piva, za kterými musíte vy sami.
A abyste nemuseli jezdit z místa na místo, přijeďte do
Prostějova!

Program pro děti
Soutěž v kreslení � živé „Člověče nezlob se“ � švihadla,
trampolína � soutěž v chůzi na chůdách � běhání v pytlích
� mini basketball � střelba z luku.

Program pro dospělé
Představení zúčastněných pivovarů formou prezentace
svých piv � anketa o cenu „Hanácké máz“ – nejlepší pivo
koštu � zápas na dřevěné kládě � hod bečkou od piva �
soutěž „Rychlé pivo“ � kolo štěstí � burza pivních tácků �
prodej reklamních předmětů: čepice, trička, pivní tácky,
žetony.

Restaurace Na Špalíčku
Hradební 72/25, 796 01 Prostějov 

tel.: +420 777 827 776, restaurace@naspalicku.eu

12 3/2013

Platí, Ïe kvalitu piva tvofií sládek pivovaru. ¤íká se, Ïe

dobré pivo dûlá dobr˘ v˘ãepní. Pravdivá jsou doza-

jista obû tvrzení. Stejnû jako to, Ïe ãeská piva stále

poÏívají povûsti, jakou jim mohou závidût ve zbytku

svûta. Je ale tfieba dobrou pozici pravého ãeského

piva neustále posilovat. Mají-li obrovsk˘ Octoberfest

v Mnichovû, jestliÏe se kaÏdoroãnû scházejí desítky

tisíc milovníkÛ piva v Îatci na Doãesné, pofiádají-li 

se vût‰í a men‰í pivní festivaly i jinde, proã byste ne-

mohli pfiijet na úplnû nové HANÁCKÉ SLAVNOSTI

PIVA do Prostûjova?

Ochotnéte Hanó
Hanácké slavnosti

piva

Ochotnéte Hanó
Hanácké slavnosti

piva

více informací na
www.NASPALICKU.EUWEB.cz

Nejlepší pivo
Stylové prostredí

Skvelá zábava

Tešíme se na Vás

22. - 23. 6. 2013

Akci porádá
za financní podpory statutárního mesta 

Prostejova a ve spolupráci s

 Na slavnostech piva budeme platit vindrou! 
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Vážení občané, prosíme Vás o zapůj-
čení historických materiálů týkajících 
se prostějovské nemocnice pro připra-
vovaný materiál k výročí nemocnice.

Dokumenty (fotografie, tisky apod.) 
předejte pracovnicím Regionální-

ho informačního centra v  zámku na 
Pernštýnském náměstí. Nezapomeňte 
označit obálku svou adresou a nejlépe  
i telefonním číslem, abychom Vám 
mohli materiály vrátit zpět. Děkujeme

Magistrát města Prostějova

Pokud uvažujete o tom, že se pustíte 
s dětmi do angličtiny, pak jste srdečně zváni 
na květnové a červnové dny otevřených 
dveří do Angličtiny pro děti Helen Doron 
Early English v Prostějově, v LC na Žižkově 
nám. 11! ......... a nebo na letní námořnický 
tábor s angličtinou v Hostýnských vrších 
v termínu od 13. – 19. 7.

Angličtina pro děti a teenagery - Helen 
Doron Early English vede v Prostějově ce-
loroční  a dále pokračující kurzy pro děti 
všech věkových kategorií od nemluvňat až 
po teenagery. Jedinečné know-how, hra-
vost a zároveň systematičnost a soustavnost 
jsou spolu s výukovými materiály zárukou 
efektivity a úspěchu. Do tohoto know-how 
patří podpora zdravého duševního a tě-
lesného vývoje dětí, vyučování využívající 
multisenzorický přístup a znakovou řeč, 

a vedení k přívětivému přístupu a soužití 
s přírodou. 

S Angličtinou pro děti se angličtině ne-
vyhnete! Díky audio a video materiálům se 
bezbolestně zkrátka učí celá rodina.....

Letní námořnický tábor druhý červen-
cový týden si vzal za stěžejní téma „živly – 
elements“, kterým se vedle angličtiny budou 
mladí námořníci věnovat. Realizace tábora 
v Hostýnských vrších skýtá široké možnos-
ti pro trávení volného času (Bečva, Rusava, 
poutní místo Hostýn, ZOO Lešná, ...) a ang-
ličtináři toho rozhodně hodlají využít!

Zápisy do kurzů na příští školní rok začí-
nají již v květnu! Aktuální informace o An-
gličtině pro děti najdete na webu angličtiny 
na www.anglictinaprodetiprostejov.cz, a na 
www.helendoron.cz .  Jednoduše napište  
a nebo zavolejte na tel. 604 792 446.

HELEN DORON EARLY ENGLISH 
- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
NA TÁBOR VYPLOUVÁME 13. ČERVENCE! 

Přežít prázdniny bez úhony
Čas nezadržitelně běží a opět 

se blíží letní prázdniny. S  tímto 
obdobím jsou spjaty dovolené, 
dětské tábory, studentské brigády 
a další aktivity, při kterých je dob-
ré být ostražitý a dbát bezpečných 
zásad. Zde některé připomínáme. 

Při odjezdu na dovolenou ne-
budeme dávat najevo naši nepří-
tomnost. Celodenní stažení žalu-
zií, plná poštovní schránka, může 
přilákat zloděje. Vhodné je ob-
rátit se na sousedy nebo  známé, 
aby zkontrolovali naše opuštěné 
obydlí. Lákavé předměty, jako je 
televize, počítače, starožitnosti 
není dobré mít v blízkosti oken, 
kde je z  ulice vidět dovnitř. Při 
parkování vozidel, nechávat věci 
viditelně, usnadní práci zlodějíč-
kům. Na toto počínání je zapo-
třebí si dávat zvláště pozor a vše 
cenné uschovat.

Při vyslání svých ratolestí na 
dětské tábory si vždy prověřte 
jeho tradici  a fungování. 

I studenti by měli být obezřetní 
při sjednávání brigády. Ta by měla 
být v  souladu se zákony. Navíc 

platí jasné pravidlo, nenechat se 
zlákat a nikdy neplatit dopředu 
žádné poplatky např. za zpro-
středkování.

Rodiče by měli vědět, kde se 
dítka v  jejich nepřítomnosti po-
hybují. Jak a s kým svůj volný 
čas tráví. Rozhodně připomínky 
typu, s cizím člověkem nikam ne-
chodíme, nic si od něj nebereme, 
do vozidla k neznámé osobě nese-
dáme, nejsou na škodu. I v dnešní 
době plné spěchu je vhodné najít 
si chvilku a právě s dětmi dle je-
jich věku tyto zásady bezpečného 
chování probrat. Zejména jim 
vysvětlit, kde na ně číhá potencio-
nálně nebezpečí. Vždyť hrát si na 
opuštěných místech, hladit cizího 
psa, chytat na pohozenou injekč-
ní stříkačku, prolézat prázdné 
domy, to rozhodně není bezpeč-
né jednání. Při pohybu venku je 
důležité dávat pozor i na vozidla, 
a to zvláště při přecházení. Po sil-
nici, kde není chodník, jdeme vle-
vo, maximálně dva vedle sebe. Na 
kolečkových bruslích, skateboar-
tu se řadíme do skupiny chodců. 

Přesto tito mohou použít i stezku 
pro cyklisty. Cyklista do deseti let 
se nesmí bez doprovodu starší 
osoby patnácti let sám pohybovat 
po silnici. Do osmnácti let je po-
vinná cyklistická přilba. Reflexní 
doplňky přispějí k  větší viditel-
nosti, což uvítají zejména řidiči. 

Bohužel i v bytě, když jsou děti 
samy doma, na ně číhají všemož-
né nástrahy. Proto i zde je nutné 
poučení, jak se v těchto nenadá-
lých situacích mají dítka zacho-
vat. Stoprocentně platí nepouštět 
nezvané návštěvníky. Znát tele-
fonní číslo rodinných příslušní-
ků a v nesnázích je kontaktovat. 
Pokud rodiče zjistí protiprávní 
jednání, mají možnost se kdyko-
liv obrátit na linku 156 nebo 158. 
Jestliže zavolání nezletilci sami 
zvládnou, mohou oznámení sdě-
lit přímo policii.

Pokud se budeme snažit ale-
spoň základní pravidla dodr-
žovat, máme větší šanci prožít  
prázdniny a dovolenou ve zdraví, 
v klidu, bez nepříjemných zážitků 
a to je určitě přání nás všech. -ja-

Od malička ve výhodě

www.helendoron.cz

Angličtina pro školáky? NEJLEPŠÍ JE U NÁS!

Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma pro Vaše dítě

Jakou novou rubriku byste uvítali v Radničních listech?
Zeptali jsme se zastupitelů města 

Prostějova a ptáme se také vás, vážení 
čtenáři.

JUDr. Josef Augustin (KSČM)

V Radničních 
listech bych uvítal 
rubriku o průběžné 
činnosti komisí Rady 
města Prostějova a 
o činnosti výboru 
Zastupitelstva města 
Prostějova. Vím, že 
některé komise ústy 

svých předsedů seznamují občany měs-
ta se svou činností, myslím si, že by tak 
mohly činit i ostatní komise a výbory.

V roce 2014 si bude připomínat pros-

tějovská radnice 100 let svého trvání. V 
této souvislosti navrhuji, aby od června 
t.r., případně nejpozději od září roku 
2013, byla pravidelná měsíční rubrika 
o nejzajímavějších událostech, které se 
udály v příslušném měsíci na radnici a v 
našem městě před 100 lety. Informace by 
měly být zveřejňovány do června 2014. 
Tato rubrika by jistě přispěla nejen k in-
formovanosti občanů o událostech před 
100 lety, ale také by byla upoutávkou k 
tomuto významnému výročí. 

Vaše návrhy na novou rubriku 
v  Radničních listech můžete zasílat do 
30/6/2013 elektronicky na adresu: jana.
gaborova@prostejov.eu , nebo odevzdat 
v písemné podobě na Regionálním infor-
mačním centru, Pernštýnské náměstí (bu-
dova zámku). Předem děkujeme

V neděli 30. června se v 
Aquaparku Koupelky v Prostě-
jově uskuteční den dětí aneb 
začátek léta ve znamení vod-
ních radovánek. Mezi 12. – 15. 
hodinou na všechny děti čeká 
nejen příjemné osvěžení na 
vodních atrakcích, ale také lase-
rová střelnice v podání Městské 
policie Prostějov. 

 Hlavní cenou léta v Aquapar-
ku Koupelky je nafukovací člun 
od firmy Gumotex, který mů-

žete získat na základě vyplnění 
HRaCí KaRTy! Každý, kdo se 
zúčastní soutěží, dostane slad-
kou odměnu. Čekají vás nejen 
vodní, ale i sportovní aktivity, 
jako třeba FOTBal a následně 
předvedete, jak dlouho vydržíte 
pod vodou v kurzu potápění. 
To má opět na starosti Škola 
potápění - Tomáš Melichárek, 
drozdovice 87, Prostějov. 

 
Ti nejlepší si budou moct na-

víc za odměnu zajezdit na mini 
čtyřkolce! 

 Nedělním odpolednem pro-
vází moderátor rádia Kiss Hády 
Petr Zakopal. 

 Další akci pro vás chystáme 
na neděli 11. srpna opět od 12 
hodin v Aquaparku Koupelky. 
Tady proběhne předání hlavní 
ceny léta 2013 - nafukovacího 
člunu Twist značky Gumotex. 

  -red-

Pozor na dopravní omezení!
Dne 11/6/2013 mezi 14:00 – 22:00 bude platit zákaz vjezdu a parko-

vání před radnicí na náměstí T. G. Masaryka. Důvodem je slavnostní 
zahájení Wolkrova Prostějova. Na dopravní situaci bude dohlížet hlídka 
městské policie. Děkujeme za pochopení

Výzva čtenářům

Anketa

Aquapark zahájil 
provoz 17. května!

…a už zve na první akci:
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Jak lze využít nefunkční zářivky?
lidé dnes stále častěji ode-

vzdávají vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky k  recyklaci. 
ale proč vlastně a jaký je je-
jich další osud? 

Zpětným odběrem a recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek 
má dva velmi rozumné důvo-
dy. Tím prvním je ochrana ži-
votního prostředí před nebez-
pečnou rtutí, která je v  těchto 
výrobcích v  malém množství 
obsažena. Při vyšších kon-
centracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní 
prostředí, alei i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětov-
né materiálové využití, jenž u 
zářivek v současnosti dosahuje 
85 - 87%. Využitím recyklova-
ných materiálů při další výrobě 
se šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé Prostějova mo-
hou nefunkční zářivky zdarma 
odevzdávat ve sběrných dvo-

rech na ul. Anenská a Průmys-
lová nebo v obchodě při náku-
pu nových výrobků. Dále na 
informační službě magistrátu, 
která je přechodně přestěhova-
ná do zámku na Pernštýnském 
nám. č. 8. Tam je ale umístěná 
jen malá sběrná nádoba.  Ze 
sběrných míst EKOLAMP svá-
ží nefunkční zdroje osvětlení 
do specializovaných recyklač-
ních firem, v  nichž jsou pro 
opětovné použití ze zářivek zís-
kávány především kovy, plasty, 
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a dal-
ší kovy se mohou znovu použít 
v  kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklova-
né plasty jsou dobrou surovi-
nou pro zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce a přečištěná 
rtuť je znovu využívána v prů-
myslové výrobě. Sklo se pou-
žívá jako technický materiál 
nebo v  některých případech i 
pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAM-
Pu se ročně recyklují miliony 

zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v  koši. 
Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

EKOLAMP obcím přispívá 
na náklady provozu sběrného 
místa a plně hradí veškeré nákla-
dy na přepravu a recyklaci. Tím 
město ušetří část prostředků 
ze svého rozpočtu určených na 
provoz systému nakládání s ko-
munálním odpadem. 

Bližší informace podá na 
Magistrátu města Prostějova pí. 
Ilona Kovaříková, pracovnice 
Odboru správy a údržby ma-
jetku města (tel. 582 329559) 
nebo za provozovatele sběrné-
ho dvora .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o. p. Jiří Humeník (tel. 582 
302745).

Více se o problematice naklá-
dání s  nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Děkujeme občanům, kte-
ří třídí a odevzdávají použité 
elektrospotřebiče na sběrné 
dvory!

Konference ČČK
Odborná konferen-

ce pro nelékařské zdra-
votnické pracovníky 
akreditovaná u české 
asociace sester se koná 
29. června (sobota) v 8.30 
hod. a stejné téma 1. červen-
ce (pondělí) v 8.30 hod.

Témata a přednášející: 
1/Ing. Miloslav Ponkrác - 

Astrologie ve zdravotnictví.
Motto: „Hippokrates, okolo 

400 př.n.l.: Lékař bez znalosti 
astrologie nemá žádné právo 
nazývat se lékařem.“

2/ Helena Kostelníková 
-Starej se o sebe - škola lidové 
psychologie

3/ Michaela Kostelní-
ková – Kondiční cvičení 
– flexibar

4/ Marianna Kostel-
níková – Fungování he-

misfér (podpora pravé krea-
tivní hemisféry)

5/ Jaroslava Dostálová – 
Správný pitný režim a detoxi-
kace organismu

Konference je dle Vyhl. MZ za 
4 pasivní kredity a poplatek 200 
Kč se platí při prezenci, přezůvky 
s sebou, občerstvení zdarma.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastní-

ho spolku ČČK Prostějov
E-mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

Informace o dopravní situaci 
ve městě Prostějově 

Ani v  letošním roce se naše 
město neobejde bez nezbytných 
dopravních omezení, která jsou 
vyvolána opravami a rekonstruk-
cemi komunikací. Proto se také 
příslušní pracovníci magistrátu a 
firem, které rekonstrukci realizují, 
snaží využít všech informačních 
kanálů k větší informovanosti ob-
čanů například o zákazech stání 
v  rekonstruované lokalitě. Infor-
mace o uzavírkách a omezení pro-
vozu lze nalézt na www.prostejov.
eu. Občané, kteří se zaregistrovali 
do hromadné korespondence, ob-
drží od města e-mail o dopravním 
omezení, dlouho plánované uza-

vírky jsou avizovány v Radničních 
listech, pracovníci Odboru rozvoje 
a investic vyvěsí příslušné letáky 
na vchody bytových domů, jejichž 
okolí se dopravní omezení týká. 

Přesto však nezřídka dochází 
k tomu, že řidiči nerespektují do-
pravní značení v místě rekonstru-
ovaných komunikací a dopouštějí 
se tak přestupků. Strážníci městské 
policie se v  prvé řadě snaží vyjít 
vstříc řidičům, které na omeze-
ní upozorní, případně upozorní 
stavební firmu na nedostatečné či 
nesrozumitelné značení. V  letoš-
ním roce byly již zahájeny práce na 
rekonstrukci ulic C. Boudy, Kpt. 

O. Jaroše a K. Svolinského. Podle 
odborníků budou práce trvat do 
konce roku. 

V  případech, kdy jsou stráž-
níci přivoláni ke konkrétním 
dopravním přestupkům, napří-
klad v  souvislosti se špatným 
parkováním, mají povinnost ta-
kový přestupek řešit. Není cílem 
městské policie ukládat prioritně 
pokuty za špatné parkování v síd-
lištích, ale je nutné dodržovat 
stanovená přechodná omezení, 
řídit se upozorněními a chovat se 
ohleduplně i k ostatním řidičům  
a účastníkům silničního provozu. 
 -red-

Od dubna do listopadu 2013 
probíhá soutěž „Sběrný dvůr 
roku“ o nejlepší sběrný dvůr 
v České republice.

Zapojit se můžete hlasováním v 
šesti kategoriích.

Pomocí vyhledávače na 
www.sberne-dvory.cz najděte 
sběrný dvůr na ul. anenská 
a Průmyslová v  Prostějo-
vě a ohodnoťte ho v  každé 
kategorii takovým počtem 
hvězdiček, jaký si podle Vás 
zaslouží.

Při závěrečném vyhlášení 
nejlepšího sběrného dvora bude 

přihlédnuto také k  počtu ko-
modit, které sběrný dvůr sbírá 
(např. sklo, plasty, kovy, atd.), a 
k množství zpětně odebraného 
eletrozařízení. Nejlepší sběrný 
dvůr v obci do deseti tisíc oby-
vatel získá finanční odměnu 30 
tisíc Kč, v  obci nad deset tisíc 
obyvatel pak 70 tisíc Kč.

Pokud se chcete zapojit do slo-
sování o zajímavé ceny, pak stačí 
po ohodnocení sběrného dvora 
vyplnit jednoduchý registrační 
formulář.

V průběhu soutěže proběh-
nou tři slosování registrovaných 
hlasujících, při kterých můžete 
pokaždé vyhrát jeden z devíti 

USB flashdisků Maxell s kapa-
citou 32 GB nebo mobilní te-
lefon Samsung Galaxy Pocket 
Black.

Pravidla soutěže „Sběrný 
dvůr roku“

„Sběrný dvůr roku“ je soutěž, v 
níž budou dle hlasování široké ve-
řejnosti na stránkách www.sber-
ne-dvory.cz hodnoceny sběrné 
dvory v České republice.

Veřejnost bude moci sběrné 
dvory hodnotit prostřednictvím 
následujících kritérií:

1) Dostupnost dvora
2) Přístupnost dvora

3) Pořádek
4) Otevírací doba
5) Ochota obsluhy
6) Rozsah odebíraných komodit
Každé z kritérií lze ohodnotit 

jednou až pěti hvězdičkami.
Hlasující se mohou také za-

pojit do soutěže o věcné ceny 
prostřednictvím jednoduchého 
registračního formuláře. Výher-
ci budou vybráni tak, že počet 
registrovaných hlasujících bude 
vydělen počtem cen a cenu získá 
každý n-tý hlasující. Ceny budou 
zaslány poštou a jména výherců 
zveřejněna na webu.

Hlasujte a pomozte zvítězit našim sběrným dvorům!
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Protože se v  současnosti připravuje rozsáhlá oprava městských 
hradeb, která vyvolává živý zájem obyvatel města o další osudy této 
významné památky, chtěly by následující řádky seznámit čtenáře se 
vznikem i  historií prostějovského městského opevnění. 

2. díl: Osudy městského
 opevnění v moderní době 

19. a 20. století
V druhé polovině 19. století se 

stal Prostějov významným středis-
kem bavlnářství, soukenictví a vý-
roby konfekce, na čemž měli hlavní 
podíl místní židovští podnikatelé. 
Městské opevnění, které již dávno 
nesloužilo svému účelu, začalo být 
překážkou dalšího rozvoje města – 
nejen, že bránilo bližšímu spojení 
vnitřního města s  předměstími, 
ale bylo také limitujícím hygienic-
kým faktorem. Město postrádalo 
vodovod, většina města neměla 
ani kanalizaci. Voda ve studnách 
byla často kontaminována odpady, 
což způsobovalo epidemie nemo-
cí, stoka z  vnitřního města ústila 
do hradebního příkopu. Do města 
se stále vcházelo třemi branami a 
jednou fortnou (u zámku), příkopy 
byly naplněny vodou a uvnitř valů 
za zámkem byly velké sklepy měš-
ťanského pivovaru a za nimi střelni-
ce spolku ostrostřelců.

V  této době byl Prostějov 3. 
největším moravským městem po 
Brně a Jihlavě (po prusko - rakous-
ké válce měl podle sčítání 15.787 
obyvatel, zatímco Olomouc jen 
15.229). Dokonalý popis tehdejšího 
stavu podává ve svých pamětech 
Ondřej Přikryl, bývalý prostějov-
ský starosta, poslanec Moravského 
zemského sněmu, lékař a spiso-
vatel: „Vysoké hradby z  hrubých, 
pevně stmelených kamenů, svíraly 
jeho vnitřní město a jejich řetěz byl 
tehdy přerván jen výsekem zámec-
kým mezi Kosteleckou „fortnou“ a 
Trebalovou baštou vedle střelnice 
(pozn.: na místě dnešní sokolovny), 
dále v  místě, kde jimi pronikl pří-
stavek templu (pozn.: na západní 
straně městského centra v dnešní Ne-
tušilově ulici) a v branách městských. 
Deset pevných bašt sesilovalo svěrák, 
ve kterém byla také obec židovská. 

Brány městské, založené dle čtyř 
světových stran, které ve středověku 
měly věže a které r. 1643 dal švédský 
generál Linhart Torstenson prachem 
rozházeti a které po třicetileté válce 
byly opraveny, propouštěly již prou-
dy svěžejšího vzduchu do města. O 
to mělo zásluhu stavební oddělení 
krajského úřadu olomouckého, které 
r. 1838 prostějovskému magistrátu 
nařídilo, aby při branách demoloval 
klenby a odstraněním pilířů a vý-
stupků v branách aby uvolnil komu-
nikaci... Dle úředního polohového 
plánu státního komisaře Ziegelhei-
ma ve Vyškově měla brána brněn-
ská dva výstupky při východu a pilíře 
vchodové v čáře hradeb, ponecháva-
jíc pro pěší příchod 3 stopy a 2 palce 
široký. Úžina brány při vchodu byla 
2 sáhy a 3 stopy, u východu 2 sáhy, 1 
stopu a 1 palec široká, kdežto ostatní, 
vnitřní prostora byla 3 sáhy a 1 stopu 
široká. Brána olomoucká byla kratší 
a vchod měla těsně u vchodu ulič-
ky šerhovské a u protilehlých jatek 
(pozn.: na severovýchodním nároží 
dnešního Prioru), s  východem u 
zevního rohu hradební zdi, u které 
stával podobný pilíř jako v brněnské 
bráně v  čáře mydlárny. U vchodu 
měla při jatkách rohlíkářský krámek 
a úžina její byla tam 2 sáhy, 4 stopy 
a 2 palce zšíří. U východu úžina její 
měřila2 sáhy, 3 stopy a 3 palce.  Avšak 
ani demolace, dle státního projektu 
provedená, již nevyhovovala a město 
volalo po novodobém Torstenso-
novi... Kol dokola vnitřního města, 
před branami táhly se nasýpané 
valy, 3-3 ½ sáhu vysoké a mezi nimi 
a hradbami široký hradební příkop. 
Valy měly nahoře plošinu na 1 ½ 
sáhu širokou, upravenou na cestičku, 
pískem vysýpanou, a vroubenou ale-
jí mohutných akátů... Pod hradbou 
mezi šerhovskou ulicí a mezi fortnou 
(pozn.: jedná se o sousedství dodnes 
dochované severní části hradeb ve 
Školní ulici) byl  val značně širší- byl 
rozvezen a na širokou promenádu 

upraven... Za zámkem nad střelnicí 
měly valy široké „rondó“ s  lavička-
mi... Proti Hliníkám až po plumlov-
skou bránu val měl ochrannou zídku 
proti zbloudilým kulkám ze střelnice 
a v  jeho severní části (pozn.: za 
zámkem) byly sklepy měšťanského 
právovárečného pivovaru... Hradeb-
ní příkop odváděl povrchové vody 
z města do zevního, sádečného pří-
kopu a z něho do mlýnské strouhy...  
Mlýnská strouha před Stienitschko-
vým mlýnem propouštěla vodu pod 
stavidlo do vodního příkopu, z něhož 
pak obtékala vnitřní město. Před sla-
dovnou firmy Hamburger  & Singer 
vodní příkop se dělil. Hlavní jeho ko-
ryto přešlo do ulice plumlovské a z té 
příční uličkou do Hliník, pod střelnicí 
na Vápenici, ohýbalo se na jih pod 
bránu olomouckou, podlezlo most 
na silnici císařské a krajem Senného 
trhu spělo do Sádek a těmi se vra-
celo do mlýnské strouhy...  Příkop 
vodní odváděl také dešťůvku z ulic 
a splašky z  domů, proto zahníval 
a šířil nezdravý zápach... Slabší ra-
meno vodního příkopu odbočovalo 
hned pod mlýnem Stienitschkovým 
ke sladovně, přes ni pod silnici ulice 
mlýnské a zahradou pod val k bráně 
brněnské, kdež byl rybník 30 sáhů 
dlouhý, a 15 sáhů široký. Z rybníčku 
podebíral vodní příkop silnici císař-
skou a za Schumovou pekárnou 
táhl se patou valů... Dále, v části za 
uličkou Poštovskou, vinul se vodní 
příkop do druhého rybníku a v Sád-
kách ústil do ramene, vedeného od 
Senného trhu...“  

 Kvůli rozvoji města se 
v prosinci 1865 městské zastupitel-
stvo usneslo na postupném zboření 
hradeb. Postupná likvidace hradeb 
započala nejprve v  oblasti Olo-
moucké brány, kde probíhala až do 
konce následujícího roku (zejmé-
na kvůli obsazení města pruskou 
armádou). V  červnu 1869 bylo 
vydáno povolení k odstranění valu 

v okolí Plumlovské brány na zápa-
dě vnitřního města. Tím započala 
konečná likvidace středověkého 
městského opevnění, která byla 
dokončena v  roce 1870 rozhod-
nutím městského zastupitelstva o 
odstranění hradeb a valů na jihu, 
západě a východě města. Kamene 
z městských hradeb, získaného při 
likvidaci opevnění, se využívalo na 
dláždění chodníků a cest ve městě 
a také k zasypání močálů a hradeb-
ního příkopu. Zbytky středověkého 
opevnění tak zůstaly jen na severu 
vnitřního města (ve Školní ulici), na 
jižním okraji bývalého židovského 
ghetta v Hradební ulici (dodnes se 
na některých místech dochovaly 
jen základy) a malá část s  baštou 
na jihozápadě v ulici Knihařské. Na 
nově uvolněných prostorách byla 
zbudována Okružní třída (dnes 
vnitřní městský okruh) a několik 
prostranství s  parkovou úpravou, 
z  nichž největší jsou Smetanovy 
sady (o nich blíže v samostatném 
článku).

Další vlna odstraňování středo-
věkého opevnění přišla v průběhu 
70. let 20. století, kdy byly v  sou-
vislosti s likvidací drobné židovské 
zástavby ve Školní ulici a jižně od 
kostela Povýšení sv. Kříže, která se 
nacházela ve špatném technickém 
stavu, odstraněny zbytky hradeb 
v Hradební ulici a také část severní 
fronty hradeb východně od zámku, 
kde bylo vystavěno moderní kino 
Metro 70. Na místě romantické 
tradiční zástavby ve Školní ulici 
pak vzniklo frekventované parko-
viště. Dochovaná hradební bašta 
na východní straně (dříve měst-
ská šatlava, kde byl vězněn mimo 
jiné i známý dělnický představitel 
Josef Boleslav Pecka) byla později 
pseudorenesančně zastřešena – to 
byla naštěstí jediná část nakonec 
nerealizované rekonstrukce a do-
stavby historického opevnění ve 
Školní ulici, kterou v  roce 1981 
připravoval Státní projektový ústav 
obchodu v  Brně na objednávku 
Restaurací a jídelen Prostějov, které 
tehdy baštu vlastnily a provozovaly; 

projekt počítal s tím, že ve východ-
ní části dochovaného severního 
pásu opevnění bude v  přímém 
sousedství dochované východní 
polygonální bašty vystavěn objekt 
s  restauračním zařízením a záze-
mím (v přízemí měl být přístup 
přes snížený terén do provozov-
ny espressa a z  úrovně terénu ke 
schodišti do 1. patra; ve válcovité 
přístavbě, spojené s baštou proskle-
ným můstkem, se mělo nacházet 
WC pro návštěvníky, v  patře pak 
denní vinárna pro 30 hostů, zá-
sobovaná z  kuchyně v  přístavbě; 
pro odpočinek zaměstnanců měla 
být zbudována nadzemní terasa. 
Ve 2. poschodí se měl nacházet sál 
k pořádání kulturně společenských 
akcí pro 20 hostů a plynová kotelna. 
Všechna podlaží měl spojovat ná-
kladní výtah v přístavbě, přímo při-
stavěný k hradbám). Objekt hradeb 
s baštou byl tehdy definován jako 
„památka II. kategorie – dělnická 
památka“. Cílem přestavby bylo 
dle studie „podtrhnout monumen-
talitu hlavního objektu a vytvořit 
architektonický soubor, jenž svou 
bohatostí prvků, mnohoznačností 
formálních prostředků a intimním 
měřítkem vyvolá hmotou věže dra-
maticky akcentované napětí, jež je 
velmi blízké uměleckému názoru 
dneška“. 

Kromě nového zastřešení bašty 
ve Školní ulici byl také nevhodně 
upraven i povrch hradeb z  ulice 
Školní (místo dřívější převažující 
vápenné omítky byla část kamene 
ponechána odhalená, zatímco zbý-
vající část byla opatřena nevhodným 
cementovým povrchem). Naopak 
druhá dochovaná městská bašta 
v Knihařské ulici včetně přilehlého 
zbytku hradeb si dodnes zachovala 
svou tradiční podobu. Další hra-
dební bašty byly zbourány již dříve 
v souvislosti s  likvidací hlavní části 
městského opevnění (např. bašta 
na Skálově náměstí a ve Fügnerově 
ulici na západě vnitřního města, na 
jejímž místě dnes stojí secesní soko-
lovna a Masarykova škola).  

 (Dokončení na další straně)

Projekt Restaurací a jí-
delen Brno na dostavbu 
restauračního zařízení v 
místě bašty ve Školní ulici 
- SPÚO 1981.

Severní strana Školní po asanaci domků - poškozené 
hradební zdi. Studie řešení prostoru kolem hradeb ve Školní ulici - 2004.
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Osudy prostějovského městského 
opevnění na pozadí dějin města
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Osudy prostějovského 
městského opevnění 
na pozadí dějin města

(Dokončení z předchozí strany)
Dalším zajímavým pokusem 

o systémové řešení lokality podél 
severní fronty městských hradeb 
byla v  roce 2004 taktéž nakonec 
nerealizovaná studie Ing. arch. 
Frömla s názvem  „Architektonic-
ko – urbanistická studie využití do-
stavbových území v centru města 
Prostějova – Lokalita č. 1 – ul. Škol-
ní“. Podle této studie je „v současné 
době předmětný prostor využíván 
jako parkovací plocha pro potře-
bu městského centra. V provozní 
době je parkoviště využíváno na 
100% a o jeho zrušení se nedá uva-
žovat. Stávající tržiště v ulici Uprko-
va (pozn.: dosud existující tržnice 
v  jižní části bývalého židovského 
ghetta) není optimálním řešením 
a je určeno ke zrušení. Ulice Škol-
ní s vazbou na dopravní obsluhu 
z parkoviště by mohla plnit funkci 
zelného trhu. Protože provoz zel-
ného trhu je omezen na pouze na 
menší časové úseky, bude vhodné 
vybudovat univerzálnější plochu 
využitelnou i pro jiné akce“. Proto-
že dle studie nebylo možné umís-
tit všechny funkce do prostorově 
omezeného území, navrhovalo se 
toto řešení: v  přízemí parkoviště, 
kryté podloubí bude sloužit jako 
zelný trh s orientací do nově vytvo-
řené pěší zóny, v 1. patře bude vy-
tvořena pavlač nad parkovištěm, ze 
které budou přístupné mezonetové 
domky 8x8 m s podlažími v úrov-
ni 1. a 2. patra. Po obou stranách 
nové průjezdní komunikace tak 
mělo vzniknout 124 parkovacích 
míst (z toho 55 pod novou zástav-
bou), podloubí by bylo využíváno 
pro zelný trh a pořádání výstav a 
kulturních a komerčních akcí. Na 
začátku a na konci řadové zástavby 
měly být objekty občanské vybave-
nosti – galerie a restaurace.

Posledním pokusem o „oživení“ 
městských hradeb je současné vý-
tvarné řešení části hradební fasády 
ve Školní ulici, v rámci kterého byla 
na hradbách vytvořena malba, kte-
rá by měla evokovat dřívější židov-
ské ghetto v těchto místech; malba 
byla doplněna informacemi o his-
torii židovského ghetta a židovské 
komunity v Prostějově. Následovat 
by měla postupná oprava hradeb-
ního zdiva, zejména zajištění koru-
ny zdiva proti zatékání a usazování 
náletových dřevin, které by mělo 
na dlouhou dobu zajistit dobrý 
technický stav hradeb a jejich další 
zachování. Lze tedy jen doufat, že 
městské hradby, jako významná 
stavební památka města, budou i 
nadále tvořit jednu z  dominant i 
turistických cílů města Prostějova.

Text: Mgr. Daniel Zádrapa, 
vedoucí oddělení památkové péče 

Magistrátu města Prostějova
Foto: archiv oddělení památ-

kové péče MMPv, Státní okresní 
archiv v Prostějově

Již podruhé se v krátkém čase vracíme k fatálnímu feno-
ménu, který po dlouhá staletí, ba tisíciletí, ovlivňoval bytí 
hanácké roviny pod drahanskou vrchovinou: k vodnímu 
živlu, respektive k  jeho katastrofickým projevům. Zatím-
co velká voda z  roku 1591 přinesla jako dárek k  loňskému 
Pernštejnskému roku nejstarší známé zobrazení Prostějova, 
letošní 450. výročí přívalové povodně z roku 1563 rány, jež 
bylo přestát tehdejším Prostějovanům, zřejmě žádnou doda-
tečnou hojivou náplastí zmírnit nehodlá.

Zdá se, že letnice L. P. 1563. 
se vydařily – včetně ukázko-
vého, téměř letního počasí. 
Zbožný lid s  náležitou slav-
nostní obřadností v  neděli 
ukončil velikonoční cyklus a 
hotovil se věnovat všedním 
povinnostem, jež už začí-
nalo vršit přívětivější údobí 
roku. Zrající úroda slibovala, 
že vynahradí plumlovskému 
panství loňské ztráty zavině-
né právě nepřízní počasí. Ale-
spoň v dosahu říčky Hloučely 
však mělo být všechno jinak.

Hned z úterka na středu (z 

1. na 2. červen 1563) „spadl“ 
na rybníky v  okolí Plumlova 
„velký oblak“ – dnešní termi-
nologií přívalový déšť – a ty 
neobstály. Hráze sedmi z nich 
se postupně protrhly a před 
svítáním se voda začala volně 
valit do údolí. Na následující 
hrůzné dění se vzpomínalo 
ještě po desetiletích. Dodnes o 
něm můžeme číst v městských 
kronikách, a také v mimořád-
ně působivém dopise tehdej-
šího správce prostějovského 
sboru jednoty bratrské, bratra 
Matěje Klíčníka, adresovaném 

biskupovi Janu Blahoslavovi.
První škody zaznamenaly 

Mostkovice. Začalo zřejmě 
protékat v  Achillově patě Sti-
chovského rybníka - „pro-
ti jistýbce, kudy se voda na 
valchu pouští“. Není divu, že 
oslabená hráz brzy sílícímu 
náporu podlehla. Stavení se 
hroutila, tonuli lidé i dobytek. 
Kamenná hřbitovní zeď se 
rozpadla a nemilosrdný živel 
roznášel nebožtíky vyplavené 
z hrobů po okolních polích.

Ale pozor - štěstí v  neštěs-
tí?: „Krčmáře též v Mostkovi-
cích s krčmou vzala, jej, ženu 
i děti jeho do pole, sedící na 
té krčmě, vynesla, a žádný z 
nich neutonul.“ Že by jiskřič-
ka „sympatií“ ze strany vítězí-
cího zla? Ale proč stejný osud 
potkal blíže neurčenou sto-
dolu: „... i také ji zase na poli 
postavila, jakoby tu postavena 
byla“? Ochraňoval snad objekt 
nějakou manu pekelnou? Snad 
počet hříšníků a spravedli-
vých na Plumlovsku nedospěl 
do opačného gardu?

Prostějov, snící poslední 
předjitřní sen, prý voda do-
konale obklíčila během čtvrt-
hodinky. Do vnitřního města 
ji sice hradby nepustily, ale 
prosákla do všech sklepů včet-
ně zámeckých. Zalila kdejakou 
prohlubeň a příkop, a hrazené 
jádro fakticky odřízla od okolí.

Na předměstích ale pronikla 
do většiny objektů. Překvape-
ným obyvatelům neposkytla 
sebemenší možnost pokusit se 
o záchranná opatření. Ještěže 
alespoň nejmenším posloužily 
jejich kolébky jako provizorní 
záchranné loďky!

Posléze se začala hrou-
tit stavení z  vepřovic. Kdo 
přišel o ochranu zdí, ocitl 
se rázem minimálně po pás 
v  kalné břečce. Častěji sahal 
živel svým obětem rovnou po 

krku. Za vzrůstajícího zmat-
ku sousedská výpomoc vůbec 
nepřicházela v  úvahu. Oby-
vatelé centra mohli beznaději 
na předměstí jen bezmocně 
přihlížet z  hradeb, valů, věže 
a ze zámku. A málo účinně 
povzbuzovat, modlit se, a zvo-
nit. Zvonit všemi zvony na 
poplach a proti mrakům - ale 
jindy tak velebně drásavý, vše-
pronikající zvuk téměř zanikal 
v  hučení, lomozu a zoufalém 
křiku.

„Kvalitu“ vody bohužel ne-
určovala jen rozpuštěná ze-
mina. Příval otloukal, lámal, 
drtil vše, co se ocitlo na trase 
jeho vítězné anabáze. Smýkal 
utonulým dobytkem, unášel 
vegetaci, v  divokých vírech 
se mísily, narážely na sebe a 
dále se tříštily části zničených 
budov, mobiliář, zásoby potra-
vin, skladové zásoby, užitkové 
předměty, oděvy… Kromě 
mostu u Olomoucké brány 
smetl všechny městské lávky a 
mosty. Úrodu v okolí Hloučely 
voda buď zcela spláchla, nebo 
alespoň znehodnotila. 

Vyděšených a vyčerpaných 
lidí se po prožitém stresu 
zmocňovala beznaděj a apatie. 
Začaly se šířit fámy a zprávy 
o pověrčivých viděních: „... 
ještě tejto noci jakýs div nad 
městem vidín od mnohu lidí, 
někteří viděli ruku s holí a jiní 
ruku držící meč ohnivý...“

Citujme ještě alespoň ně-
kolik závěrů z  pera již zmí-
něného šokovaného správce 
bratrského sboru (sbor se 
nacházel v  oblasti zvláště po-
stižené - mezi severní částí 
dnešní Rejskovy a Kostelec-
ké ulice): „Ó milý Bože, dáltě 
nám Pán Bůh suché dni, jak 
Prostějov Prostějovem, větší-
ho pláče jakž živ jsem neviděl, 
aniž sem sám kdy jak živ více 
neplakal, ani kdy větší žalosti 
neviděl...“ Mohl se sice poch-
lubit, že zkušenější z  bratří 
neztratili ani v  krizové situ-
aci hlavu: „U nás, v našem 
domu, bránili jsme dvéře, 
vrat, sklepů hnojem, hlínů, 
prkny, protoť sme obránili, 
že máme suchou světnici, ku-
chyni, síň a sbor, avšak v skle-
pích plno vody“; přesto bratr 
Klíčník biskupa snažně prosí: 
„Přijďtež k nám a navštěvtež 
nás, prosíme jako otce, neb se 
nám zdá, když nás kdo nyní 
navštíví, jako by nás po smrti 
navštívil.“

 Michaela Kokojanová
Muzeum Prostějovska 

v Prostějově

L. P. 1563: „Strach a divné věci...“ 

Veliká voda ve čtvrthodině aneb Přívalová 
povodeň na Prostějovsku před 450 lety

Podle výřezu z Velehradského veduty Prostějova z r. 
1728 si lze udělat představu o podobě západní části 
Olomouckého předměstí z  doby, kdy zde vzkvétala 
bratrská osada, nejhůře postižená povodní v  r. 1563 
(dole zámek).

Stejná oblast v povodňovém tisku z r. 1591.
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Tradičně v krásném prostředí 
přednáškového sálu Národního 
domu v Prostějově se v  polovi-
ně dubna utkala řada malých i 
větších zpěváčků o regionální  ti-
tuly 15.ročníku HanÁCKÝCH 
SKŘIVanŮ – v  kategoriích  
4-15 roků. 

V  KATEGORII  I. 4-7 roků 
se nám představila 1 účastnice 
– Žaneta Luběnková z  Němčic 
n.H. a pěkně zapívala , další zpě-
váčci / loňští vítězové /již postou-
pili do vyšší věkové kategorie. 

V  KATEGORII  8-12 roků 
byla jako vždy podstatně větší 
konkurence a porota kvitovala 
velmi vyrovnané výkony sou-
těžících. Porotě se nejvíc líbila 
Karolína Šárníková z Olomouce,  
druhá skončila Kristýna Ševčí-
ková z Vrchoslavic  a třetí pozici 
získala Barbora Gorfolová z Olo-
mouce.

KATEGORIE III. – 13-15 
roků bývá vyvrcholením této 
soutěže. Zde se prezentují zpě-
váci a zpěvačky, kteří již mají 
výbornou úroveň a  letos byla 
ještě vyšší vyrovnanost, což pro 
porotu znamenalo  těžké roz-
hodování. Na prvním místě se 
nejvíce líbila Pavla Gorfolová 
z Olomouce, stříbrnou „medai-
li“ získala Anička Buriánková 
z Němčic n.H.  a třetí skončila

Dominika Lhotská ze Štern-
berka. KATEGORIE  IV. 
– DUA,TRIA -  přítomné di-
váky získaly svým vystoupením - 
krásným duetem sestry Barbora 
a Iveta Gorfolovy z Olomouce a 
zaslouženě zvítězily. Na druhém 
místě skončilo DUO Anička 
Sedláčková z Olomouce a Domi-
nika Lhotská ze Šterberka, které  
předvedly ke zpěvu i nádhernou 
taneční show. Na třetím postu 

skončila sympatická mladá dvo-
jice Tomáš Litera z Vrchoslavic a 
Lenka Heráková z Mořic . Všich-
ni vítězové obdrželi hodnotné 
ceny a diplomy od poroty a zá-
věrečné hodnocení poroty znělo 
: –„ byli jste výborní, velmi vy-
rovnané soutěže, kvalita zpěvu se 
nám posunuje  dopředu a máme 
z toho radost, že to tak je „ !

Sobota 27. 4. 2013 – na stej-
ném místě v  Prostějově – 10. 
ročník HanÁCKÝ SKŘIVan 
15-20 lET.  I.KATEGORIE  
15-17 let a vítězové z  celé Mo-
ravy – na 1. místě suverénně 
Mirek Macáš z Vítkova u Opavy 
, na 2. místě Tereza Navrátilová 
z Hulína a na 3.místě Adéla Ma-
chálková z  Vyškova. Velká vy-
rovnanost a velká kvalita zpěvu 
– „tohle se fakt dalo poslouchat“. 
II.KATEGORIE  18-20 LET – na 
1. místě  Veronika Schrottová 

z Křelova u Olomouce,  2. místo 
Sabina Kasparová z Chuchelné a 
3. místo Martin Novotný ze Ště-
pánova u Olomouce – „ kdeja-
ká rádoby SUPERSTAR by si 
mohla přijít poslechnout – jaké 
talenty zde máme „!  V KATE-
GORII  DUA , TRIA  -  jedno-
značně zvítězila píseň SANTA 
CLAUS zazpívaná ve trojhlasu 
zpěvačkami Monika Rytířo-
vá / z  Lipníku n.Beč. /, Adéla 
Machálková a Nikola Bártová / 
z Olomouce /, na druhém místě 
DUO Sylvie Foukalová / z Hlu-
boček / + Martin Novotný a na 
tř3. místě  DUO Sylvie Fouka-
lová a Martin Bek / z  Velkého 
Týnce /. Výkony i v této katego-
rii nadprůměrné, a není nutno 
dál hodnotit … Opět hodnotné 
ceny vítězům, velké gratulace 
zvláště Škole popového zpěvu 
Michaely Mrázové z  Olomou-

ce !! Výnikající práce „Míšo“ 
! V sobotu 4. 5. 2013 proběhla 
regionální soutěž ve zpěvu „ro-
din“ – ZPíVaJíCí ROdIna , 8. 
ročník a velice pěkná atmosféra a 
pohodové zpívání! V  tomto du-
chu  zvítězila „ rodina Barborky 
Gorfolové s mámou Jiřinkou 
z Olomouce“ před její sestřičkou 
Lucií Gorfolovou s mámou Jiřin-
kou také z Olomouce. Dále  poro-
ta udělila dvě třetí místa za výbor-
né výkony a to -  Lence Herákové 
s maminkou z Mořic a další třetí 
místo obsadily Žaneta a Vero-
nika Luběnkovy  s  maminkou, 
tatínkem a babičkou z Němčic na 
Hané!  Kdo se nezúčastnil – může 
jen litovat, kdo tam byl - odcházel 
velmi spokojen!    

Ing. Bohumil Moudrý – 
ředitel soutěží 

HANÁCKÝ SKŘIVAN 
A  ZPÍVAJÍCÍ RODINA 

Kultura

VŠECHNY 3 REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE VE ZPĚVU – HANÁCKÝ SKŘIVAN 4-15 LET, 
HANÁCKÝ SKŘIVAN 15-20 LET A  ZPÍVAJÍCÍ RODINA - ZNAJÍ  SVÉ VÍTĚZE

Svým osobitým kouzlem a  pro-
pracovaným kostýmem získal Petr 
Doseděl z Reálného gymnázia a zá-
kladní školy města Prostějova oceně-
ni poroty v podobě titulu krále ma-
jálesu. Po dvou letech se tak vítězství 
vrátilo opět na půdu školy.

Ocenění za nejlepší masku se 
dostalo Johaně Minářové, student-
ce téže školy, za ztvárnění Srdcové 
královny.

Námětem k  vytvoření alego-
rického průvodu se stala známá 
pohádka Alenka v říši divů a dále 
pak třídění odpadků. Skloubit zcela 
rozdílná témata se podařilo  tvoři-
vým  studentům, kteří na výrobě 
kostýmů poctivě pracovali několik 
týdnů ve svém volném čase, ale 
i v hodinách výtvarné výchovy. 

Každá třída znázorňovala je-
den druh separovaného odpadu. 
Děvčata si vyrobila originální šaty 
a vestičky z papíru či alobalu, chlap-
ci se pak stylizovali do podoby láhve 
limonády či plechovky alkoholu.

Nápaditá scénka vnesla na pó-
dium prostějovského náměstí pou-
čení i zábavu.  Alenka, která běžela 
za králíkem, spadla do kontejneru 
na smíšený odpad. Rázem se tak 
ocitla v Říši odpadků, kde se jí stal 

průvodcem Kloboučník. Společně 
začali Zemi odpadků zachraňovat 
tříděním, ovšem pouze do té doby, 
než přišla Srdcová královna se svou 
gardou, která odpadky rozházela. 
Poté došlo na Osud, jenž měl roz-
hodnout v karetní hře o tom, kdo 
získá nadvládu. Kloboučník za 
podpory Alenky a odpadků zvítězil, 
radost v podobě tance pak přesvěd-
čila Srdcovou královnu, aby se smí-
řila s porážkou a přijala ekologický 
způsob života.

„Chtěla bych poděkovat akční 
partě lidí, která se podílela na rea-

lizaci naší scénky. Mám radost, že 
tvrdá práce dosáhla zaslouženého 
uznáni,“uvedla Nela Kadaníková, 
hlavní organizátorka přípravného 
výboru na škole.

A  jak se cítí nově korunovaný 
král? Skromně přiznává, že do ná-
ročného líčení i výroby svého vítěz-
ného kostýmu se nezapojil pouze 
on sám. Svým poddaným pak 
vzkazuje:  „Budu vládnout ekologic-
ky, s ohledem na životní prostředí.“ 

Věřme, že král slibu dostojí, 
a  Prostějov tak bude zase o  něco 
krásnější! E. Musilová

MEDart LETOS UŽ PO ŠESTNÁCTÉ
Ve dnech 5. - 9. června 

2013   Prostějov již po šestnácté 
ožije divadlem. Základní umělec-
ká škola V. Ambrose ve spolupráci 
s Městským divadlem Prostějov a 
Divadlem Point pořádá přehlídku 
divadelních souborů a jejich hostů 
- MEDart. Tento malý festiválek 
každoročně probíhá na prknech 
prostějovských divadel. 

Letos poprvé využijí organizá-
toři i domácí prostory - sál pros-
tějovského zámku. A tak se divá-
kům nabídne příležitost shlédnout 
nejen zajímavá představení, ale i 
nové prostory literárně dramatic-
kého oboru Základní umělecké 
školy v Prostějově. 

Silonstory – to je název před-
stavení, kterým náš MEDart 
zahájíme 5. června 2013 právě v 
divadelním sále prostějovského 
zámku. Hrát nebude nikdo jiný 
než nejstarší dramaťácký soubor 
Ženy v tísni. Čeká nás autorské 
zpracování životního příběhu 
Otty Wichterleho, prostějovského 
rodáka, který změnil život milionů 
lidí.

Středeční podvečer bude patřit 
divadelnímu souboru Na štaci z 
Němčic nad Hanou, který je na 
festivalu již tradičním hostem. 
Letos se nechal inspirovat kome-
dií Zdeňka Podskalského Žena v 
trysku století.

Ve čtvrtek 6. června 2013 otevře 
druhý festivalový den olomoucké 
divadlo Na cucky. Především děti 
a rodiče se mohou těšit na Koníka 
příběhu, který má ve světě fantazie 
jeden opravdu velký úkol – před-
stavit dětem knihy pohádek.

Odpoledne bude sál prostějov-
ského zámku otevřen programu 
Zuškoviny. S krátkými divadelní-
mi kousky přijedou hosté z ostat-
ních základních uměleckých škol. 

Představení Jana Eyrová v po-
dání olomouckého divadla Tram-
tárie je připraveno na čtvrteční ve-
čer za oponou Městského divadla 
v Prostějově.

V pátek 6. června 2013 se mů-
žeme těšit na zpracování příběhu 
Jacka Londona Tulák po hvězdách 
a na hosty z Bratislavy, kteří nás 
pobaví svým Kabaretem. 

V sobotu odpoledne nás čeká 
pohádkový příběh Kubula a Kuba 
Kubikula Divadla Hanácké obce 
a v podvečer jedno z nejvyproda-
nějších představení divadla Point 
- Testosteron.

V neděli 8. června 2013 budou 
sehrány spektákly Jak se dělá di-
vadlo souboru 5+2 z Plumlova a 
Koupačka divadla Point.

Festival MEDart vznikl za při-
spění města Prostějova. 

Prostějovští i okolní – jste srdeč-
ně zváni!    -red-

Kloboučník z reálky králem
Prostějovského majálesu 2013 

Vystoupí spolu s taneční skupinou RUT 
v pondělí 10. června 2013 v 18 hodin na nám. T. G. Masaryka 

v Prostějově před budovou radnice.
Srdečně zve Občanské sdružení  Caritas Christi urget nos

Akce je pořádána za laskavé finanční pomoci města Prostějova

IZRAELSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA HAVA NAGILLA OPĚT V PROSTĚJOVĚ  
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RADNIČNÍ
   LISTY

SOBOTa 1. čERVna
15.30 Království lesních strážců 3d am. rodinný film 
Zažijte dobrodružství ve světě, o kterém jste dosud neslyšeli! 
V hl. rolích: R. downey Jr. , G. Paltrowová, d. 
Cheadle, G. Peaerce, R. Hallová aj.  Režie: Chris 
Wedge, český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 150, děti do 15 let 130,-
17.30 Království lesních strážců 3d 
20.00 Rozkoš v oblacích  španělský film 
Nejnovější komedie Pedra Almodóvara 
V hl. rolích: J. Cámara, Penélope Cruzová, aj.
Režie: Pedro Almodóvar, 90 min, české titulky, pre-
miéra, mládež do 15 let nepřístupný, vstupné 95,-

nEdělE 2. čERVna
15.30 Království lesních strážců 3d
17.30 Království lesních strážců 3d 
20.00 Rozkoš v oblacích 

POndělí 3. čERVna
14.00  Pondělní Bijásek – Přijela pouť 
ČR 1973, 77 min, režie: Věra Plívová – Šimková
17.30  Tísňová linka  americký thriller
Jediná naděje na záchranu života je právě tísňová linka!
V  hl. rolích: H. Berryová; a. Breslinová, M. 
Chestnut, M. Eklund. Režie: Brad Anderson, 95 
min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné: 120,-
20.00 na dřeň  francouzské filmové drama 
Nový úspěšný francouzský film, který úspěšně 
prošel řadou filmových festivalů celého světa
V hl. rolích: M.Schoenaerts, M. Cottilardová, a. 
Ventura aj. Režie: Jacques Audiard, 120 min. české 
titulky, premiéra, Mládeži do 15 let nepřístupný

úTERÝ 4. čERVna
14.00  úterní Bijásek – Přijela pouť
ČR 1973, 77 min, režie: Věra Plívová – Šimková
17.30 Tísňová linka
20.00 Život s Kašparem 
Jakub Špalek v časosběrném 
dokumentu Heleny Třeštíkové…
Režie: Helena Třeštíková, 89 minut, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 85,-

STŘEda 5. čERVna
17.30 Tísňová linka
20.00  na dřeň 

čTVRTEK 6. čERVna
17.30 Star Trek: do temnoty 3d  americké sci fi 
Nová mise lodi Enterprise!
V hl. rolích: Ch. Pine, B. Cumberbatch; Z. Salda-
nová, K. Urban aj. Režie: J. J. Abrams, 132 min, čes-
ké titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 150,-, pro mládež do 15 let sleva 130 Kč
20.00 Star Trek: do temnoty 3d

PÁTEK 7. čERVna
17.30   Star Trek: do temnoty 3d
20.00 Star Trek: do temnoty 3d 

SOBOTa 8. čERVna
17.30 Star Trek: do temnoty 3d
20.00 Star Trek: do temnoty 3d 

nEdělE 9. čERVna
17.30 Star Trek: do temnoty 3d
20.00 Star Trek: do temnoty 3d 

POndělí 10. čERVna
17.30  Pařba na třetí  americká komedie 
Epický závěr trilogie Pařba ve Vegas a Pařba v Bangkoku! 
V hl. rolích: B. Cooper, E. Helms, Z. Galifianakis, J. 
Bartha Režie: Todd Phillips, premiéra, ŠUP, mláde-
ži do 15 let nepřístupný, vstupné 100,-
20.00  Pařba na třetí 

úTERÝ  11. čERVna
17.30 Pařba na třetí 
20.00 Šimon a duby  švédský film 
Příběh židovského chlapce, který dospívá a hledá sebe 
sama během II. světové války v neutrálním Švédsku .
V hl. roli: B. Skarsgard, H. Sjöholmová, J. J. liefers. 
Režie: Lisa Ohlinová, 122 min, české titulky, pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, premiéra, vstupné 95,- 

STŘEda  12. čERVna
17.30 Šimon a duby 
20.00 Pařba na třetí 

čTVRTEK  13. čERVna
17.30 Po zániku Země  americké akční sci-fi
Mladý Kitai musí zachránit svého otce z  kabiny 
ztroskotané vesmírné lodi!!!
V hl. rolích: W. Smith a J. Smith. Režie: M. Nigt 
Shyamalan, 109min, české titulky, premiéra, mlá-
deži přístupný, vstupné 140,- 
20.00  Po zániku Země

PÁTEK 14. čERVna
17.30 Po zániku Země 
20.00  Hurá na Francii !!! francouzská komedie
BORAT po francouzsku je zde !!!! 
V hl. roli: J. García, M. youn, I. Funarová. Režie: 
Michaël Youn, 97 min, české titulůky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, Vstupné 95,-

SOBOTa 15. čERVna
17.30 Po zániku Země 
20.00 Hurá na Francii !!

nEdělE 16. čERVna
17.30 Hurá na Francii !!
20.00 Po zániku Země ! 

POndělí 17. čERVna
14.00 Pondělní Bijásek – Rebelka 
USA 2012,100 min, český dabing: Režie:M. An-
drews, B. Chapman
17.30 Podfukáři  americký thriller
Dokonalá iluze nebo lupež století ?!
V hl. roli: J. Eisenberg. M. freeman, W. Harrelson, 
M. Ruffalo, M. Caine aj. Režie: Louis Letterrier , 116 
min, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100,-
20.00 Big lebowski  americký film
Obnovená premiéra kultovního filmu bratří Coenů…..
V hl. roli: J.Bridges, J. Goodman, S, Buscemi, P. S. 
Hoffmann, T. Reidová , J. Turturo aj. Režie? E. a J. 
Coenovi, 110 min, České titulky, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 85,-

úTERÝ  18. čERVna
14.00 úterní Bijásek – Rebelka 
USA 2012,100 min, český dabing: Režie:M. An-
drews, B. Chapman
17.30 Podfukáři 
20.00 nemají pokoj svévolníci  
Nejlepší evropský film roku 2012 !
Režie: Enrique Urbizu, 11e mi, české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 94,-

STŘEda 19. čERVna
17.30 Podfukáři 
20.00 Big lebowski 

čTVRTEK  20. čERVna
17.00  Muž z oceli 3d  americký fantasy film
Má zachránit svěd před zničením….
V hl. rolích: H. Cavill, a. adamsová, K,. Costner, 
d. laneová aj. 
Režie: Zack Snyder, 143 min, české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 150,-, 
20.00 Muž z oceli 3d 

PÁTEK 21. čERVna 
17.30 Muž z oceli 3d 
20.00 Muž z oceli 

SOBOTa 22. čERVna
17.30 neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 
 rodinný animovaný film 
O záchraně bájného ztraceného města Inků….. 
Režie: Enrrique Gato, 90 minut, český dabing,  
premiéra, Mládeži přístupný, vstupné 100,-
20.00 Muž z oceli 3d 

nEdělE 23. čERVna
17.30 neuvěřitelná dobrodružství 
              Tada Stonese
20.00 Muž z oceli

POndělí 24. čERVna
17.30  Práskač  americký akční thriller
Zvenku pronikl mezi členy nebezpečného drogového 
kartelu. Aby zachránil syna ! 
V hl. rolích: d. johnson, S. Sarandonová, J. 
Bernthal. 
Režie: Ric Roman Waugh, 112 min, české titulky, 
premiéra, vstupné 95,-
20.00 Trans  americký thriller
Uvnitř mysli. Mimo zákon.
V hl. rolích: McAvoy, V. Cassel, R.Dawsonová 
Režie: Danny Boyle; 101 min, české titul-
ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,  
vstupné 120,- 

úTERÝ 25. čERVna
17.30  Práskač
20.00 Trans

STŘEda 26. čERVna
17.30  Práskač
20.00 Trans

K létu náleží letní komedie 
– vzhůru do Babovřesk !!

čTVRTEK  27. čERVna
17.30 Babovřesky | česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
“ Je to prostě film tak „trošku“ ze života!“ 
V  hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, l. Ple-
kancová-Vondráčková, l. langmajer, P. 
Kinkinčuk, J. diolanský, M. noga, J. Sed-
láčková aj. Režie: Zdeněk Troška, 120 min, 
pro mládež do 12 let nevhodný, repríza, 
vstupné 90,-
 20.00 Zlomené město  americký thriller
Důkaz je ta nejmocnější zbraň 
V hl. rolích: M. Wahlberg, R. Crowe, C. Zeta_Jo-
nesová, aj. 
Režie: Brian Tucker, 109 min, české titul-
ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupným,  
vstupné 100,- 

PÁTEK 28. čERVna
17.30  Babovřesky
20.00 Zlomené město

SOBOTa 29. čERVna
17.30 Babovřesky
20.00 Zlomené město 

nEdělE 30. čERVna
17.30 Babovřesky
20.00 Zlomené město

Změna programu 
a výše vstupného vyhrazena!

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

Předprodej vstupenek vždy ho-
dinu před začátkem představení 
v  kult. klubu DUHA, rezervace 
pouze telefonicky po -čt 8.00 
- 14.30 hodin pá 8.00 – 13.00 
hodin na tel. 582329625. Objed-
nané vstupenky je nutné odebrat 
nejpozději půl hodiny před za-
čátkem projekce. 

SOBOTa 1. čERVna
15.00  Motýlí čas  český anim. film 
Vstupné 20,-
17.00 atlas mraků americké sci- fi 
Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella !
V hl.rolích T. Hanks, Halle Berryová, 
Susan Sarandonová, J. Broadbent
Režie: A. Wachovski, L. Wachovski,  
T. Tykver, !! 164 min.,!! české titulky, Pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 80,-
20.00 atlas mraků 
vstupné 80,-

STŘEda  5. čERVna
15.00Když se muž 
vrací domů 
Dán/Švéd. 2007, 100 min, 
režie: Thomas Vinterberg, 
vstupné: 35,-

SOBOTa 8. čERVna
15.00 Za kamarády z TV II. 
vstupné 20,- pásmo pohádek
17.30 Záblesky chladné neděle
  český psycho-thriller
Nikdo není, kým se zdá být….! 
V  hl.rolích K. Rímský, A. Petřeková, 
R. Jašków, J. Plouhar, T. Medvecká, Z. 
Žáka aj. režie: Ivan Pokorný, 92 min, re-
príza , pro mládež do 12 let nevhodný,  
vstupné 80 Kč,-- 
20.00 Záblesky chladné neděle
Vstupné: 80,-

SOBOTa 22. čERVna
15.00 Krtek filmová hvězda
vstupné 20,-  pásmo pohádek 

17.30 Svatá čtveřice 
 jemně nemravná česká 
 milostná komedie
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to mu-
síte vidět !!!
V hl.rolích J. langmajer, H, čermák, 
M. Procházková, V. čermáková, 
l. Munzar, J. Gýrová aj,. Režie: Jan 
Hřebejk, repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 80,-
20.00  Svatá čtveřice  
vstupné: 80,- 

SOBOTa 29. čERVna
15.00 Jak ševci zvedli vojnu pro červe-
nou sukni  český animovaný film 
vstupné 20,-
17.30 Z naší filmotéky   
Ukončení 20. Jubilejní sezóny 
v našem kině
vstupné 20,-
20.00 Z naší filmotéky   
Ukončení 20. Jubilejní sezóny 
v našem kině
vstupné 20,-

Kultura - program kina

ART  film

ART  film

Kulturní 
 klub  DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625 

Bio
senior
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RADNIČNÍ
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Rozkoš v oblacích  Režie: Pedro Almodóvar

Muž z oceli 3D  Režie: Zack Snyder

Kultura - recenze filmů

Děj nejnovější komedie Pedra Almodóva-
ra se odehrává v letadle mířícím ze Španělska 
do Mexika. Někde nad Mexickým zálivem se 
letadlo porouchá a potřebuje nouzově přistát. 
Jenže žádné letiště v okolí není volné a posád-
ce i cestujícím nezbývá než doufat, že se situ-
ace brzy změní a oni se ještě podívají na zem. 

Tváří v tvář smrti se cestující začnou svě-
řovat jeden druhému. Divák se začne dovídat 
velice zvláštní a bizarní příběhy. 

Vzhledem ke krizovému stavu je ale po-
třeba ještě si užít života a všechny pasažéry 
nějak rozptýlit. A to bude partu letušáků dost 
těžký úkol.

Příběh a charakter Supermana je 
jedním z nejúznávanějších superhr-
dinů všech dob. Opět se setkáme s 
postavou mladého žurnalisty Clar-
ka Kenta, který je na Zemi poslán 

z planety Krypton. Clark se musí 
stát hrdinou známým jako Super-
man, nejen aby byl poslední nadějí 
záchrany, ale také aby ochránil své 
milované

Muzafar a Feruz jsou 
dva pasáci ovcí z Tabou-
listanu...malé zemičky ve 
střední Asii, o které nikdy 
nikdo neslyšel. Aby se o 
ní konečně svět dozvě-
děl, rozhodne se ji syn 
prezidenta kapičku zpro-
pagovat a povolá tyto dva 
dobráky na jejich životní 
misi: zničit Eiffelovku! 
Aby dosáhli svého, musí 
se prodrat tím nejnepřá-
telštějším územím, jaké 
si vůbec dokážete před-
stavit: Francií! Zemí pl-
nou nenávisti, korsických 
nacionalistů, až moc horlivých policistů, 
podvodných taxikářů, nepříjemných 
číšníků a otrávených zaměstnanců. Na-
štěstí se seznámí s Marianne, mladou 
pěknou reportérkou, která si je má za 

ubohé nelegální přistěhovalce a snaží 
se jim ukázat druhou stránku Francie...
pohostinnou, krásnou zemi plnou mi-
lých lidí, kde je tak jednoduché žít. Vive 
la France!

Následkem nouzového přistání se sta-
nou teenager Kitai Raige (Jaden Smith) a 
jeho slavný otec Cypherem (Will Smith) 
trosečníky na Zemi, tisíc let po katastrofě, 
která lidstvo donutila ji opustit. Cypher 
je vážně zraněný a Kitai se musí vydat na 
nebezpečnou pouť ve snaze vyslat signál o 

pomoc, na které je nucen čelit nezmapo-
vané krajině, zvířatům, která nyní planetu 
ovládají, a nezastavitelnému mimozemské-
mu stvoření, které při havárii uprchlo. Po-
kud chtějí mít otec a syn alespoň nějakou 
naději na návrat domů, musejí se naučit 
spolupráci a vzájemné důvěře.

Billy byl kdysi chloubou policej-
ního sboru, jenže když jeden gauner 
znásilnil a zavraždil sestru jeho pří-
telkyně, rozhodl se, že trochu obejde 
spravedlnost a potrestá ho sám tres-
tem nejvyšším. Z obvinění z vraždy 
ho vyseká přímluva kamaráda u sta-
rosty Nicholase Hostetlera (Russell 
Crowe), jemuž stačí zatahat za pár 
nitek, aby bylo obvinění smazáno. 
Billy svůj neuvážený skutek odnese 
jen vyhozením od policie. Snaží se 
protloukat jako soukromé očko, ale 
příliš mu to nejde. Když už neví, kudy 
kam, zjeví se znovu na scéně staros-
ta Hostetler a nabídne mu práci. Má 
sledovat jeho vlastní ženu (Catherine 
Zeta-Jones), která ho údajně podvádí 
s člověkem z týmu starostova politic-
kého oponenta. Lukrativní nabídku, 
kterou by levou zadní zvládlo i prů-
měrné soukromé očko, Billy přijme, 

netuší však, že tímhle rozhodnutím 
strká hlavu do oprátky. Z banální sle-
dovačky a příběhu o nevěře se totiž 
vyklube pořádně morbidní příběh, v 
němž se objevují první mrtví, a Billy 
je v tom najednou až po uši, protože 
si uvědomí, že možná nestojí na té 
správné straně barikády. Ve chvíli, 
kdy už není komu věřit, se musí spo-
lehnout jen na svou pistoli a víru, že 
dokáže najít důkaz, který mu přinese 
vykoupení a záchranu.

Skupina čtyř špičkových iluzionistů „Four 
Horseman" v napínavé hře na kočku a myš 
s FBI a finančními magnáty. Team iluzio-
nistů se kromě přípravy svých show zabý-
vá také organizací bravurních a efektních 
bankovních loupeží zaměřených proti zko-

rumpovaným finančníkům. Během svých 
grandiózních vystoupení pak tito novodobí 
Robinové Hoodové nejenže loupež   v pří-
mém přenosu provedou, ale následně ne-
chají „zabavené" peníze pršet na ohromené 
diváky..

Hurá na Francii !!!  Režie: Michaël Youn 

Po zániku Země M. Night Shyamalan

Zlomené město Režie: Brian Tucker 

Podfukáři  Režie: Louis Letterrier
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RADNIČNÍ
   LISTY Kultura - Wolkrův Prostějov

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha
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textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
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U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha

Program 56. ročníku
prostějovského
festivalu poezie

11. - 15. června 2013
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura - Wolkrův Prostějov

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha

Program 11. – 15. června 2013

Úterý 11. června
13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

16.30
MD
REVERZNÍ DVEŘE, Brno 
Pudy z půdy – autorská koláž s využitím několika 
textů beatnické generace.
Scénář a režie: Kamila Kostřicová a soubor

18.00
POINT
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary  
Tucet – Vladimir Benderski
Scénář a režie: Vladimir Benderski  

19.30 – 20.30
POINT
Hodnocení poroty divadel poezie

21.00
nám. T. G. Masaryka (před radnicí)
DIVADLO KVELB
Motýli – Butter� ies – 
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně 
výtvarné představení využívá světově unikátní 
obrysové ohňové loutky. 
  
21.25
nám. T. G. Masaryka, Socha J. Wolkera 
ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran s následným
lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkra. 

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu   

22.00
KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela,nejhlučnější 
z tichých a nejostřejší z jemných.

Středa 12. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům1. kategorie 
a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 13.05
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

14.00 – 17.00
Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie

17.30
DUHA 
DS KÁŤA jeBÁRAjeSKÁLA, Most
JÁ + JÁ =  - J. H. Krchovský
Scénář a režie: kolektiv

18.30
DUHA
NĚKDO, Praha
Uměl lítat – Karel Čapek
Scénář: Jakub Maksymov
Režie: Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba

19.30 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

21.00
ŠVIHADLO - česká reggae kapela

Čtvrtek 13. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části   
Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
2. kategorie a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2 + 3.+ 4. skupina)

9.00 – 12.25
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (1. + 2. + 3. +4. skupina)
 
13.30 – 16.30
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.30 – 16.30
přednáškový sál  ND 
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. skupina)
 
17.00
DUHA
DIVADLO S DVACETI ZAMĚSTNANCI, Praha 
Na hrobě bubnují padající pomeranče –
Konstantin Biebel a jiní autoři a pamětníci  
Scénář: Daniel Razím    
Režie: Daniel Razím a soubor

19.00
DUHA
JATKA VESELÉ, Olomouc  
Proč se dítě vaří v kaši – 
Aglaja Veteranyi/Eva Hermanová 
Scénář a režie: Magda A. Veselá

20.30 – 21.30
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
přednáškový sál Národního domu

22.00 
ZÁPAS V IMPROVIZACI
Divadelní improvizace se sportovními pravidly,
utkají se týmy improligy
O.LI.V.Y. vs OSTR.UŽ.I.NY.  
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí 
Jana Machalíková, hokejová pravidla, to vše na 
vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává. 

 Pátek 14. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 12.40
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
2. KATEGORIE (5. + 6. + 7. + 8. skupina)
 
13.45 – 16.45
Semináře Wolkrova Prostějova 

13.45 – 16.45
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17.15
POINT 
BaF, Praha
Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě? – 
Eberhardt Hauptbahnhof
Scénář: soubor
Režie: Hana Trázníková a soubor

18.00
MD
CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL, Strakonice
Drzoun – E. C. Tubb
Scénář: Vladimír Procházka
Režie: Jiřina Lhotská
   
19.00
POINT 
Host festivalu 
DIVADLO POINT, Prostějov
Testosteron – Andrzej Saramonowicz/
Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
zahrádka Národního domu

21.30 
KOPYRAJT –
alternative – experimental, Praha

Sobota 15. června
8.00 – 8.30
přednáškový sál ND
Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce 
v přednáškovém sále spolkové části Národního 
domu. Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie 
a všem dalším zájemcům.
    
8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 10.45
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
3. KATEGORIE

11.45 – 13.00
přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
   
12.00 – 13.00
DUHA 
Hodnocení poroty divadel poezie

13.30
POINT 
TŘETÍ VĚK LOUNY 
Stáří není pro zbabělce – autorské představení
Scénář: soubor
Režie: Renata Vordová

14.45
MD
ÚSTAF – VOICEBAND.CZ, Brno 
Zaklínání malého Radka - Radek Malý
Scénář a režie: Zdeněk R. Šturma a soubor

16.15 – 17.15
jeviště MD
Hodnocení poroty divadel poezie

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 56. Wolkrova Prostějova  
s předáním cen festivalu

----------------------
U   K O T Ě R Y  N A  Z A H R Á D C E
t e n t o k r á t  v   A P O L L U  1 3
Hudební klub Apollo 13

22.00
HOLDEN
karlovarská pop-rocková kapela

Po celou dobu konání celostátního
festivalu budou probíhat
čtyři semináře:
• Vypravěčské dovednosti a práce 

s posluchačem.
 Lektorka: Jana Machalíková 

• Čára nebo oblouk.
 Lektorka: Renata Vordová 

• Možnosti interpretace.
 Lektorka: David Kroča

• Od dojmů k pojmům.
 Lektor: Radim Šíp 

56. ročník
festivalu poezie

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

z pověření a za � nanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Festival se dále koná ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově.

Statutární město Prostějov,
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS ARTAMA Praha,

vás zvou na

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu
či do hudebního klubu APOLLO 13:  20,- Kč
Zahrádka Národního domu či hudební klub APOLLO otevřen denně od 
20.30 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
APOLLO = hudební klub APOLLO 13, Barákova 12

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel.: 582 330 663
www.prostejov.eu/duha
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RADNIČNÍ
   LISTY

   Připravujeme 2013 - 2014
Prodej předplatného 24. června - 4. července 2013 a dále 12. srpna - 5. září 2013 
    Skupina A
John Murrell: JEŠTĚRKA NA SLUNCI - Divadlo v Řeznické Praha
Bohumil Hrabal: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - Městské divadlo Mladá Boleslav
Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA - Hudobné divadlo Bratislava
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO - Moravské divadlo Olomouc
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA - Divadelní a filmová agentura Praha
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Městské divadlo Brno

    Skupina B
Joe DiPietro: POSLEDNÍ ROMANCE - Divadlo Ungelt Praha
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA - Východočeské divadlo Pardubice
Johann Strauss: NETOPÝR - Moravské divadlo Olomouc
John Kander - Joseph Stein - Fred Ebb: ŘEK ZORBA - Městské divadlo Zlín
Gioacchino Rossini: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ -  Slezské divadlo Opava
Yasmina Reza: TŘI VERZE ŽIVOTA - Divadlo Palace Praha

    Skupina 5P
Anton Pavlovič Čechov: RACEK - Dejvické divadlo Praha
Ingmar Bergman: PO ZKOUŠCE - Divadlo v Řeznické Praha
Pierre-Augustin Caron Beaumarchais- David Drábek: FIGAROVA SVATBA 
- Klicperovo divadlo Hradec Králové
Susan Bigelov - Janice Goldberg: RŮŽOVÉ BRÝLE - Divadlo Ungelt Praha
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo pod Palmovkou Praha

    Skupina 5N 
Isabelle Mergautová: SBOHEM, ZŮSTÁVÁM ! - Divadlo Kalich Praha
Nikolaj Vasiljevič Gogol: ŽENITBA - Divadlo na Jezerce Praha
SINFONIETTA- STABAT - MONO NO AWARE/On the Edge of Beauty 
- Pražský komorní balet
Jiří Suchý - Jiří Šlitr - Ján Roháč: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST - Divadlo Palace Praha

    Čtyřlístek – pro děti a rodiče
TARZAN - Moravské divadlo Olomouc
MICHAL NESVADBA - Pragokoncert
O ČLOVÍČKOVI - Městské divadlo Zlín
VELBLOUD, RYBA, SLEPICE aneb NÁMOŘNICKÁ HISTORIE – Naivní divadlo 
Liberec
bonus: KUBULA A KUBA KUBIKULA - Divadlo Hanácké obce Prostějov 

    Abonentní koncerty
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
DEBIAC (Francie) - housle, JITKA ČECHOVÁ - klavír
JIŘÍ BÁRTA - violoncello, TEREZIE FIALOVÁ - klavír
KVARTETO APOLLON
TRIO MARTINŮ
AFFETTO – vokálně experimentální soubor
Bonus: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

ČERVEN sezóna 2012/2013

                                 MEDart 2013 – jeviště za oponou

                               pro veřejnost - přednáškový sál

                pro veřejnost – divadelní sál

                             MEDart 2013 –  jeviště za oponou

                               MEDart 2013 – divadelní sál

                               MEDart 2013 – zahrada Národního domu

                               MEDart 2013 – jeviště za oponou

                               MEDart 2013 – jeviště za oponou

5.     / středa          18 h

23.  /  neděle        18 h

16.  /  neděle    

11. - 15.   

9.    /  neděle        16 h

8.     / sobota         16 h

7.     / pátek           20 h

7.     / pátek           18.30 h

6.     / čtvrtek        18 h
ŽENA V TRYSKU STOLETÍ - DS Na štaci Němčice nad Hanou
 
JANA EYROVÁ - Divadlo Tramtarie Olomouc

BAR U ETKA/-Y - Kabaret - DS Lano z Bratislavy

CANDRBÁL DIVADELNÍKŮ
Merenda prostějovských divadelníků spojená s předáváním cen APO

KUBULA A KUBA KUBIKULA - Divadlo Hanácké obce Prostějov

JAK SE DĚLÁ DIVADLO - Podle Karla Čapka - DS 5+2 Plumlov 
Festival MEDart podpořilo Statutární město Prostějov

WOLKRŮV PROSTĚJOV - 56. ročník

ZÁVĚREČNÁ PIRUETA - Pořádá TŠ Pirouette Prostějov

PŘEHLÍDKA JARNÍCH KLOBOUKŮ
Účinkují: členové Kloboukového klubu
Podpořilo Statutární město Prostějov

Letošní sezóna v Divadle Point
korunovaná úspěchem

divadlo Point při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera Prostějov zakončilo letošní sezónu 
triumfálním návratem z  DIVADELNÍHO 
PIKNIKU VOLYNĚ 2013 celostátní pře-
hlídky amatérského činoherního a hudební-
ho divadla. Pánové, kteří se do Volyně probo-
jovali se hrou polského dramatika Andrzeje 
Saramonowicze Testosteron, se vrátili s vavří-
ny. Lektorský sbor Divadelního Pikniku Vo-
lyně 2013 se rozhodl udělit tyto ceny: Jakubu 
Hyndrichovi za režii inscenace a divadlu 

Point za inscenaci Testosteron. Kromě toho, 
že tato ocenění jsou obecně považována za 
nejprestižnější, byla inscenace Testosteron 
ještě nominována do programu Jiráskova 
Hronova 2013. Je to po loňském úspěchu 
s inscenací Nahý Wolker další krok mezi elitu 
amatérského divadla v České republice. 

Děkujeme našim divákům za podporu 
a přízeň v sezóně 2012/2013 a těšíme se po 
prázdninách na další společná setkání.

 -js-

ČERVEN 2013 
8. června v 19 hodin 

– MEdart 2013 v Pointu
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 ná-
tur, sedm rozdílných hladin testostero-
nu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a 
stejná bolest. Muži o ženách a také sami o 
sobě v drsné komedii, která si ani na sva-
tební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 
Vojtěch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Ka-
meníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra 
nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Délka představení: 100 min., přestávka
Přístupné od 15 let ! ! ! Toto předsta-

vení je v rámci divadelní přehlídky ME-
dart a neposkytujeme na ně rezervace.

9. června v 18 hodin 
– MEdart 2013 v Pointu

KOUPačKa (Clément Michel)
„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 mimi-
no na letní dovolené. Smích prý prodlužuje 
život. A komu je horko, ať si rozepne kabát! 
Hrají: Karolina Vejmělková, Lukáš Ka-
meníček, Vendula Burgrová, Jakub Hyn-
drich, Johana Kučerová, Jakub Krejčí 
Režie: Vojtěch Pospíšil 

Délka představení: 50 min.

11. června v 18 hodin 
– Wolkrův Prostějov 2013 v Pointu

TUCET
DIVADLO DAGMAR, Karlovy Vary
Neobvyklý divadelní zážitek spojující vy-

právění a živou hudbu. Obsah a děj předsta-
vení se odvíjí od 12 povídek, předurčených 
kartami které vytáhnou diváci. Ten kdo 
cítí, že chce vyslechnout povídku, která má 
zvlážť pro něho určenou moudrost, zvlážť 
pro něho určený osobní vzkaz a že její na-
hodilost není náhodná, ať neváhá a přijde.

Hrají: Vladimir Benderski, Leon Havlí-
ček

Režie: Vladimir Benderski 
Délka představení: 50 min.

14. června v 17.15 hodin – Wolkrův 
Prostějov 2013 v Pointu

aCH MaMInKO – aCH TaTínKU 
anEB CHCETE Mě?

dS BaF, Praha
Délka představení: 15 min.

14. června v 19 hodin 
– Wolkrův Prostějov 2013 v Pointu

TESTOSTEROn 
– Andrzej Saramonowicz

překlad: Tomáš Svoboda
„Já ji tak miloval, vzít jsem si ji chtěl… a ona 

odešla z mýho života, jako když vstane z hajzlu.“
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 

Vojtěch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Ka-
meníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra 
nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Délka představení: 100 min., přestávka
Přístupné od 15 let ! ! ! Toto předsta-

vení je v rámci divadelní přehlídky ME-
dart a neposkytujeme na ně rezervace.

 
15. června ve 13.30 hodin – Wolkrův 

Prostějov 2013 v Pointu
STÁŘí nEní PRO ZBaBělCE

TŘETí VěK lOUny
S  humorem až cynickým hovoří o po-

citech starých žen, o tom, jak arogantně 
přijímáme názor, že touha a tělesná láska 
jsou výsadami mládí. Tématem se mohou 
posunout hranice vnímání života starých a 
stárnoucích, může se proměnit zdeformova-
ný mediální obraz stáří. 

Hrají: Helena Hajná, Růžena Horáko-
vá, Eva Venclíková  , Anna Železná, Anna 
Šťastná, Zinaida Tyburcová, Věra Rücklová 
a Renata Vordová nebo Dagmar Bahnerová

Režie: Renata Vordová
Délka představení: 35 min. 

30. června v 17.00 hodin 
– PlumlOVE 2013 
TESTOSTEROn 

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

ona odešla z mýho života, jako když vstane 
z hajzlu.“

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Voj-
těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan 
Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Délka představení: 100 min., přestávka
Přístupné od 15 let ! ! ! Toto předsta-

vení je v rámci divadelní festivalu Plum-
lOVE a neposkytujeme na ně rezervace.

Divadlo POINT  Olomoucká 25, Prostějov

Kultura - divadlo
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RADNIČNÍ
   LISTY

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

ČERVEN 2013

HUDEBNÍ OBOR 
10. června 2013 v 17.00 hod. – přednáškový sál ND 

ZÁVěREčnÝ KOnCERT žáků ZUŠ 
Vl.ambrose 

Třídní besídky žáků sál ZUŠ – 17.00 hod. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKý OBOR 
MEdart

VýTVARNý OBOR:

Galerie lInKa – výstava závěrečných a  
absolventských prací žáků výtvarného oboru 

DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ  
VE VŠECH OBORECH 

Od 11. 6. – 13. 6. 2013  od 14.00 – 17.00 hod. 
Dny otevřených dveří spojených se zápisem 

žáků na šk. rok 2013/2014

VÝSTAVY
do 2.6.  Hana Wichterlová - Momenty růstu
   Výstava plastik přední české sochařky a prostějovské rodač-

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

do 2.6.   Otto Wichterle
   Výstava ke 100. výročí narození  profesora Otto Wich-

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

6.6.  – 1.9.  KOUZlO VěJíŘŮ
   Výstava představí návštěvníkům 80 exponátů ze sbírek 

Západočeského muzea v Plzni od období baroka až po 
50. léta 20. století. Připomene historický vývoj tohoto 
uměleckého artefaktu z různých materiálů a zajímavých 
konstrukcí, s rozličnými zdobnými technikami i náměty 
na listech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vějíře 
francouzské, italské, anglické i holandské provenience.

6.6. – 8.9.   JIŘí TRnKa – VE SlUŽBÁCH IMaGInaCE
   Panelová výstava doplněná ukázkami loutek připravená Čes-

kými centry k nedožitému 100. výročí umělce (2012), předsta-
vuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci 
se seznámí pomocí skenovaných originálů a fotografií s  klíčo-
vými návrhy a realizacemi knižní tvorby a užité grafiky, volné 
tvorby a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby.

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

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do  14.7.  JaK SE ROdí VEčERníčKy
   Zájemci se seznámí se zákulisím výroby večerníčků, 

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA 
V PROSTĚJOVĚ, p. o.

 ČERVEN 
www.muzeumpv.cz, hlavní budova muzea, 

nám. T.G. Masaryka 2

Kultura - akce

PROSTĚJOVSKÉ KAVÁRNY OZDOBILY
FOTOGRAFIE JOSEFA FRANCE

Zakládající člen Spolku prostě-
jovských fotografů, milovník hor a 
přírody, cestovatel a fotograf Josef 
Franc nachystal nyní ze svých no-
vých snímků dvě fotografické výsta-
vy.  Jeho výstavními galeriemi se sta-
ly dvě známé prostějovské kavárny. 

Zatímco Kavárnu Kůrka v Cent-
ru zdraví na Vodní ulici zdobí jeho 
fotografie Z LETNÍCH TOULEK, 
příjemnou atmosféru posezení ve 

dvorku Kavárny ve Špalíčku do-
kreslují fotografie z jeho cest na Bal-
kán, NÁRODNÍ PARKY SRBSKA.

„Před několika lety jsem směr 
svých cestovatelských výprav za-
měřil na Balkán, jenž je součástí ev-
ropského kontinentu a není od nás 
příliš vzdálen.

Pro turistu je to však zcela jiný 
svět, s jinými tradicemi i způsobem 
života, hodnotami. A součástí toho 

je zajímavá krajina s nádhernou pří-
rodou, kterou stojí za to poznávat.

Fotografická výstava je takovou 
menší mozaikou přírody, kterou 
jsem zachytil při svém putování ná-
rodními parky Tara a Zlatar v Srb-
sku. Snad budou moje snímky pro 
někoho z  návštěvníků inspirativní 
k návštěvě této zajímavé země,“ 
přibližuje svoji novou fotografickou 
kolekci Josef Franc.  -red-

ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÁ ŠKOLA

VLADIMÍRA AMBROSE

dny OTEVŘEnÝCH 
dVEŘí

ZÁPIS ŽÁKŮ
dO VŠECH

 OBORŮ ZUŠ

POCTA 
J. S. BACHOVI

9. 6. 15 hod. – kostel Povýšení 
svatého kříže Prostějov

JOSEF FRanC - CESTy na BalKÁn – nÁROdní PaRKy SRBSKa

GALERIE 
U HANÁKA

Školní 24, Prostějov

Tatiana Skládalová

„Dokud to jde“

www.fotoklubpv.cz

Kavárna KŮRKA 
Centrum zdraví Vodní ulice

Josefa France:

Z lETníCH 
TOUlEK

GALERIE 
METRO 70

ŠKOLNÍ 1, PROSTĚJOV

„E x o t i c k é   t v á ř e“
David Kolba

GALERIE 
U HANÁKA

Školní 24, Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ 
BLUEGRASSOVÝ 

FESTIVAL 2012
FOTOGRAFIE

www.fotoklubpv.cz
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Na plumlovském zámku 
v rytmech FLAMENCA

Tak jako se děti těší na poslední 
zvonění a  na začátek prázdnin, tak se 
určitě  těší i  jejich rodiče, až si odpoči-
nou od školních povinností svých ra-
tolestí. Příchod léta bezpochyby patří 
mezi nejoblíbenější roční období nás 
všech. S létem se pojí teplé počasí, 
zábava, tanec, dovolená. Abychom 
příchod léta mohli patřičně oslavit  
a tzv. vyčistit si hlavu od každoden-
ních starostí, proběhne letos poprvé 
v rámci podpory hodnotných kul-
turních aktivit v Olomouckém kraji 
dne 29.6. na plumlovském zámku  
netradiční akce Žena a Charme na 
zámku aneb ve víru Flamenca.

Bude to nejen předpozvánka 
již tradičního festivalu španělské 
kultury Colores Flamencos, pořá-
daného každoročně v Olomouci, 
ale také především odpoledne vě-
nované módě, stylu, kráse , tanci , 
či pravé španělské Fiestě.

Náplní celé akce bude ukáz-
ka dobových kostýmů, možnost 
získání rad a načerpání nových 
nápadů v oblasti vizáže prostřed-
nictvím světoznámého vizážisty 
Pavla Bauera či módní přehlídky 
s  účastí významného módního 
designera a Guru, pocházejícího 
z našeho města, lukáše lindnera. 
Koncepce celé akce bude ve špa-
nělském duchu s módní přehlíd-
kou a show flamenca, v  podání 
velmi známé olomoucké taneční 
skupiny aires del Sur, účastnící 
se významných společenských 
událostí v rámci celé republiky. 
Vystoupení souboru bude v  do-
provodu jak reprodukované, tak 
i živé hudby. Součástí programu 
nebudou ale jen vášnivé rytmy, ale 
také ochutnávka typických španěl-
ských tapas, sangria či možnost 
zatančit si na španělské melodie.

Jsou tedy srdečně zváni všich-
ni, co se chtějí nejen příjemně 
pobavit,ale také ti, co pomůžou 
podpořit myšlenku, že zvýšená ná-
vštěvnost pomůže nemalou mírou 
postupné rekonstrukci kulturní 
památky zámku Plumlov a revita-
lizaci našeho regionu.

Těšíme se na Vás a nezbyvá mi 
nic jiného než říci: Hasta luego !!!

 Edita Lachmanová

Kultura - akce

@
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RADNIČNÍ
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Termín Hodina Tématické zaměření setkání   lektor

4.6.2013 14.00  Modelujeme z  FIMa  Zorka dostálová
   Tvořivé odpoledne 
 
11.6.2013 14.00  namibie  Mgr.lenka Freharová 
  Setkání s cestovatelkou 

18.6.2013 14.00  Jihoafrická republika  Mgr.lenka Freharová 
   Poslední africké setkání s  cestovatelkou 

25.6.2013 14.00  Předprázdninové posezení  Hana Vybíhalová
   Posezení v  našem atriu, povídání 
  a soutěž „ O nejlepší moučník“

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

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

         AKADEMIE SENIORŮ

Červnová 
promenáda 

divadelní spolek Historia zve na další 
promenádu, která se uskuteční v neděli, 16. 
června  v 16,00 hodin, Sraz bude před naší 
radnicí a námětem bude opět jeden zajíma-
vý prostějovský dům. -ič-
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RADNIČNÍ
   LISTYKultura - hvězdárna

VEčERní POZOROVÁní dalEKOHlEdy se za předpokladu bezmračné 
oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý ASTRONOMICKÝ TÝ-
DEN vždy od  22.30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

POZOROVÁní SlUnCE se konají za předpokladu bezmračné oblohy v  pracov-
ní pondělí a čtvrtek a navíc po dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy v 15.00 
hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

10. - 16. 6. aSTROnOMICKÝ TÝdEn 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná obloha. 
- každý večer od 22.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou 

podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. 
- ve středu v  15.30 hodin na pohádku pro děti,
- v neděli ve 14.00 hodin na soutěž pro mladší děti. 

VyPRÁVění O SlUníčKU
Každou červnovou středu v 15.30 hodin. Hvězdář Dominik kamarádí s  Klárkou a 

Davidem. Děti za ním chodí na hvězdárnu a Dominik jim vypráví, jak Slunce vznik-
lo a co si mohou na Slunci prohlížet. Vypráví i o tom, že zároveň se Sluncem vznikly 
i planety a jedna z  nich je naše Země. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

16. 6. VE 14.00 HOdIn, nEdělní SOUTěŽ Z CyKlU SOUTě  Ží 2012/13 
„SlUnEční SOUSTaVa“ – JaK JE TO SPRÁVně? 

Soutěži bude předcházet povídání o sluneční soustavě. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXI. ROčníK KlUBU HVěZdÁRníčEK 
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Červnová setkání 

budou věnována opakování probraných témat a seznámení s  hvězdnou oblohou o 
prázdninách. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce. Pololetní klu-
bový poplatek 200 Kč. 

VÝSTaVy
STRHUJíCí SníMKy Z VESMíRU

Od SPUTnIKU PO RaKETOPlÁn
z  dějin prostějovské astronomie

VESMíRnÝ dOMOV PRO děTI – putuje po ZŠ a MŠ
optika - expozice

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. Druhou, třetí a čtvrtou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena

Prostějovská HVĚZDÁRNA  Tel.:582 344 130 

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

ESO (European Southern 
Observatory neboli 

Evropská jižní observatoř)

je v  současnosti nejvýznam-

nější mezivládní astronomická 
organizace v Evropě a nejproduk-
tivnější astronomická observatoř 
na světě. Vznikla 5. října 1962. 
Členskými státy nyní jsou: Belgie, 
Brazílie, Česká republika (od roku 
2007), Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Itálie, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rakousko, Spojené 
království, Španělsko, Švédsko a 
Švýcarsko. Hlavní sídlo ESO tvo-

řené vědeckým, technickým a ad-
ministrativním centrem se nachá-
zí v německém Garchingu, poblíž 
Mnichova. ESO však provozuje 
hlavně a především tři jedineč-
ná pozorovací stanoviště nikoliv 
v některé části jižní Evropy, ale v 
jihoamerickém Chile. 

Na La Silla má ESO několik 
optických dalekohledů střední 
velikosti, včetně teleskopu, který 
je zatím nejúspěšnější při hledání 
exoplanet o malých hmotnostech. 

Velmi velký dalekohled (VLT – 
Very Large Telescope) představuje 
nejmodernější astronomickou ob-
servatoř v oboru viditelného světla 
na světě. Nachází se v nadmořské 
výšce 2600 m na hoře Paranal, kde 
se nachází také interferometr a dva 
přehlídkové dalekohledy.

A konečně třetí observatoř 
je v nadmořské výšce 5000 m 
na náhorní plošině Llano de 
Chajnantor poblíž San Pedro de 
Atacama. Zde pracuje submili-
metrový radioteleskop APEX a 
ve spolupráci se Severní Ame-
rikou, Východní Asií a Chile se 
staví revoluční teleskop ALMA 
– obří soustava submilimetro-
vých parabolických antén, kaž-
dá o průměru 12 metrů. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - E
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RADNIČNÍ
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Využívejte nový katalog 
knihovny – knihovnapv.cz/
katalog. Umí spoustu věcí. 
Po přihlášení si můžete vybí-
rat knížky jako v e-shopu do 
košíku a hromadně si je pak 
rezervovat, můžete je hod-
notit, doporučovat, dokonce 

komentovat, což může ostat-
ním i vám usnadňovat výběr.

Sledujte, jaké knižní no-
vinky pro vás máme. Na 
stránce knihovnapv.cz/no-
vinky najdete mimo jiné ná-
vod, jak si nastavit pravidel-
né zasílání seznamu všech 

knížek, které jsme pro vás za 
uplynulý týden pořídili. 

Toužíte po nějaké knížce, 
ale v knihovně ji nemáme? 
Jste zamilovaní do nějakého 
autora, ale máme jeho knížek 
málo? Schází vám v  knihov-
ně nějaký žánr nebo tématika 
naučné literatury ke studiu? 
Není nic jednoduššího, než 
nám o tom dát vědět – na 
knihovnapv.cz/naprani. My 
se pokusíme Vaše přání co 
nejdříve splnit.

Na stránce s programem 
akcí – knihovnapv.cz/pro-
gram – vám neuteče žádná 
kulturní událost v  knihov-
ně. Najdete zde také Google 
kalendář veškerého dění v 
knihovně, ze kterého si může-
te jednotlivé události včetně 
všech podrobností kopírovat 
do svého vlastního Google 
kalendáře.

Aby vám v  budoucnu nic 
podobného a důležitého kolem 
knížek, čtení a knihovny neu-
šlo, přihlaste se k  odběru na-
šeho elektronického občasníku 
– knihovnapv.cz/newsletter.

V úterý 25. června vás zveme 
na další výlet s knihovnou. Sta-
lo se již tradicí, že na červno-
vém setkání účastníků (a hlav-
ně účastnic) Tvořivé knihovny 
jedeme na malý výlet po okolí 
a „objevujeme“ krásy Prostě-
jovska. V minulých letech jsme 
se prošli kolem Plumlovské 
přehrady, podívali jsme se na 
Plumlovský zámek, do Lázní 
Skalka i do Čelčic na Hané. 
Letos se chceme vydat do Čech 
pod Kosířem - navštívíme Mu-
zeum kočárů, prohlédneme si 
zámecký park a pokud nám to 
počasí a síly dovolí, vystoupá-
me i na nejvyšší hanáckou horu 
Kosíř a na nově postavenou 

rozhlednu. Potkáme se v  8.40 
hod. na autobusové zastávce č. 
1 u místního nádraží a tímto 
výletem zakončíme už čtvr-
tý ročník Tvořivé knihovny a 

také první ročník Senior klubu. 
Jsme velmi rádi, že se vám obě 
tyto pravidelné úterní akce líbí 
a těšíme se na jejich pokračo-
vání zase v září. 

Připravili jsme pro vás ně-
kolik způsobů, jak se spojit s 
knihovnou. Vyberte si sociál-
ní sítě, které sami používáte 
a připojte se k odběru našich 
příspěvků. Facebook, Twit-
ter, Google+, youTube a další 
můžete omrknout z našeho 
webu – knihovnapv.cz. Stě-

žejní sítí zůstává Facebook, 
který lidé používají nejen jako 
zdroj informací o čtivu a dění 
v knihovně, ale i v případech, 
kdy se potřebují na cokoliv ze-
ptat, vyslovit své přání a třeba i 
upozornit na něco, co by moh-
lo fungovat lépe. V rámci služ-
by Livestream živě přenášíme 

některé atraktivní besedy. Ať už 
pro případ, že někteří zájemci 
nemůžou přijít, nebo prostě 
preferují tento způsob účasti. A 
pokud používáte Foursquare, 
nezapomeňte se při své příští 
návštěvě knihovny „čeknout“. 
Pro starostu připravujeme zají-
mavé ocenění. ;-)

Využívejte knihovnu naplno: 
nový katalog, novinky e-mailem, 

knížky na přání, kalendář a mnoho dalšího

S knihovnou na Kosíř

Sledujte nás tam, kde sami jste...
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RADNIČNÍ
   LISTYSpolečnost

Program MC Cipísek  - červen na téma Cestujeme s dětmi
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů přihlásit předem

 Zápisy do programů MC Cipísek na 
období září-prosinec 2013
pondělí 24.6. 8.30-12.00 a 15.00-17.00 

Pojedeme za zvířátky
úterý 18.6. - výlet do ZOO Vyškov pro 
rodiče s dětmi

Dopoledne na dopravním hřišti- roz-
loučení se školním rokem
čtvrtek 27.6. - tradiční program pro 
rodiče s dětmi na dopravním hřišti- 
rezervace předem

Jak se připravit na návrat do zaměst-
nání a jak sladit práci s rodinou?
pátek 21.6. - dopoledne beseda s psycholožkou, 
následně možnost individuální konzultace 

Dětské oční vady
úterý 25.6. dle přihlášení - beseda s 
optometričkou s možností vyšetření 
očí bezkontaktní metodou

Cestujeme s dětmi
beseda v rámci Mimiklubu pro ma-
minky s miminky

Stříhání s Cipískem
čtvrtek 20.6. - tradiční stříhání dětí dle 
objednání

Individuální psychologické poraden-
ství
poradenství s psycholožkou dle objed-
nání 

Individuální výživové poradenství 
po děti i dospělé
nově poradenství s výživovou porad-
kyní dle objednání 

Volné herny pro rodiče s dětmi
vždy v pondělí 15.00-17.00., herny 
probíhají do 24.6.

Letní prázdninové programy pro ro-
diče s dětmi jsou obsazeny. Zapisuje-
me náhradníky.

Termíny, přihlášky
a bližší informace v MC.

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

MC Cipísek- komunitní centrum pro rodinu

70 let  Pyták František, Teszárovicsová Ludmila, Hammerlová Ingrid, 
Kropáčková Věra, Neherová Ludmila, Odstrčil Zdeněk, Zmeškal Ivo, 
Chytil Jan Ing., Pírek Miloslav, Mráčková Ludmila, Horáček Miroslav, 
Dvořáková Marcela, Mazal Jan, Machálek Jiří, Šilhánková Danuše, 
Buriánková Marie, Soldán Alois, Veličková Marie, Halenka Josef, 
Steiner Jiří, Chromec Vojtěch PhDr.  

75 let  Chmelař Miroslav, Bosák Vojtěch, Jandová Hana, Malíček Zdeněk, 
Snášel Josef, Páclová Ludmila, Prnková Zdenka, Pospíšilová Marie.

 80 let  Kadlec Milan, Krejčířová Zdeňka, Kunc Oldřich, Jelínek František, 
Vejmola Jiří, Drmola Roger, Krejčí Naděžda, Novotný Jaroslav, Gillová 
Naděžda, Obručníková Růžena, Gillar Zdeněk Ing., Kalabis Miloš, 
Navrátil Jiří, Kocková Emilie.

 85 let  Lamplot Oldřich, Kubíčková Hermina, Matulová Jiřina, Kubíčková 
Amálie, Mareš Karel, Machala Bohuslav, Nováková Helena, Šupová 
Kristina, Mužíková Jiřina, Jurák Jaroslav Ing., Šmolka Alois, Šedová Anna.

 90 let  Dobeš Milan, Bazarovská Květoslava, Trávníčková Anna. 

 91 let Mojžíšová Věra, Kouřilová Anežka.

 92 let Dvorský Jiří, Goldová Josefa, Korvasová Marie, Dvořáková 
Marie.

 93 let Šebesta Josef, Janečková Ludmila, Kopecká Jaroslava

 94 let Komínková Zdeňka.

 97 let Schlesingerová Josefa.

Blahopřejeme
V měsíci dubnu oslavili svá jubilea

tito občané města a příměstských částí: 

Amálie Mikušová
Lukáš Božičevič
So� e Halouzková
Albert Zelenský
Marie Poláková
Michal Nébl
Zuzana Hrubanová
Štěpán Hýbl
Tadeáš Répal
Marianna Šímová
Šimon Šebela
Hana Konšelová
Veronika Štěpánková

Natálie Němcová
Kateřina Khýr
Tereza Pospíšilová
Klára Sedláková
Adéla Polcerová
Maxmilián Erbek
Monika Berousková
Laura Vávrová
Vanessa Švecová
Tomáš Kucián
Zuzana Mašková
Petr Lechner
Antonín Picek

Seznam dětí přivítaných 
dne 2. 5. 2013

Změna provozu ICM Prostějov v červnu
Od 24. června bude mít ICM Prostějov již prázdninovou otevírací 

dobu, tj. každý všední den od 10.00 do 16.00 hod.  
Akce plánované na červen

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

vit také naši Galerii pro duši. Od konce června si můžete přijít pro-
hlédnout fotogra� e z projektu Lanterna Futuri.

Den internetu zdarma
Na pátek 21. června chystáme pro všechny zájemce Den interne-

tu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne zahradních trpaslíků 
(21. června). Přijít můžete od 14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 
hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zají-
mavými informacemi.

Basic Photography 
Máte foťák, ale vaše fotky jsou spíše výsledkem šťastné náhody 

či automatu? Nabízíme vám možnost naučit se fotit o prázdninách 
spolu s naší dobrovolnicí Linou. První fotogra� cké setkání se koná 
už 26. června, a to od 15.00 hod. Postupně proběhne 8 fotogra� ckých 
setkání (vždy ve středu od 15.00 hod.), při kterých se Lina bude vě-
novat základům focení, ale hlavně budete společně fotit. Zúčastnit se 
můžete také jen některých setkání. Podmínkou účasti je alespoň zá-
kladní znalost angličtiny a vlastní fotoaparát. Více informací najdete 
v průběhu června na našem webu www.icmprostejov.cz. 



28

w
w

w.prostejov.eu

ww
w

w.prostejeje ov.eu

RADNIČNÍ
   LISTY Kultura - akce

ÚSPĚCH STUDENTEK STŘEDNÍ ŠKOLY DESIGNU A MÓDY
Studentky 3. ročníku 

Střední školy designu a módy 
– Radomíra Klouparová a 
Barbora Pospíšilová –  se zú-
častnily 2. ročníku esejistic-
ké soutěže „V Olomouckém 

kraji jsem doma. A vždyc-
ky budu!“, kterou pořádala 
Moravská vysoká škola Olo-
mouc. 

Dívky psaly esej na téma 
„Naše cesta jsou inovace.“ a 9. 

4. 2013 se zúčastnily slavnost-
ního vyhlášení, které proběhlo 
v  kongresovém sále Pegasus 
v  budově Regionálního cent-
ra v  Olomouci. Celkem mezi 
sebou soutěžilo 56 týmů z 18 

středních škol z Olomouckého 
kraje. 

Studentky za svou prá-
ci obdržely „Cenu senátora“ 
v  podobě diplomu, prohlídky 
senátu a obědu se senátorem, 

kterou jim předal Ing. Martin 
Tesařík. Svou výhru si užijí 
v Praze dne 6. 6. 2013.

Blahopřejeme k úspěšné re-
prezentaci své školy!

 -red-

Příměstský tábor 
FREE DANCE

Již tradiční příměstský tábor 
bude probíhat v prostorách ta-
nečního studia TS FREE DAN-
CE v Domě služeb ve Vrahovi-
cích - společenský dům EDEN 
ve čtyřech týdenních červenco-
vých turnusech.

Scházení dětí 
od 8:00 do 9:00

Rozcházení dětí
od 15:30 do 16:00

K dispozici je: klubovna pro 
děti, výtvarná dílna, taneční 
sál, společenské hry, sportovní 
potřeby, knihy, omalovánky, 
výtvarné potřeby.

Přihlášky a informace na 
mob. 777 725 426, na mailu 
Aaa5678@seznam.cz, on line 
přihlášky na http://primestak.
edenoflive.cz  .

ČESKÁ MUAY THAI ASOCIACE

POŘÁDÁ
FINÁLE MISTROVSTVÍ 

ČR V MUAY THAI 2012-2013 + ZÁPASY MAA
ve spolupráci s WFCA-MMA

Datum konání 22. 6. 2013 v Prostějově
START: 18:00 hod.

Adresa místa konání: AGROFERT ARÉNA PROSTĚJOV, ulice Za Kosteleckou 51
Vstupné 150 Kč předprodej / 200 Kč na místě

Předprodej: Olomouc – tř. 17. Listopadu (budova Sokola Olomouc)
Prostějov – Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49 (recepce)

Kontakt: tel: 776 322 777 Tomáš Musil

Okrašlovací spolek města Prostějova 
a sdružení Pomáháme tancem

CHARITATIVNÍ ODPOLEDNE 

dne 28. 6. 2013  od 14: 00 hodin.

 14: 00 -17: 00  skupina NOVIOS
 17: 00 – 18: 00  tombola
 18: 00 – 19: 00  KRISTINA

www.kristinamusic.sk             www.kristinafanklub.sk

vás zve na svoje dubnové akce:
8. 6. 2013 sobota 10.00 – ART ECON Střední 

škola, Husovo nám. 91, 
 Prostějov, 1. NP, 

multimediální posluchárna
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, po-
tom iniciace a následuje seminář  o práci 
s  energií REIKI s  průběžným procvičová-
ním jednotlivých technik (převážně kon-
taktních), které jsou součástí výuky prvního 
stupně. Iniciace (naladění) probíhá vždy in-
dividuálně.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kteří 
již absolvovali I. stupeň u Dr. Hodka nebo Mgr. 
Frantise mohou přijít na opakování (doporuču-
jeme okolo 12hod). 

15. 6. 2013 sobota 10.00 – ART ECON Střed-
ní škola, Husovo nám. 91,  Prostějov, 1. NP, 
multimediální posluchárna 
 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. STUPEŇ
Po krátkém úvodu o možnostech práce s 
mistrovským stupněm REIKI je provedena 
iniciace na mistrovský symbol tradičního 
Usuiho REIKI. Následuje celodenní seminář, 
při němž se naučíte pracovat s technikami a 
postupy tohoto mimořádně účinného stupně 
REIKI.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kte-
ří již absolvovali III. stupeň u Dr. Hodka nebo 
Mgr. Frantise mohou přijít na opakování. 
Přihlásit se můžete na mailové adrese  
asociace@reikimorava.cz .

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.

Pohoda uvnitř, krása navenek, tak by se dal ve stručnosti popsat cíl prostě-
jovského relaxačního centra Reset, které přesídlilo z Komenského ulice do nově 
upravených prostor na Skálově náměstí.  

Harmonizace těla i mysli

Většina z nás zažila pocit nespo-
kojenosti s  vlastním tělem. „Naše 
procedury nejsou zaměřeny pouze 
na hubnutí jako takové. V dnešní 
době plné stresu si naše tělo za-
slouží trochu větší pozornost, pro-
to máme k  dispozici komplexní 
program od poradenství, sestavení 

jídelníčku podle ročních období, 
typu člověka, individuálně každé-
mu takzvaně na míru. Výborné 
jsou i hubnoucí procedury s vyu-
žitím přístrojové techniky, kavitace, 
vakuové masáže, lymfo drenáže a 
další. Pročistit hlavu lze ve formě 
zdravotního cvičení a meditace, tai 
chi, pilates a jógy. Relaxaci poskyt-
nou i nejrůznější typy masáží, thais-

ká, havajská, čokoládová, medová, 
masáže lávovými kameny a baby 
masáže pro ty nejmenší,“ říká ma-
jitelka paní Lenka Marková.

Krásná od hlavy až k patě

„V oblasti kosmetiky, kadeřnic-
tví a zkrášlovacích procedur vyu-
žíváme všech známých metod, 

od permanentního make-upu, 
prodlužování řas a kosmetické-
ho ošetření pleti ultrazvukovou 
špachtlí, která odstraní pigmento-
vé skvrny a jizvičky po akné. Vý-
borné výsledky má i Diamantová 
mikrodermabraze, představující 
špičku současné estetické derma-
tologie,“ dodává paní Marková. 

Na co se můžeme těšit?

Ve studiu Reset se lze přihlásit 
na kurzy masírování a přednášky 
na téma nemoci a zdraví, vedené 

školiteli z  celé České republiky. 
Ozdravný program se zaměřuje 
také na děti MŠ a ZŠ. V  rámci 
prevence obezity se na podzim 
otevřou dveře restaurace, která 
nabídne i speciální pokrmy pro 
ty, co chtějí jíst zdravě.

Pro více informací sledujte 
webové stránky Studia Re-
set, kde pro vás budou každý 
týden připravené akce na na-
bízené procedury i novinky. 
www.studio-reset.cz  -PR- 

Restartujte své tělo ve studiu Reset
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ZdaRMa PRO ŽEny VE VěKU 40 – 45 lET
nabízíme: ženám ve věku 40 – 45 let vyšetření 

ZDARMA a bez žádanky
•	 garantujeme vysokou kvalitu zpracování snímku
•	 výsledky na počkání

naBídKa PlaTí Od 1. 5. 2013-31. 8. 2013.
NEPODCEŇUJTE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ – 

OBJEDNEJTE SE JEŠTĚ DNES.
MAMOCENTRUM NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objednání a informace na: 582 315 302
www.nempv.cz/mamograficky-screening

Kaleidoskop

MAMOGRAFICKÉ
VYŠETŘENÍ

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

pořádá v červnu tyto akce:
akce na pomoc přírodě
dEn PRO PŘíROdU
Kdy: sobota 1. června 
KdE: sraz v  Plumlově na náměstí v  8:45, 
vhodný bus z Prostějova jede v 8:25 z aut. st. 
(stanoviště č. 11)
Brigáda na loukách v okolí Plumlova pro všechny, 
kteří chtějí pomoci přírodě. Budeme hrabat seno, 
vytrhávat ovsík a rozrušovat drn. 
Nářadí a pracovní rukavice zapůjčíme, drobné 
občerstvení bude zajištěno. Účastníci obdrží 
zdarma letáčky či brožurky s  regionální 
tematikou. 
Předpokládané ukončení akce ve 14 hodin.

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

tvořivá dílna
KERaMIKa
Kdy: pondělí 3. června od 16:00 do 18:00
KdE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. 
Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

osvětová akce pro veřejnost
dEn ŽIVOTníHO PROSTŘEdí
Kdy: sobota 8. června 
             od 9:00 do 12:00
KdE: náměstí T.G.M v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí na 
náměstí TGM v  Prostějově ve spolupráci 
s  Okrašlovacím spolkem města Prostějova 
a Zdravým městem Prostějov. Představí se 
řada organizací zabývajících se přírodou či 
ochranou přírody. Pro děti i dospělé budou 
připraveny aktivity zaměřené na ochranu 
životního prostředí.

vycházka
SETKÁní S BOTanICKOU ZaHRadOU
Kdy: pátek 14. června od 16:00 do 18:00
Kde: Botanická zahrada Petra albrechta, 
lidická ul. č. 2, Prostějov
Vycházka s  litovelským bylinkářem Vláďou 
Vytáskem, spojená s  povídáním a ukázkou 
léčivých rostlin prostějovské botanické zahrady.
Pořádáno ve spolupráci se ZO ČSOP Bělozářka.

vycházka
SETKÁní S lOUPEŽníKEM
Kdy: sobota 15. června od 8:45 do 13:00
Kde: sraz v Plumlově na aut. zastávce v 8:45
Vycházka nejen pro rodiče s  dětmi v  rámci 
celostátní akce Setkání s  přírodou. Cestou z 
Plumlova do Domamyslic navštívíme lokalitu 
Loupežník (bývalý lom s jezírkem) a nejméně dvě 
studánky na Záhoří. Pro děti i jejich rodiče budou 
připraveny hravé aktivity. 
Délka trasy asi 6 km.
Sraz na autobusové zastávce v Plumlově v 8:45, 
vhodný autobus z Prostějova jede v 8:25 z aut. nádr. 
(stanoviště č. 11). Návrat autobusem MHD ze zastávky 
Domamyslice, autobus jede vždy v celou hodinu.

tvořivá dílna
KERaMIKa
Kdy: pondělí 17. června od 16:00 do 18:00
KdE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, 
Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za 
osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

nadace Partnerství v rámci Blokového grantu
– Fondu pro nnO

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 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
pořádá tyto akce, na které vás srdečně zveme:

TVOŘIVÁ DÍLNA
KDY: každé pondělí od 15.00 do 17.30 hodin
–  je určena pro všechny děti, rodiče a ostatní tvůrčí zájemce. 
3.6. Malování na sklo 
10.6. Drátovaní 
17.6. Pletení s pedigem
24.6. Drobnosti z Fima
Příspěvek na materiál - 30 Kč pro děti a 50 Kč pro dospělé.

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

předem)
– je dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmi 

od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, 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). 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J. V. Sládka 2, Pros-

tějov - Krasice
Kdy: 26. - 30. srpna 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hodin
Cena: 950 Kč
Cena zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, výtvarný materi-

ál, vstupné a cestovní výlohy na výletech, pedagogický dozor 
Přihlášky přijímáme do konce června, informace na cprpv@

seznam.cz

KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY  MARKÉTY
Kdy: každé dopoledne v PONDĚLÍ,  STŘEDU  A PÁTEK od 

9 - 12 hod. 
V pondělí a ve středu začíná společný program v 10.00 hod. 

krátkou modlitbou a četbou z Písma a zpíváním s kytarou. Ná-
sledují hry, zpívání s dětmi, hraní na nástroje, učení nových 
říkadel a ukazovaček. Nakonec je připravené tvoření pro nej-
menší. 

V pátek je volná herna - tj. bez organizovaného programu si mů-
žete přijít pohrát s dětmi a popovídat.

DĚTSKÝ DEN
Kdy: v sobotu 8. června 2013 
V 15 hodin společné zahájení v kostele sv. Josefa v Krasicích. Po 

té zábavné odpoledne pro děti a rodiče ukončené táborákem.

Pozvánka do 
školní botanické zahrady

Srdečně zveme rodiče, přátele školy i veřejnost, 
aby se v pátek 31. 5. 2013 v době od 10 -12hod.  přišli podívat,

co všechno dokáží „šikovné malé dětské ručičky“ ZŠ Jana Železného. 

na nevyužívaném 
školním dvoře 
totiž vznikla 
díky aktivitě 

učitelek i žáků školy 
učebna v přírodě 

s malou
BOTanICKOU 
ZaHRÁdKOU!

Světový den dárců krve
Nemocnice Prostějov zve všechny dobrovolné dárce na Svě-

tový den dárců krve, který proběhne 13. června 2013 na He-
matologicko – transfúzním oddělení od 6:00 do 8:00 hod. Na 
každého dárce čeká občerstvení.
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Evid. č. 489/13 (Čadeček) 
– pes, kříženec jezevčíka

Evid. č. 498/13 (Casino) 
– pes, německý ohař, 
čipové číslo: 981100000674476

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/

Valná hromada ČR 21. odbočky,  brigádního generála
 Zdeňka Škarvady a klubu vojenských důchodců v Prostějově

Výše uvedená valná 
hromada se uskutečnila  
9. dubna 2013 v přednáško-
vém sále národního domu 
v Prostějově.

Setkání důchodců se 
uskutečňuje po celý rok 
mimo prázdnin, a to kaž-
dé úterý od 10.00 max. do 
12.00 hodin. První hodina 
je řízena předsedou, druhá 
hodina je řešena jako pose-

zení s  přítomnými přáteli. 
Přítomní hovořili většinou 
o vzpomínkách na letec-
ké akce. Hovořilo se nejen  
o létání, ale i o zabezpečení 
techniků, týlového i radio-
technického zabezpečení.

Zahájení i přivítání hostů, 
a to primátora města Pro-
stějova Miroslava Pišťáka, 
hostů z  Olomouce, Přerova 
i dalších provedl Ing. Maťa-

šovský. Následovala zpráva  
o činnosti, zveřejnění fi-
nančního hospodaření, se-
známení s  revizní zprávou 
a volba volební a mandátové 
komise i plán činnosti s dis-
kuzí. Po přestávce následo-
vala zpráva mandátní komi-
se a volby členů výboru.

 Ing. Miroslav Pokorný, 
člen Svazu letců 

21. odbočky Prostějov
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IAAF WORLD CHALANGE ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
a ATLETICKÝ KLUB PROSTĚJOV

pořádají 5. 6. 2013závod

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
školní stadion ZŠ Jana Železného, Sídliště Svobody 24/79, Prostějov

PŘIHLÁŠKY:
Zájemci se mohou přihlásit přímo na místě v den konání zá-

vodů, prezentace od 14.00 hod nebo nejpozději 1/2 hodiny před 
zahájením příslušné kategorie.

VYHODNOCENÍ:
První tři v každé kategorii obdrží medaile a diplomy ihned po 

skončení příslušné kategorie. Vítězové v každé kategorii postupu-
jí do finále, které proběhne v předprogramu Zlaté tretry Ostrava 
27. 6. 2013 na hlavní ploše.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Kromě hlavního běžeckého závodu Čokoládová tretra Pros-

tějov bude připraven doprovodný program v podobě skákacího 
hradu a disciplín dětské atletiky.

FINÁLE ZLATÉ TRETRY OSTRAVA:
Do finále postupují vítězové každé kategorie v jednotlivých kva-

lifikačních místech. Každý závodník, který postoupil do finále, ob-
drží kromě ostatního volnou vstupenku na ochozy na Zlatou tre-
tru Ostrava pro sebe a doprovod v celkovém počtu 3 ks. Vítězové 
finále budou vyhlášeni před zahájením hlavního programu Zlaté 
tretry. Ceny jim předá některá ze světových atletických hvězd.

Běžecké závody jsou spojeny s autogramiádou Jana Želez-
ného.  -red-

Závod míru juniorů
Česká republika, 
2. - 5. květen 2013 
Závod míru juniorů se těší 

obrovské prestiži a popularitě 
a je považován za možná nej-
prestižnější etapový závod této 
kategorie v Evropě. V letošním, 
již dvaačtyřicátém ročníku, se 
na startu první etapy v Litoměři-
cích představilo přesně sto dva-
cet cyklistů z  dvaadvaceti týmů 
světa. Z  České republiky do 
závodu vstoupila pouhá šestice 
juniorů, která startovala v  bar-
vách národního týmu. Trenér 
Svatopluk Henke do národního 
týmu vybral Adama Ťoupalíka, 
Pavla Camrdu, Michala Schle-
gela, Adama Sekaninu, Luďka 
Lichnovského a také Matouše 
Hynka z  SKC TUFO Prostějov. 
Na mladé cyklisty čekalo více jak 
čtyři sta kilometrů rozdělených 
do čtyř etap (poznám red. druhá 
etapa byla rozdělena na dvě části 
z nichž první část tvořila časovka 
jednotlivců). 

První a zároveň nejdelší etapa 

májového závodu měla svůj start 
i cíl v  Litoměřicích. Na startu 
chyběl obhájce loňského vítěz-
ství Niklas Eg z  Dánska, přesto 
to byl právě výběr Dánska, který 
patřil mezi největší favority závo-
du. Matouš Hynek hned v první 
a zároveň nejdelší etapě ukázal, 
že bude platným členem týmu, 
neboť na 17. místě byl nejúspěš-
nějším z českých reprezentantů. 

 „První zkouška byla velmi 
těžká. Jelo se hlavně od druhé 
vrchařské prémie. Do té doby to 
bylo celkem v pohodě, ale jezdci 
se vzájemně testují, takže to zpo-
čátku bylo takové dost splašené. 
Často to v zatáčkách a ve sjezdech 
šlo na brzdy, což bylo dost nebez-
pečné. Síla pelotonu je velká, ale je 
toho před námi ještě hodně, takže 
uvidíme, jak se bude dařit dál,“ 
nechal se v cíli první etapy slyšet 
prostějovský závodník.

Matouš si počínal dobře i 
v  první části druhé, tedy v  ča-
sovce na 11,6 km, kde se umístil 
na 63. místě se ztrátou 1:13 na 
vítěze, jako druhý nejlepší z čes-

kých reprezentantů. V odpoled-
ní části druhé etapy se Matouš 
pohyboval v hlavním poli, cítil 
se dobře. Vypadalo to, že etapa 
vyústí v  hromadný spurt. Ma-
touš si takticky vybral místo ve 
„vláčku“ dánského národního 
týmu, ale bohužel došlo ke ko-
lizi, Matouš vypletl přední kolo 
a bylo po naději na etapový 
výsledek. Naštěstí se tak stalo 
v ochranné zóně a Matouš do-
končil etapu bez časové ztráty 
na vítěze. Smůla Matouše neo-
pustila ani v  sobotní královské 
etapě, v průběhu závodu se po-
hyboval ve druhé skupině, která 
ztrácela okolo dvaceti sekund 
na čelo závodu. K smůle prostě-
jovského závodníka jej v závěru 
závodu postihl defekt a etapu 
dokončil až ve třetí skupině na 
35. místě. V nedělní, závěrečné 
etapě se pak umístil na 53. místě 
a celkově uhájil 36. místo, jako 
druhý nejlepší z českých repre-
zentantů. Celkově je pak mož-
né dosažený výsledek hodnotit 
velmi dobře, zvláště pak v kon-

textu, že Matouš startoval jako 
junior prvním rokem a svůj 
výsledek bude mít napřesrok 
možnost ještě vylepšit. Vítěz-
stvím v  závěrečné etapě si cel-
kové prvenství pohlídal dánský 

reprezentant Mads Pedersen, na 
druhé místo se protlačil Logan 
Owen z USA, který tak v koneč-
ném pořadí přeskočil Mathie 
Van Der Poela z Nizozemska.

 -red-

Matouš Hynek na Závodu míru juniorů celkově na 36. místě 

Celkové pořadí po 4. etapě:
Mads Pedersen (Dánsko) ............................................. 8:40:22
Logan Owen (USA) .........................................................+0:35
Mathie Van Der Poel (Holandsko)  ..............................+0:38
Matouš Hynek  (SKC TUFO Prostějov) ....................+04:32

Po slibném úvodu padla na eskáčko krize
Rozloučení s ročníkem 2012/13 v sobotu 8. 6. proti Břeclavi

První čtyři zápasy plný bodový 
zisk, pak dvě remízy na domácím 
hřišti následované dvěma poráž-
kami s čtyřgólovým přídělem – to 
je prozatímní bilance fotbalistů 1. 
SK Prostějov v jarní části MSFl.

Jak jsme již zmínili v minulém 
čísle, vyprovodil naši mladou rezer-
vu ostravský Baník výsledkem 4:1. 
Asistent trenéra Roman Popelka 
ocenil především naši hru v prvních 
a posledních patnácti minutách a 
také zvládnutí zápasu po taktické 
stránce. O víkendu pak naši borci 
poněkud krkolomně po objížďkách 
cestovali do Žďáru nad Sázavou. 
Hráčem utkání byl tentokrát Michal 
Pospíšil, který se více pohyboval 
na hrotu útoku, a před poločasem 
dostal naše mužstvo do vedení. FC 
Žďas ovšem hned po poločase srov-
nal skóre. Domácí pak ucítili šanci 
na dobrý výsledek a začali našim 
zle zatápět. Když už to vypadalo na 
dělbu bodů, v  88. min. vsítil opět 
Pospíšil vítězný gól. Trenér Franti-
šek Jura potvrdil, že herní rozdíl na 
hřišti neodpovídal tabulkovému 
rozdílu mezi prvním a posledním 
týmem. Přiznal, že jsme vyhráli tro-
chu se štěstím, byť vítězný gól padl 
po dobře vypracované akci.

Další týden v  domácím duelu 
s dalším papírově slabším soupeřem, 
Spartakem Hulín, se objevily dva 
momenty, které prostějovské fotba-
listy trápí dosud. Jednak to je nepro-
měňování i vyložených brankových 
příležitostí, první poločas toho byl 
ukázkovým příkladem. Druhým 
momentem je narůstající marodka 
týmu, v tomto zápase jsme přišli o 
kapitána Tomáše Hunala, který je 
i v polovině května stále na lavičce 

náhradníků. S Hulínem jsme uhráli 
pouze remízu 1:1, když na Pavlíkův 
gól z penalty odpověděli hosté rych-
lým protiútokem po naší ztrátě míče 
ve středu hřiště. Asistent trenéra 
Roman Popelka kritizoval po zá-
pase finální fázi. „Dnes jsme mohli 
rozhodnout v prvních 20 minutách, 
dohrát v klidu a ušetřit si síly na stře-
deční utkání s Orlovou“, neskrýval 
zklamání ze slabé produktivity.

Jenže na prvního máje se ve vlo-
ženém 17. kole se starým divizním 
známým, Slávií Orlová, mizérie 
v  koncovce opakovala. Sestava, ve 
které naši vyběhli na trávník, byla 
značně pozměněná zejména v zad-
ních řadách, příležitost dostali od 
počátku mladí hráči. Navíc hned 
v úvodu odstoupil se zlomeným no-
sem ofenzivní Tomáš Kazár. Přesto 
byli domácí po celý zápas aktivní, 
soupeře zatlačili na jeho polovinu, 
vypracovali si množství šancí, ale 
bez kýženého efektu. Podle trenéra 
Františka Jury jsme odehráli jeden 
z  našich nejlepších zápasů. „Měli 
jsme dnes šancí na pět zápasů, 
bohužel jsme žádnou nedali, tak 
nemůžeme vyhrát. Mančaft šlapal 
výborně, hráli jsme na jeden dotek, 
dostávali jsme se rychlou kombina-
cí do šestnáctky tak, jak to chceme 
hrát“, byl s herním projevem spoko-
jen náš trenér.

Jak se následně ukázalo, dobrý 
výkon bez žádoucího výsledku za-
nechal na psychice týmu své. První 
květnovou neděli ve Zlíně jsme 
zaspali začátek zápasu, v  poloča-
se prohrávali 1:4 a ztrátu těžko ve 
druhém poločase doháněli. Přesto 
jsme zlepšeným výkonem dotáhli 
skóre na 3:4 a sahali po bodu. Tre-

nér František Jura byl pochopitelně 
s  předvedeným výkonem hrubě 
nespokojen. „Prvních dvacet minut 
jsme odchodili, jako bychom přijeli 
na výlet. Asi jsme si mysleli, že to pů-
jde samo. Šanci na vyrovnání jsme 
v závěru měli, nastřelili jsme tyčku“, 
ohodnotil utkání trenér.

Narůstající marodka činila potíže 
i v  zápase s  rezervou Sigmy Olo-
mouc, počátek utkání ovšem naši 
nezvládli po taktické stránce. Začali 
s rychlonohými mladíky otevřenou 
partii, kterou hosté potrestali třemi 
rychlými výpady, z nichž rezultova-
ly tři góly, z toho dva z pokutového 
kopu, a bylo po zápase. Porážka 
1:4 doma byla příliš krutá, trenéru 
Františku Jurovi se takové utkání 
samozřejmě hodnotilo velmi těž-
ko. „Přestože si vypracujeme šance, 
prostě nedáme gól, oproti podzimu 
se to otočilo, to jsme většinou vedli 
po půlhodině dva-tři nula, teď s tro-
chou nadsázky, do čeho soupeř kop-
ne, to tam spadne. Šance, které jsme 
normálně proměňovali, teď prostě 
nedáme“, popsal trenér, kde je u pro-
stějovských fotbalistů zakopaný pes.

Podrobné referáty z  utkání 
spolu s  postřehy ze hřiště pří-
mo od aktérů naleznete na webu 
www.1skprostejov.cz. Tam také na-
jdete výsledky tří utkání hraných po 
uzávěrce tohoto vydání, v Uničově, 
ve Frýdku-Místku a doma s Rosice-
mi. Nejen sportovní fanoušky srdeč-
ně zveme na stadion Za Místním 
nádražím na domácí rozloučení 
s naší jedenáctkou v tomto ročníku 
MSFL v zápase proti MSK Břeclav 
v sobotu 8. června od 16:30 hod.

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov
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Postup do další části seriálu 
soutěží B2 Balance Tour 2013 
tanečních formací si zajistili 
tanečníci TŠ Hubený v  regi-
onálním kole, které proběh-
lo počátkem měsíce dubna 
v Olomouci. 

Ze čtyř formací, které TŠH 
reprezentovaly, postupují 
všechny, tři dokonce dosáhly 
nejlepšího umístění a tudíž i 
maxima bodů. Je to dětská dis-
co dance formace Perfect Day 
pod vedením Martiny Vlacho-
vé, v street show se výtečně ved-
lo rovněž dětem s  choreografií 
Kdo z  koho? pod taktovkou 
Moniky Nevrlé. A v neposlední 
řadě jde o kategorii disco show 
dospělých, kde v hlavní věkové 
kategorii soutěžili ti nejzkuše-
nější zástupci TŠH s  choreo-
grafií Just Married. Autorem je 
Ondra Berky, který zde součas-
ně i tančí. Je také třeba zmínit i 
úspěch formace Hudba je náš 
lék v soutěži choreografií rekre-
ačního tance, tzv. CHRT street, 
kde se dařilo nejmenším dětem. 
Pro ně byla účast v soutěži vel-
kou premiérou. Jejich postupu 
si trenérka Monika Nevrlá cení 
o to více, že se děti utkaly se 

staršími a zkušenějšími taneč-
níky.

V  Olomouci se bojovalo o 
postup na mistrovství Moravy, 
které proběhlo koncem mě-
síce dubna v  Přerově. I zde si 
prvním místem zajistila dětská 
disco dance formace postup na 
mistrovství ČR. Úspěch slavily 
také děti v street show kategorii, 
kteří budou o titul mistra soutě-
žit v druhé půli května.

„S  výsledky jsme spokojeni, 
děti i trenéři odvedli dobrou 
práci. Nicméně naším cílem je 
uspět na mistrovství republi-
ky“, uvedla šéftrenérka Katka 
Hubená. Zároveň si s  blížícími 
letními prázdninami dovolu-
je pozvat všechny zájemce na 
příměstský tábor plný tance a 
zábavy. Bližší informace jsou na 
www.tshubeny.eu.

 Alice Molovčáková, DiS.

TŠ Hubený začala letošní 
taneční sezónu správnou nohou

Prostějovské mažoretky Hvěz-
dičky by všechny příznivce ma-
žoretkového sportu chtěly pozvat 
na již třetí ročník nepostupové 
soutěžní přehlídky mažoretek 
v Prostějově pod názvem Prostě-
jovská medaile, která se bude ko-
nat v prostorách tělocvičny ZŠ a 
Reálného gymnázia města Pros-
tějov poslední červnovou sobotu, 
tedy 29. června 2013. V dopoled-
ním programu se představí ma-
žoretky v disciplínách sólo či duo 
s hůlkou, pompony nebo s rekvi-
zitami, poté miniformace s hůlkou 
či pompony. Odpolední program 
bude patřit velkým skupinám ma-

žoretek z různých měst naší země. 
Představí se například mažoretky 
z Hluboké nad Vltavou, Havlíčko-
va Brodu, Kyjova, Bohuňovic, Os-
travy, Přerova, Mohelnice, Orlové, 
Moravské Třebové a v neposlední 
řadě domácí mažoretky Hvězdič-
ky, které by rády byly podpořeny 
velkým publikem a podporou 
z  řad domácích fanoušků a ná-
vštěvníků. Hvězdičky budou hrdě 
reprezentovat město Prostějov, tak 
ať vám příležitost vidět mažoretky 
v celé kráse a v tak hojném počtu 
neuteče. Těší se Monika Pechová, 
vedoucí mažoretek a samotné 
Hvězdičky.  -pm-

Prostějovská 
soutěž mažoretek 

Celý víkend od 3. do 5. květ-
na, stejně jako následující so-
botu, protančila prostějovská 
taneční škola TŠ Pirouette na 
Mistrovstvích české republiky. 
a nevedla si vůbec špatně.

První v pořadí čekalo na taneč-
níky MČR Taneční skupiny roku 
2013 v Praze. Nejlepší choreografie 
z  celé republiky se sjely, aby po-
měřily své síly, zakusily atmosféru 
velkého finále a v neposlední řadě 
nabraly cenné zkušenosti. Do boje 
se silnou konkurencí vyslala TŠ 
Pirouette osm choreografií, které si 
postup vytancovaly na předcháze-
jícím Mistrovství Moravy v Brně.

V  pátek ve starších věkových 
kategoriích tancovali senioři svou 
skladbu Cizinci vs. Češi na do-
volené a tanečnice hlavní věkové 
kategorie street show s  názvem 
Někdo to rád s  máslem, jiný se 
solí. I když se ani jedna z  těchto 
choreografií Ivy Kuptíkové nedo-
stala až do finále mezi čtyři nej-
lepší, už samotná účast na MČR 
je úspěchem.

Následný sobotní náročný 
den pak pro TŠ Pirouette otevřeli 
velmi úspěšně hned dva zástupci 
kategorie Baby show art. Stejně 
jako loni i letos Prostějov zcela 
ovládl tuto disciplínu a po vydaře-

ném vystoupení si z Prahy odváží 
medaile. Choreografie Čtvero 
ročních období choreografického 
dua Iva Kuptíková, Lenka Ma-
lindová se probojovala na druhé 
místo a Vstávej semínko Petry 
Vránové ukořistilo rovnou místo 
první. Všechny nejmenší děti ve 
věku 5-8 let tak odjížděly s cenný-
mi kovy na krku a jejich úsměvy a 
upřímnou radost nelze ani vylíčit.

Další na řadu v sobotním klání 
přišla dětská věková kategorie a 
prvním zástupcem prostějovské 
TŠ Pirouette byla dětská show 
Lucie Hrůzové A to si ušiješ! 
Holky „švadlenky“ se v  konku-
renci devíti kvalitních soupeřů 
probojovaly až do finále, kde 
skončily na báječném čtvrtém 
místě. Na stejném místě se umís-
tila i choreografie modern dance 
Ivy Kuptíkové A thousand years 
v disciplíně dance art. I oni se mu-
seli porvat s konkurencí a získat 
možnost zaujmout porotu ještě 
jedním odtancováním ve finále. 
Ve stejné disciplíně závodila ještě 
choreografie Petry Vránové Pusť 
mne mamá. Ta se v  konkurenci 
také neztratila a získala krásné 
šesté místo. 

Víkednové působení TŠ Pirou-
ette zakončily v  neděli juniorky 

s choreografií Terezy Sekaninové 
Lidice a skončily v kategorii dance 
art páté. Nevedlo se ale jen dětem, 
ale i rodičům jako fanouškům. 
Jejich výkonů a především hlasi-
tého projevu si již přechozí roč-
ním všiml i moderátor celé akce, 
báječný Ondra Vodný. A letos se 
se svým fanděním dostali až před 
objektiv televizní kamery.

Hned další víkend si ale ta-
nečníci a tanečnice z  Prostějova 
nehodlali odpočinout a vydali 
se ještě na další dvě republiková 
klání. Děti a hlavní věková kate-
gorie do Kladna na MČR CDO a 
senioři do Litoměřic na celostátní 
kolo SUT. V obou městech bojo-
vali jako lvi o co nejlepší umístě-
ní a tato námaha se jim vskutku 
vyplatila. Děti se s  choreografií 
Ivy Kuptíkové A thousand years 
opět stejně jako v Praze probojo-
valy ze základního kola do finále. 
Měly tak možnost zatancovat 
ještě lépe a také se jim to povedlo, 
když je porota nakonec ohodno-
tila druhým místem a staly se tak 
vicemistry České republiky. Hned 
po vyhlášení nastoupily tanečnice 
hlavní věkové kategorie namo-
tivované úspěchem dětí. A tato 
motivace přinesla také své ovoce 
v podobě krásného třetího místa. 

I choreografie Anděl strážný Te-
rezy Sekaninové si tak odvážela 
cenný kov. 

Mezitím v Litoměřicích senioři 
sváděli boj nejen s konkurencí, ale 
také se zdravotními problémy a 
zraněními. Nic je ale neodradilo a 
probojovávali se k cíli. Ze základ-
ního kola 12-ti nejlepších choreo-
grafií seniorské věkové kategorie v 
republice se dostali do semifinále 
a dokonce ze semifinále postoupi-
li až do finále mezi nejlepší pětku. 
Po třetím odjetí choreografie Ivy 
Kuptíkové Cizinci vs. Češi na do-
volené nakonec skončili pátí, ale 
přes to, že nezískali žádný kov, je 
to obrovský úspěch.

Takto úspěšně tedy ukončila 
TŠ Pirouette celou taneční sezo-
nu, kdy protančila skoro každý 
víkend od března až do teď. Ta-
nečníci i rodiče si zažili nervy, 
zklamání i nepopsatelnou radost, 

zakusili atmosféru jak menších 
pohárových soutěží, tak i velké-
ho televizního finále, ze kterého 
můžete vidět záznam ve vysílá-
ní České televize. Získali cenné 
zkušenosti, nové kamarády i 
inspiraci a motivaci do dalšího 
roku. Potkali několik slavných 
osobností a úspěšně reprezento-
vali město Prostějov i Olomoucký 
kraj, za jejichž přispění taneční 
škola funguje. Dík patří i ostat-
ním sponzorům, choreografkám 
a pomocníčkům, kteří taneční 
škole pomáhají. Pokud byste chtě-
li vidět choreografie, které měla 
možnost vidět i nejedna porota, 
máte jedinečnou příležitost 16. 
června v Městském divadle Pro-
stějov. Zde se již tradičně konají 
dvě absolventská představení celé 
TŠ Pirouette a na prknech, která 
znamenají svět, se vystřídá všech 
asi 250 jejích tanečníků. -ts-

TŠ Pirouette informuje
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Prostějovský Paramotor 
klub uspořádal o minulém 
víkendu, tj.  3.-5. května  2013 
na letišti ve Stichovicích, již 3. 
ročník mezinárodní soutěže 
v motorovém paraglidingu 
s názvem „Evropský pohár v 
přesnosti přistání PPG“.

Jak už název napovídá, sou-
těžily motorové padáky ve 
dvou kategoriích - motorová 
krosna a motorová tříkolka, v 
přesnosti přistání, na předem 
vytýčené cíle na letišti.

Přestože páteční deštivé po-
časí zprvu dělalo vrásky na čele 
hlavně organizátorům, v sobo-
tu jako mávnutím kouzelného 
proutku se vyjasnilo, přestalo 
pršet a tak se létalo už od čas-
ného rána a v pozdním odpo-
ledni. Přes poledne, když ostré 

sluníčko vytvořilo naopak ter-
mické turbulentní prostředí, 
jsme museli soutěž z  bezpeč-
nostních důvodů přerušit a 
závodníci měli alespoň čas na-
čerpat nových sil. V neděli ráno 
pak proběhlo vyhlášení výsled-
ků a dekorování vítězů, kteří 
převzali z  rukou primátora 
města p. Miroslava Pišťáka po-
háry, medaile a diplomy. Soutě-
že se zúčastnilo 21 soutěžících 
z celé ČR , Slovenska a Holand-
ska. Mezi odvážnými piloty 
byly i dvě mladé ženy. Teprve 
devatenáctiletá začínající pilot-
ka Helena Stachová a její teta, 
velmi zkušená reprezentantka 
a medailistka z  loňského mis-
trovství světa, Karin Stachová. 
Ta také vyhrála ve Stichovicích 
kategorii motorových padáko-

vých tříkolek a pokořila tak ve 
své kategorii celé mužské star-
tovní pole.

Mezi motorovými krosnami 
byl nejlepší domácí pilot Jan 
Šedivý, který se stal i absolut-
ním vítězem a v historii tohoto 
závodu si odnesl již potřetí po 
zásluze i putovní pohár soutěže.

Za organizátory mohu vyjá-
dřit také velké potěšení z toho, 

že se na výkony soutěžících při-
šlo hlavně v sobotu odpoledně 
podívat i poměrně hodně divá-
ků všech věkových kategorií,že 
se celá soutěž obešla bez ja-
kýchkoliv zranění   a tak byli 
všichni účastníci upřímně spo-
kojeni.

Náš velký dík patří i statu-
tárnímu městu Prostějovu, 
které přispělo Paramotor klu-

bu Prostějov ze svého roz-
počtu na jeho činnost v tomto 
roce a umožnilo tak uspořá-
dat i tuto úspěšnou sportovní 
akci, která pomohla zviditelnit 
jak město Prostějov, tak i tento 
netradiční, ale krásný letecký 
sport. 
 za Paramotor klub Prostějov
 Ing. Stanislav Lukeš 

předseda klubu  

3. ročník „Evropského poháru v přesnosti přistání 
motorového paraglidingu“ zná své vítěze

pod záštitou legendárního sportovního střelce, stříbrného 
medailisty z LOH v Melbourne, sedmnáctinásobného mistra 
republiky, zasloužilého mistra sportu,čestného občana města 

Prostějova pana Otokara HOŘÍNKA a jeho manželky, 
 mistryně sportu paní Naděždy HOŘÍNKOVÉ

Termín: Sobota, 22. 06. 2013
Místo: Občerstvení „U Abra-
hámka“ v  lesoparku Hloučela, 
Prostějov. Turnaj se koná pod 
širým nebem (OPEN AIR) - 
(čti poznámku níže)
Systém hry: Švýcarský systém 
na 7 kol
Tempo hry: 15 min. na partii 
pro každého hráče (rapid)
časový program: 
8:30 – 9:30 prezentace
 10:00 – 15:00 
1. – 7. kolo včetně přestávky
Startovné: 70.- Kč , hráči do 
18 ti let 35.- Kč
Podmínka účasti: Každá 
dvojice hráčů (resp. každý li-
chý hráč) přiveze šachovou 
soupravu turnajové velikosti 
a funkční hodiny. Netýká se 
amatérů
Ceny: věcné – pro každého 
hráče
Organizace turnaje: Jiří No-
vák, Melantrichova 18, Pros-
tějov, tel.776 331 548, e-mail 
sk_rosada@centrum.cz 
Občerstvení: V  ceně star-
tovného zajištěno menší 
občerstvení, bufet v  místě 

Přihlášky: Do 16. 06. 2012 
na adresu ředitele turnaje 
(nejlépe e-mailem), uveď-
te jméno,  příjmení, ELO 
(VT), datum narození  
a oddíl nebo přímo na místě 
v den konání  turnaje. Kapaci-
ta omezena na 50 hráčů, před-
nost mají dříve přihlášení.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazu-
je právo změny systému turnaje 
podle počtu  Účastníků, (např. 
vyšší počet kol či úprava hrací 
doby – avšakm vždy rapid).
Hraje se za každého počasí – 
v případě dlouhodobě nepříz-
nivé předpovědi se tur naj ode-
hraje v  Hanušovické pivnici, 
Palackého 4, Prostějov (hrací 
místnost SK ROŠÁDA), při-
hlášeným o tom bude zaslána 
zpráva mailem nebo SMS.

Sponzoři: 
p. Otmar Jodl –Občerstvení „U 
Abrahámka“, Mydlidědek s.r.o., 
A.P.G. s.r.o., Studio Talisman, 
manželé Otokar a Naděžda Ho-
řínkovi, Filemon & Baucis (e-
-shop pro seniory),  členové a 
přátelé pořádajícího klubu 

Na Vaši účast se těší pořadatelé
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká všechny svoje  

sportovní akce za veřejné finanční podpory města Prostějova

SK ROŠÁDA Prostějov pořádá
8. ročník MEMORIÁLU PETRA BOČKAREVA

otevřený šachový turnaj pod širým nebem

Termín: sobota 22. 06. 2013, 
Místo: Bar „12 opic“ – zahrád-
ka (suchá varianta) nebo bar 
(mokrá varianta), Partyzánská 
12, Prostějov

Kategorie: hráči narození 
1900 a mladší, počet hráčů max. 
32, přednostně jsou zváni Lon-
dinovi (8-10 lidí) a mládež do 18 
let, rodiče vč. maminek, prarodi-
če, atd., hraje se v jedné kategorii 
bez  rozdílu věku, rasy a pohlaví

Systém hry: švýcarský na 7 
kol, Tempo hry: 2x15 min. na 
partii pro každého hráče, kdy 
při roz dílu ELO 300 dostává 
„tzv. slabší hráč“ dostává navíc 5 
min. na hru.

časový program: 
08:30 - 09:30  prezence
09:30 – 10:00  losování
10:00 – 17:00  turnaj
17:00 – 18:00  zakončení
Startovné: 50,- Kč – v  ceně 

startovného je věcná cena pro 
každého účastníka, tj. každý 
dostane cenu J, občerstvení 
–v  rámci startovného dostane 

každý účastník: nealko nápoj 
teplý nebo stu dený, malý guláš 
nebo teplou uzeninu. Startovné 
se hradí na místě.

Podmínky účasti:
Přihlášky: Elektronicky, te-

lefonicky ve struktuře: Příjme-
ní, Jméno, ELO (nepovinně), 
ša chový klub (nepovinně), 
v  případě nezletilosti zá konný 
zástupce, adresa domů, tele fon 
– mobilní, e-mail, a to na adre-
su: Rudolf Dub, sídl. E. Beneše 
3858/4, CZ-796 03 Prostějov – 
SK Junior Prostě jov, vybor@sk-
juniorpv.cz, +420 603 862 815.

Ceny: všichni hráči obdrží 
věcné ceny

Termín podání přihlášky: 
nejpozději do 8. 6. 2013.

Ředitel turnaje:  Rudolf Dub, 
sídl. E. Beneše 3858/4, CZ-
796 03 Prostějov – SK Junior 
Prostě jov, vybor@sk-juniorpv.
cz, +420 603 862 815, Rozhodčí 
turnaje: Zbyněk Kracík

Poznámky: 
Turnaj není zatím součástí 

žádného okruhu turnajů, ale 
co není, může být, J

Turnaj je otevřen neregistro-
vaným i registrovaným šachis-
tům i šachistkám, zváni jsou též 
ro diče (i maminky), prarodiče a 
ostatní rodinní příslušníci, též 
zástupci tisku a státní správy a 
sa mosprávy.

Sponzorské dary přijímá-
me na účtě oproti potvrzení či 
smlouvě: SK Junior PV - účet: 
100 800 494 / 0600, GE Money, 
pobočka Prostějov.

Na účast, slunce na hřišti, 
plný počet Londinů, atd. se těší 
pořadatelé, zastoupení pp. M. 
Londinem a Rudolfem Dubem. 
Informace budou průběžně pu-
blikovány, za laskavého svolení 
provozovatelů: www.pvskoly.
cz, www.prostejov.eu, sekce 
„šachy“ , www.sachy.kvalitne.cz, 
či: http://www.facebook.com/
SkJuniorProstejovSachovyOd-
dil nebo http://hlinsko.chessp-
ce.cz/ , v tištěné podobě v Rad-
ničních listech (Prostějov).

Šachový oddíl SK Prostějov, SK Junior Prostějov ve spolupráci s  Sport cen trem DDM 
– odloučené pracoviště Vápenice 9, Prostějov a Barem „12 opic“ pořádají 

Otevřený turnaj v Rapid šachu  
„Lond(i)(ý)n vs. Prostějov“
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INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

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

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

Kaleidoskop

INZERCE

# Termín Název tábora Místo konání Cena Věk Hlavní vedoucí Pracoviště

1. 1. - 4.7.2013 Peleon Prostějov, Vápenice 9 a dět. dopr. centrum 850,- Kč 8 - 15 let Mgr. Lenka Zápařková Vápenice

2. 8. - 12.7.2013 Příměstský tábor In-line školička - I. turnus Prostějov, Dětské dopravní centrum 2.050,- Kč 6 - 12 let Bc. Jiří Novák Olympijská

3. 22. - 26.7.2013 Putování na stroji času Prostějov, Dětské dopravní centrum 990,- Kč 6 - 14 let Jan Zatloukal Olympijská

4. 29.7. - 2.8.2013 Příměstský tábor In-line školička - II. turnus Prostějov, Dětské dopravní centrum 2.050,- Kč 6 - 12 let Bc. Jiří Novák Olympijská

5. 5. - 9.8.2013 Dobrodružství Bilba Pytlíka Prostějov, Vápenice 9 900,- Kč 6 - 10 let Kateřina Koudelková Vápenice

6. 12. - 16.8.2013 Cestování s Willy Fogem Prostějov, Dětské dopravní centrum 990,- Kč 6 - 14 let Jan Zatloukal Olympijská

7. 19. - 23.8.2013 Do okolí za dobrodružstvím - I. turnus Prostějov, ČSOP - Iris, Husovo nám. 1.100,- Kč 5 - 10 let Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

8. 19. - 23.8.2013 Bike školička - příměstský tábor na kolech Prostějov, Dětské dopravní centrum 1.690,- Kč 6 - 12 let Bc. Jiří Novák Olympijská

9. 26. - 30.8.2013 Do okolí za dobrodružstvím - II. turnus Prostějov, ČSOP - Iris, Husovo nám. 1.100,- Kč 5 - 12 let Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

10. 26. - 30.8.2013 Příměstský tábor In-line školička - III. turnus Prostějov, Dětské dopravní centrum 2.050,- Kč 6 - 12 let Bc. Jiří Novák Olympijská

# Termín Název tábora Místo konání Cena Věk/stav Hlavní vedoucí Pracoviště

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

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

3. 7. - 12.7.2013 Adrenalinový tábor Baldovec 2.990,- Kč obsazen Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

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

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

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

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

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

9. 4.8. - 9.8.2013 Adrenalinový tábor Baldovec 2.990,- Kč obsazen Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

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

tel.: 582 332 296, 582 332 297, 582 344 125 (odloučené pracoviště Vápenice 9)

Příměstské tábory 2013

Pobytové tábory 2013

INZERCE
TOUR NORDIC WALKING 2013: již 15. června 

Pohybová aktivita s tak “nehanáckým” ná-
zvem, jako je nordic walking - severská chůze 
- získala v Prostějově v posledních dvou letech 
poměrně značnou popularitu. Lidí, kteří už zjis-
tili, jak jim obyčejná chůze s holemi pomáhá se 
zmírňováním zdravotních potíží, snižováním 
nadváhy a zvyšováním kondice, neustále přibývá. 
Ti, kteří k vyzkoušení techniky nordic walking 
dosud nenašli odvahu či motivaci, mají teď je-
dinečnou šanci. V sobotu 15. června od 13 do 
17 hodin se v Kolářových sadech u hvězdárny 
koná akce s názvem TOUR nORdIC Wal-
KInG 2013, na níž si zájemci mohou zdarma 
půjčit hole a naučit se s nimi chodit pod vedením 
zkušených instruktorů. V doprovodném pro-
gramu mohou návštěvníci mimo jiné vyzkoušet 
amma masáže Libora Pavlíka, zapojit se do sou-
těží skupiny prevence Městské policie Prostějov, 
nechat si změřit fyziologické hodnoty těla na 
speciální váze, poradit se s nutričními terapeutka-

mi nebo zhlédnout vystoupení taneční skupiny 
BUĎ ZUŠ.

Celorepublikovou osvětovou akci, která letos 
proběhne v šestnácti městech, pořádá už potřetí 
občanské sdružení Nordic Walking Live pod 
záštitou ministra zdravotnictví L. Hegera ve spo-
lupráci s výrobcem holí, firmou BIRKI, a zdravot-
ní pojišťovnou VZP, díky níž zájemci budou moci 
využít zdravotnická stanoviště zaměřená na kar-
dio, diabetes, obezitu, pneumologii a angiologii. 
V Prostějově se tour koná pod záštitou političky 
Zdravého města Prostějov RNDr. Aleny Raško-
vé a ve spolupráci s cvičitelkou nordic walkingu 
Lenkou Sehnalovou. “Loni do parku přišlo téměř 
pět set lidí. Věřím, že i letos tour osloví hodně zá-
jemců. Ti, kteří přijdou už ve 13 hodin, zaregis-
trují se a zapojí se tak do pokusu o rekordní počet 
účastníků, mohou navíc vyhrát některý z deseti 
párů nordicových holí, věnovaných pojišťovnou 
VZP,” uvedla Sehnalová.  -les-
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