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Blíží se svátky jara! 
Přejeme krásné Velikonoce Foto: Archiv MMPv

Informace  Aktuality  Oznámení  Kultura  Publicistika  Sport

w
w

w.prostejov.eu
 

radnièní listy
Prostějovské

®



OSOBNĚ SE VÁM BUDOU VĚNOVAT MAJITELÉ

Prodáváme dioptrické i sluneèní brýle 
a příslušenství

Provádíme vyšetření zraku
U nás bude Váš zrak POD KONTROLOU

NEJLEVNĚJŠÍ
skla v Prostějově!
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BYTPROSTĚJOV

MOSTKOVICE BRODEK U KONICE

4.750.000 Kč

Cena na dotaz 734 311 598 690.000 Kč

CHATA - CHALUPA

Pro klienta s hotovostí 
sháním byt 1+1, 

nebo 2+1. 
Děkuji. 

J. Hovorková. 

Hledáme chatu 
nebo chalupu pro 
vážného zájemce.  
Prosím nabídněte

Prodej cihlového rd 5+1 v klidné ulici. 

Pozemek - rekreační zařízení na krásném 
místě s 5ti novými chatami. 

Velice pěkný udržovaný rd 3+1 se zahradou 
k okamžitému nastěhování.
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www.extremni-drevorubci.cz
Tel.: 775 399 243

RIZIKOVÉ KÁCENÍ   
 STROMŮ
 Rizikové kácení stromů
 Kácení a ořezy stromů
  Poradenství v oblasti  

bezpečnosti, zdravotního 
stavu stromů, 

  Celková údržba zahrad,  
výsadba a tvarování stromů 
a keřů, komplexní péče

 Prodej palivového dříví (smrk)
     - nejlevnější cena v regionu

Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace
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Extremni Dřevorubci

Soukromá pohřební 
služba Václavková

přijme 

pracovníka na pohřební službu
Řidičský průkaz podmínkou

Informace na provozovně
 Mlýnská 31, Prostějov
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ZAMYKAT UŽ NESTAČÍ

WWW.SIDA.CZ

zaBEZPEČENÍ 
A OSTRAHA
RODINNÝCH 

DOMŮ A BYTŮ

bezpečnostní agentura
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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Prostějovské radniční listy

Březnová výroèí
Kousek od hlavní aleje městského 

hřbitova upoutá naši pozornost níz-
ký pomníček s  faksimilií podpisu. Je 
to místo posledního odpočinku pe-
dagoga, grafika a  malíře Vladimíra 
Pukla (1896–1970), od jehož naro-
zení uplyne 2. března 120 let. Rodák 
z  Dobromilic vynikl jako kreslíř už 
od dětství. V roce 1914 maturoval na 
prostějovské reálce. Potom nastoupil 
do kurzu pro civilní geometry při br-
něnské technice.  V  letech 1. světové 
války byl na frontě v Itálii a Haliči. Po 
vzniku Československa krátce stu-
doval na Uměleckoprůmyslové škole 
u  profesora Josefa Schűssera. Složitá 
sociální situace jej přivedla k návratu 
do Prostějova, kde pracoval jako poš-
tovní úředník. Ke studiu vytouženého 
výtvarného oboru se vrátil až v  roce 
1929. Nastoupil do grafické speciální 
třídy profesora F. T. Šimona na AVU 
v  Praze.  Úspěšně školu absolvoval 
v roce 1932. Stal se asistentem profeso-
ra Šimona na AVU a po jeho smrti zde 
působil jako profesor (do roku 1958).  
Pukl se zapsal do našeho výtvarného 
umění především jako grafik. Ovládal 
techniku dřevorytu, litografie, leptu 
a suché jehly. Tvořil i drobnou grafiku, 
např. exlibris a novoročenky. Ve třicá-
tých letech jej výrazně ovlivnily cesty 
do Palerma, na Capri a  na Jadran. 
Prostějovské motivy u  něj najdeme 
v cyklech U nás v Prostějově a Okolí 
Prostějova.  V roce 1938 odešel z Pra-
hy na Valašsko, kde si na samotě Kút 
u Hošťálkové nedaleko Vsetína posta-
vil dům. Zde žil v důchodu, zde také 
pořádal plenérové praxe studentů, zde 
také zachytil půvaby své zahrady v růz-
ných ročních obdobích. „ Moje umění 
je živelné, vizuální a nemůže být tudíž 
jiné než realistické,“ řekl o svém malíř-
ství V. Pukl. Ano, charakterizovala jej 
dynamičnost a hra světel a stínů. Byl 
aktivním členem spolku Hollar a jeho 
díla jsou zastoupena v  řadě galerií 
i v soukromých sbírkách. Hodně také 
vystavoval, např. v Praze, Paříži, Víd-
ni, Varšavě. Několikrát bylo jeho dílo 
představeno i v Prostějově (naposledy 
v letech 1976, 1995).

Prostějov je nejen městem tisku, ale 
i  umělecké knižní vazby. Dokladem 
toho je osobnost uměleckého knihaře 
Josefa Dvořáka (1916–1988). 7. března 
si připomínáme 100. výročí od jeho na-
rození. Žirovnický rodák získal základy 
řemesla a cit pro knižní vazbu v ateliéru 
Josefa a Jindřicha Svobodových v Dol-
ních Kounicích.  Krátce potom působil 
v Jeseníku a v roce 1951 zakotvil v Pro-
stějově. Zde v podmínkách knihařské 
dílny tehdejších výrobních družstev 
Tvorba a Univerzal vznikaly Dvořáko-

vy krásné vazby. Jemné barevné kapi-
tálky na hřbetu knihy, zlaté cizelované 
ořízky, upravené předsádky, barevné 
koziny i hnědé vepřovice, modelované 
kožené a  pergamenové hlavice knih, 
slepotisk, mozaika, intarzie –  v  tom 
všem byl  Josef Dvořák skutečným 
mistrem.  Byl například autorem úprav 
Kroniky města Prostějova (1959, fran-
couzská vazba, ruční zlacení), převazby 
Kodexu Václava z Jihlavy. Je také auto-
rem četných bibliofilských tisků obsa-
hujících verše J. Wolkera, P. Bezruče aj. 
Spolupracoval s  předními výtvarníky, 
např. Janem Zrzavým, Karlem Svolin-
ským, Cyrilem Boudou, Antonínem 
Kameníkem, Otou Janečkem a Duša-
nem Janouškem. Byl nositelem titulu 
Knihař – mistr uměleckého řemesla. 
Svou tvorbu také představil na řadě vý-
stav (např. Praha, Olomouc, Zlín, Opa-
va, Kroměříž).  V Prostějově vystavoval 
v letech 1966 a 1986. Josef Dvořák svou 
tvorbou patří mezi naše špičkové umě-
lecké knihaře.

Před 200 lety – 30. března 1816 – se 
v Prostějově narodil zakladatel moderní 
židovské vzdělanosti a  literatury, bib-
liograf, lingvista a  orientalista Moritz 
Steinschneider.  Otec Jacob byl vý-
znamným znalcem talmudu. Výrazně 
ho také ovlivnil strýc – lékař a učenec 
Gideon Brecher. V Olomouci studoval 
německé gymnázium a potom pokra-
čoval ve studiu filologie a pedagogiky na 
Karlově univerzitě v Praze.  Orientalis-
tiku studoval na univerzitách ve Vídni, 
Lipsku a  Berlíně. V  roce 1842 se stal 
učitelem na Vyšší dívčí židovské škole 
v Praze. Více než půl století působil jako 
asistent na Veitel -Heine- Efraimově 
učitelském ústavu. V letech 1869–1890 
byl ředitelem vyšší dívčí berlínské ži-
dovské školy. Pracoval také jako asistent 
v  královské knihovně v  Berlíně. Jeho 
bibliografie obsahuje přes 1400 zázna-
mů v šesti jazycích. Zabýval se hlavně 
dějinami židovské kultury ve středově-
ku. Dodnes cennou pomůckou je latin-
ský Catalogus librorum hebraeorum in 
Bibliotheca Bodleiana. Z dalších může-
me uvést Katalog hebrejských rukopisů 
v  Leidenu a  Bibliografickou příručku 
hebrejské literatury a jazyka. Význam-
ným přínosem jsou také jeho studie 
z matematiky, lékařství a přírodních věd 
a výzkum farmaceutických fragmentů 
z 10. století. V Prostějově obdržel v roce 
1843 rabínské svěcení (od Hirsche B. 
Fassela). Byl také držitelem řady vý-
znamných ocenění, např. Kolumbijské 
univerzity v NewYorku. Tento vynikají-
cí učenec zemřel 23. ledna 1907 v Berlí-
ně a plným právem je pokládán za otce 
moderní židovské literatury.

 Hana Bartková
V pátek 5. února 2015 se uskutečnily zápisy do 1. tříd prostějovských základních škol. Budou-
cí žáčky ZŠ Jana Železného přišla pozdravit také náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Studenti  Střední školy designu a módy, Prostějov se zúčastnili soutěže Mladý módní 
tvůrce. Soutěž, která je určena všem studentům středních škol a učilišť v oborech 
oděvní a kadeřnické tvorby z celé republiky, se konala už po sedmnácté v Jihlavě.

V závěru měsíce ledna došlo u Základní školy Prostějov na ulici Dr. Horáka ke slav-
nostnímu spuštění nového osvětlení prostějovských přechodů pro chodce. Nová světla 
zpřehlední několik přechodů v těsné blízkosti místních škol, a přispějí tak ke zvýšení do-
pravní bezpečnosti chodců včetně malých školáků. Pod dohledem odborníků z BESIP 
městu na instalaci osvětlení přispěla Nadace ČEZ částkou 120 tisíc korun.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 

24.100 ks Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01  Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé 
domácnosti. Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrá-
tu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433, 
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215.

Prostějovské radnièní listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Prostějovských 
radničních listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Informace

Ceny pro soutěž škol 
ve sběru separovaného 

papíru ve školním
roce 2015-16

Společnost .A.S.A. TS Pros-
tějov, s.r.o. ve spolupráci se Sta-
tutárním městem Prostějovem, 
zastoupeném Odborem správy 
a údržby majetku města a Od-
borem školství, kultury a sportu 
opět připravila pro školní rok 
2015 – 2016 soutěž škol ve sbě-
ru separovaného papíru. Rada 
města Prostějova na svém po-
sledním jednání schválila ceny 
za účast v soutěži.

Účelem sběrové soutěže je vy-
chovávat děti ke třídění odpadů. 
Školy zase touto formou získají 
finanční prostředky na svou čin-
nost. 

„Společnost .A.S.A. TS Prostě-
jov nabízí školám výkupní cenu 
za kilo papíru v  hodnotě jedné 
koruny a svoz, vážení a nakládku 
zdarma. Do soutěže se v letošním 
roce přihlásilo devět škol. Klání 
probíhá opět ve dvou kolech. Prv-
ní kolo už máme za sebou, pro-
běhlo v měsících září až prosinec 
2015. Tehdy děti sesbíraly 87,3 
tun papíru. Druhé kolo leden 
– květen 2016 je právě v běhu,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil. 

Ceny jsou stanoveny:
- pro prvních 10 žáků z každé 

zúčastněné školy formou poukázek 
Dárkový Pass Sodexo

- pro vítězné 4 školy peněžní 
odměna

Financování cen soutěže jde ze 
zdrojů města Prostějova:

-  pro vítězné 4 školy 
-  pro jednotlivé výherce z řad dětí
Oceněno bude, stejně jako 

v loňském roce, prvních 10 žáků 
z každé školy dle umístění, tj. 90 
žáků celkem, poukázkami Dár-
kový Pass Sodexo. Dohromady 
odměny pro školy a  žáky činí 
89.600 Kč.

„Zapojením škol do třídění 
odpadu se Statutárnímu městu 
Prostějovu navýšila odměna za 
sběr separovaného odpadu od 
firmy EKO-KOM, a.s.. Soutěž 
napomáhá i získání bonusu efek-
tivity za sběr papíru. Tak napří-
klad 230.429 tun papíru, který 
odevzdali žáci při sběrové soutěži 
v loňském školním roce, tak ne-
skončilo v komunálním odpadu, 
ale bylo využito k další recyklaci,“ 
uzavřel náměstek Jiří Pospíšil. 
 -kaa-

Informace k místnímu poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)
Osvobození a  úlevy od po-

platku na rok 2016
Jak již bylo uvedeno v ledno-

vém vydání Prostějovských rad-
ničních listů, sazba poplatku na 
rok 2016 činí 600,- Kč, splatnost 
poplatku je 30. 6. 2016. 

Stejně jako v  loňském roce, 
tak i letos je stanovena úleva od 
poplatku ve výši 108 Kč pro po-
platníka, který v příslušném ka-
lendářním roce dovrší 65 a více 
let věku (tzn., že tento poplatník 
zaplatí v roce 2016 částku 492 Kč 
- úleva vzniká automaticky, není 
podmíněna ohlašovací povinností).

Nově se od poplatku v tomto 
roce osvobozuje poplatník, kte-
rý je

umístěn do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy,

umístěn do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého,

jako nezaopatřené dítě umís-
těn v domově pro osoby se zdra-
votním postižením na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlou-
vy o poskytnutí sociální služby, 
nebo

umístěn v  domově pro oso-
by se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.

I  nadále pro rok 2016 platí 
pro určitou kategorii poplatníků 
tato osvobození:

a) poplatník narozený 
v  příslušném kalendářním 
roce – toto osvobození vzniká 
automaticky, není podmíněno 
ohlašovací povinností.

b) poplatník po dobu poby-
tu v  jiné obci na území České 
republiky, za předpokladu, že 
v této obci platí poplatek nebo 
úhradu podle jiného právního 
předpisu (tzn. je vybírán jinak, 
než z trvalého pobytu) - důka-
zem tohoto tvrzení je např. ná-
jemní smlouva, v  níž je platba 
za odpad za danou osobu obsa-
žena, doklad o úhradě poplatku 
od dané obce za příslušné období

c) poplatník po dobu výko-
nu trestu odnětí svobody nebo 
pobytu ve vyšetřovací vazbě 
- důkazem tohoto tvrzení je po-
tvrzení o délce pobytu v daném 
zařízení.

d) poplatník po dobu poby-
tu v  azylovém domě, v  léčeb-
ně dlouhodobě nemocných 
a v ubytovacích zařízeních na-
cházejících se na území města 
Prostějova - důkazem tohoto 
tvrzení je potvrzení o délce po-
bytu v daném zařízení.

e) poplatník, který je umís-
těn ve zdravotnických zaříze-
ních (zejména v  nemocnicích 
nebo v  jiných prostorách ur-
čených pro poskytování zdra-
votních služeb) a to nepřetržitě 
déle než 3 měsíce - důkazem 
tohoto tvrzení je např. potvrzení 
o délce pobytu v nemocnici nebo 
v jiných prostorách určených pro 
poskytování zdravotních služeb.

f) poplatník, který 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 Prostě-
jově (nárok na osvobození je 
podmíněn bezdlužností vůči 
městu Prostějovu ke dni 1. 7. 
příslušného kalendářního roku 
u osvobozovaného dítěte a  jeho 
zákonného zástupce).

g) poplatník, který pobývá 
v příslušném kalendářním roce 
nepřetržitě nejméně 9 měsíců 
mimo území České republiky- 
důkazem tohoto tvrzení je např. 
průkaz zahraničního zdravotní-
ho pojištění – platný v rámci EU, 
zahraniční průkaz totožnosti, 
povolení k pobytu v dané zemi, 
potvrzení tamního úřadu o dél-
ce pobytu v zahraničí, pracovní 
smlouva, potvrzení o  odhlášení 
ze zdravotního pojištění v  ČR 
z důvodu dlouh. pobytu v zahra-
ničí, vízum, potvrzení o studiu, 
potvrzení o  docházce do  školy, 
školky, nájemní smlouva, apod. 

h) poplatník, který je vlastní-
kem nebo spoluvlastníkem stav-
by určené k individuální rekrea-
ci, nacházející se na území města 
Prostějova a současně má tento 
poplatník i trvalý pobyt ve měs-
tě Prostějově – toto osvobození 
vzniká automaticky, není podmí-
něno ohlašovací povinností.

Oznámení nároku na osvo-
bození může správci poplatku 
podat příslušné zařízení, ve 
kterém je poplatník umístěn, 
případně sociální pracovník 
Odboru sociálních věcí Magis-
trátu města Prostějova. Nárok 
na osvobození dle písm. b)  - 
g) podává poplatník správci 
poplatku nejpozději do konce 
příslušného kalendářního roku, 
tzn. do konce roku 2016.

-Finanční odbor 
Magistrátu města Prostějova-

Jako v předchozích letech se i tentokrát připojí město Pro-
stějov k Hodině Země. V sobotu 19. března 2016 od 20:30 do 
21:30 hodin dojde k vypnutí osvětlení Národního domu.

„Budeme rádi, když se k této osvětové akci připojí i občané 
města,“ uvedla primátorka Alena Rašková.

Hodina Země

Pozor! Máte platný řidièák?
Odbor dopravy se stále čas-

těji setkává s  tím, že přicházejí 
žadatelé o  výměnu řidičského 
průkazu, u  kterého již před del-
ší dobou skončila jeho platnost. 
Upozorňujeme proto řidiče na 
to, aby době platnosti svého ři-
dičského průkazu věnovali po-
zornost. V současné době jsou již 
v platnosti pouze řidičské průkazy 
vydávané od 1. 5. 2004, které mají 
omezenou platnost na 10 popř. 5 
roků. Při žádosti o výměnu řidič-

ského průkazu je třeba předložit 
1 ks fotografie, občanský průkaz 
a  řidičský průkaz. Výroba nové-
ho řidičského průkazu trvá do 20 
dní. Ve zkráceném režimu je lhůta 
do 5 pracovních dní. Správní po-
platek se hradí pouze v  případě, 
že žádost o výměnu byla podána 
v době po ukončení platnosti ři-
dičského průkazu, a to ve výši 50,- 
Kč. U zkráceného režimu výměny 
se hradí správní poplatek ve výši 
500,- Kč. -mn-

Nová zastávka MHD – Arkáda
Autobusová zastávka 

Městské hromadné dopra-
vy Prostějov Arkáda bude 
nově zařazena do trasy linky 
č.16  Domamyslice – Tesco.

Na základě podnětů obyvatel 
Domu s pečovatelskou službou 
v ulici Hacarova č. 2 Prostějov, 
projednali zástupci města Pro-

stějova s  dopravcem FTL-First 
Transport Lines,a.s., který ve 
městě zajišťuje hromadnou do-
pravu, jejich připomínky. 

„Jednalo se hlavně o zařazení 
zastávky Prostějov - Arkáda do 
trasy linky MHD č. 16  Doma-
myslice – Tesco. Se zástupci do-
pravce jsme dohodli, že uživatelé 

této linky budou moci nově od 6. 
3. 2016 vystoupit i nastoupit, ve 
směru Tesco, na zastávce Pros-
tějov, Arkáda – nedaleko KFC 
a obchodního domu Kaufland,“ 
uvedl náměstek primátorky Pa-
vel Smetana, zodpovědný za do-
pravu ve městě. Časové polohy 
spojů se nemění. -red-

Změny jízdních řádů autobusových linek od 28. 2. 2016
V  neděli 28. 2. 2016 dojde 

ke změnám některých jízd-
ních řádů příměstských au-
tobusových linek FTL-First 
Transport Lines, a.s.. 

Jde o  opoždění spoje 24 
z Protivanova o 3 min. na 16:48 
a  to na lince 780721 Prostějov 
– Protivanov – Buková. Další 
změna je na lince 780722 Plum-

lov – Drahany – Protivanov, kde 
spoj č. 1 bude obsluhovat nově 
zastávku Protivanov, ZŠ.

Dále upozorňujeme, že 
pátek 25. 3. 2016 je oficiál-

ně uznán jako státní svátek. 
V  tento den pojedou spoje 
autobusových linek stejně 
jako každý jiný státní svá-
tek. 

Bližší informace o  změnách 
lze získat v  Informační kan-
celáři FTL, tel. 582 333 181 
nebo na www.ftl.cz nebo na  
www.idos.cz.
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Náměty obèanů v centru pozornosti
Odbory Magistrátu města 

Prostějova předkládaly ve-
dení radnice řešení námětů 
a stížností vzešlých ze setkání 
s občany sídliště Hloučela a lo-
kality Libušinka, Tylova a při-
lehlých ulic.

  Lidé, kteří přišli diskutovat 
s  vedením města Prostějova, 
přinesli řadu námětů a dotazů. 
Týkaly se například komuni-
kací, znečišťování vnitrobloku, 
stavu chodníků či výsadby ze-
leně. 

Obyvatele lokality Libušin-
ka, Tylova a  přilehlých ulic 
například zajímala náhradní 
výsadba u  obchodního domu 
Kaufland v  Okružní ulici za 
vykácené stromy, které byly 
odstraněny při stavbě tohoto 
supermarketu. Podle vyjádře-
ní vedoucí Odboru životního 
prostředí Magistrátu města 
Prostějova Martiny Cetkov-
ské je před Kauflandem, mezi 
parkovacími stáními, vysázeno 
asi 25 stromů. Podél parkoviště 
je alej 15 stromů a dále keřové 
pásy. Mezi ulicí Okružní a par-
kovištěm se nachází v ploše ze-
leně asi 10 vzrostlých stromů. 
„V  této lokalitě je v ploše par-

koviště počet míst pro výsadbu 
stromů pevně stanoven jed-
notlivými plochami mezi par-
kovacími stáními a  jejich na-
vyšování se nejeví jako reálné. 
Mezi parkovištěm a  Okružní 
ulicí jsou v ploše zeleně vedeny 
inženýrské sítě a jsou zde umís-
těny nadzemní velkoobjemové 
zásobníky. V  místech mimo 
tyto sítě a rozhledový trojúhel-
ník, při výjezdu z parkoviště do 
ulice Okružní, byly vysázeny 
stromy ve dvou řadách. Výsad-
ba dalších dřevin není, vzhle-
dem inženýrským sítím a jejich 
ochranným pásmům, možná. 
U  stávajících stromů lze do 
budoucna předpokládat jejich 
růst a  rozvoj korun a  zvýšení 
množství biomasy. To bude mít 
kladný vliv na snížení hluku 
a prašnosti v lokalitě a dále také 
na zlepšení kvality prostředí,“ 
vysvětlila Cetkovská.

Na mítinku zazněl také po-
žadavek na častější kontroly 
oprávněnosti vjezdu vozidel na 
náměstí T. G. Masaryka do pěší 
zóny. Městská policie Prostějov 
kontrolou ověřila, že dopravní 
značky jsou umístěny přehled-
ně a  všechny jsou platné. Do 

pěší zóny mohou vjíždět cyk-
listé, vozidla dopravní obsluhy, 
vozidla svateb a ostatní vozidla 
na povolení magistrátu města. 
„V  současné době organizace 
dopravy vyhovuje požadavkům. 
Za období od 1. 9. do 30. 11. 
2015 jsme zjistili v jedenadvace-
ti případech porušení dopravní-
ho značení „ Pěší zóna“ s tím, že 
dvanáct přestupků bylo řešeno 
blokově a devět domluvou. Do 
pěší zóny vjede oprávněně prů-
měrně asi sto deset vozidel den-
ně,“ uvedl ředitel strážníků Jan 
Nagy a  doplnil, že namátkově 
i cíleně se zde provádějí doprav-
ně bezpečnostní akce zaměřené 
právě na vjezd do lokality. Jen 
mizivé procento sem vjíždí neo-
právněně. V celé pěší zóně platí 
zákaz stání a  vozidla zde mo-
hou pouze zastavit za účelem 
nastoupení, vystoupení osob, 
naložení, složení nákladu. „Ne-
navrhujeme změnu dopravního 
značení, budou častější kontroly 
ze strany strážníků k  dohledu 
na dodržování pravidel pěší 
zóny,“ uzavřel Nagy. 

Obyvatele zajímala také re-
konstrukce chodníku v  ulici 
Lidická. Jeho obnova bude za-

hrnuta do plánu oprav chodní-
ků a bude probíhat po etapách. 
První etapa začne v  letošním 
roce. 

Na setkání zazněla i  stížnost 
občanů sídliště Hloučela na ne-
ustálé znečišťování ve vnitrob-
loku psími exkrementy a štěkot 
vycházející z  bytu. „Vzhledem 
k tomu, že popsané jednání není 
protiprávní, nemůžeme majitele 
psa nijak postihnout. Znečišťo-
vání psími exkrementy nejen 
na sídlišti Hloučela, ale v celém 
městě je běžně řešeno strážníky 
při výkonu služby,“ uvedl ředitel 
Městské policie Prostějov Jan 
Nagy. Podnět již vyřešil zástup-
ce Domovní správy. 

Bez povšimnutí nezůstal 
ani stav chodníků a  zelených 
ploch po práci zaměstnanců 
firmy zajišťující opravy plynu 
v okolí ulice Nerudova a v při-
lehlých lokalitách. Společnost 
Montáže inženýrských sítí 
spol. s r. o. zde prováděla opra-
vy vedení plynu. Výkopové 
práce v  zeleni byly povoleny 
Smlouvou o užívání pozemků 
veřejné zeleně a  podmínkách 
mimořádných zásahů do ve-
řejné zeleně. Jak uvedl vedoucí 

Odboru správy a  údržby ma-
jetku města Libor Vojtek, ko-
nečná úprava terénu není ještě 
dokončena a  travnaté plochy 
nejsou převzaty správcem ze-
leně. Vzhledem k  ročnímu 
období budou travnaté plochy 
připraveny k  předání na jaře 
2016 po první seči.

Tamní obyvatele také zají-
mala možnost změny příjez-
du zásobovacích aut k  Penny 
marketu. Budova obchodu byla 
koncipována tak, že je nutné zá-
sobování z ulice Emila Králíka. 
Problém je v omezené průjezd-
nosti této ulice pro nákladní 
automobily a  parkování osob-
ních automobilů v místech, kde 
to dopravní předpisy zakazují. 
„Pro zlepšení situace byl upra-
ven oblouk v  křižovatce ulice 
Emila Králíka a Melantrichova, 
dále bylo dopravním značením 
zakázáno stání vozidel v  této 
křižovatce. Domníváme se, že 
přijatá opatření jsou v této chvíli 
dostačující. Věříme, že k  pro-
blémům při zásobování Penny 
marketu by nemělo docházet,“ 
vysvětlil vedoucí Odboru do-
pravy Magistrátu města Prostě-
jova Miroslav Nakládal. -red-

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Školní ul. 4, Prostějov 
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320 

 

V roce 2016 zajišťujeme pro seniory         
starší 65 let trvale bydlící na území      

města Prostějova                                      
návaznou sociální službu 

SENIOR TAXI 
Tuto službu si můžete objednat 1�2 dny 

předem v průběhu celého týdne                 
na telefonním čísle 

595 391 141 
Jízda bude uskutečněna 

v pracovních dnech             
pondělí�pátek                                    

(mimo soboty, neděle a svátky)                   
v době od 6.30 do 14.30 hod. 

 
 

Cena za jednu jízdu bude 
poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč 

(tj. úhrada nástupní taxy). 
 

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Školní ul. 4, Prostějov 
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320 

 

V roce 2016 zajišťujeme pro seniory         
starší 65 let trvale bydlící na území     

města Prostějova                                      
návaznou sociální službu 

SENIOR TAXI 
Tuto službu si můžete objednat 1�2 dny 

předem v průběhu celého týdne                 
na telefonním čísle 

595 391 141 
Jízda bude uskutečněna 

v pracovních dnech             
pondělí�pátek                                    

(mimo soboty, neděle a svátky)                   
v době od 6.30 do 14.30 hod. 

 
 

Cena za jednu jízdu bude 
poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč 

(tj. úhrada nástupní taxy). 
 

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Školní ul. 4, Prostějov 
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320 

 

V roce 2016 zajišťujeme pro seniory         
starší 65 let trvale bydlící na území       

města Prostějova                                      
návaznou sociální službu 

SENIOR TAXI 
Tuto službu si můžete objednat 1�2 dny 

předem v průběhu celého týdne                 
na telefonním čísle 

595 391 141 
Jízda bude uskutečněna 

v pracovních dnech             
pondělí�pátek                                    

(mimo soboty, neděle a svátky)                   
v době od 6.30 do 14.30 hod. 

 
 

Cena za jednu jízdu bude 
poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč 

(tj. úhrada nástupní taxy). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace

INZERCE

Občas přijdu na poslední chvíli,  
ale prevence v mobilu mi chodí včas!

     Přejděte do 31. 3. 2016 k ČPZP a budeme vám 
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.

205
kód pojišťovny

prevencevmobilu.cz

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz
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Osud zámku ve Ptení nám není lhostejný
Zámek ve Ptení je stále ve 

vlastnictví statutárního měs-
ta Prostějova. Jeho správu 
a  údržbu zajišťuje společnost 
Lesy města Prostějova s.r.o.. 
Vedení města, které pro nemo-
vitost stále hledá využití, ji teď 
opět nabídne obci Ptení.

  V  letech 1994 – 1998 byl 
zámek nově zastřešen. Dalších 
několik set tisíc stálo i zajištění 
areálu proti vniknutí vandalů. 
Pro zámek se ale doposud 
nenašlo využití. Prodej je na-
bízen už poměrně dlouhou 
dobu a  z  jeho uskutečnění 
vždy sešlo z  důvodů na stra-
ně zájemců, kteří své žádosti 

vzali zpět a od odkupu zámku 
odstoupili. „V  poslední době 
jsme nedostali žádnou novou 
žádost na odkoupení zámku. 
Případný zájem se omezuje 
pouze na požadavek o  podá-
ní základních informací nebo 
o  jeho prohlídku. Tak tomu 
bylo zhruba před dvěma týd-
ny. Nyní čekáme na to, jak se 
zájemce rozhodne a  zda do 
odkupu půjde, “ nastínil sou-
časný stav náměstek primátor-
ky Jiří Pospíšil. 

Špičky radnice zvažovaly 
využít nemovitost pro senio-
ry či například zde vybudovat 
hospic. Záměr se ale ukázal 

jako nerealizovatelný. „Budo-
va zámku je v  kopci, terén je 
pro seniory vyloženě nevhod-
ný,“ vysvětlil náměstek Jiří 
Pospíšil s  tím, že vedení měs-
ta Prostějova se znovu obrátí 
na obec Ptení, zda by z  jejich 
strany byl zájem nemovitost 
získat. „Opět se budeme do-
tazovat, jestli by měli o zámek 
zájem a zda pro něj mají vyu-
žití. Je to všechno ale otázka fi-
nancí, dotací,“ pokrčil rameny 
náměstek Pospíšil. 

Odhadní cena objektu byla 
před několika lety vyčíslena 
na 4,5 milionu korun, což se 
potenciálním zájemcům zdá-
lo neodpovídající, vzhledem 
k  vysokým nákladům na re-
konstrukci. „Osobně mám ten 
názor, že najde-li se někdo, kdo 
bude moci nemovitost financo-
vat, opravit a provozovat, zámek 
bych mu prodal za symbolickou 
jednu korunu. To je ale pouze 
můj názor,“ uzavřel Jiří Pospíšil. 

 Foto: Ptení. cz

Pořízení pietní desky pro vsypovou louèku na městském hřbitově
Vsypová loučka u kolum-

bária, která byla nedávno 
osazena dalšími dvěma 
mramorovými deskami, 
získá nový „přírůstek“. Ke 

třem stávajícím deskám 
přibude čtvrtá, do které 
kameník může na žádost 
pozůstalých vtesat jména 
zemřelých. 

„Zájem je tak veliký, že ani 
tři desky nestačí. Rada měs-
ta se proto rozhodla pořídit 
čtvrtou kamennou desku. 
Písmo na kameni bude stejné 

jako u  těch předešlých a po-
zůstalí mají alespoň touto 
formou možnost připome-
nout své příbuzné,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří 

Pospíšil s tím, že nová vzpo-
mínková deska bude město 
stát stejný obnos, jako des-
ky předešlé tedy 25773 Kč 
s DPH.  -red-
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Inflaèní zvýšení nájemného a pachtovného se letos opět nekoná   
Město Prostějov nebude 

navyšovat letošní nájemné 
o  míru inflace vyhlašovanou 
Českým statistickým úřadem 
za uplynulý kalendářní rok 
u  všech nájemních smluv na 
pronájem majetku ve vlast-
nictví města Prostějova. Zvy-
šovat se nebude ani pachtovné 
u smluv na užívání a používá-
ní městského majetku.

V  rámci většiny uzavře-
ných nájemních a pachtovních 
smluv na užívání a  požívání 

majetku ve vlastnictví Statu-
tárního města Prostějova, ze-
jména pozemků a  nebytových 
prostor, je smluvně sjednána 
možnost každoročního navy-
šování nájemného a  pachtov-
ného o míru inflace. Jak uvedl 
náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil, v posledních pěti letech, 
v  letech 2010 až 2015, nebylo 
však nájemné a pachtovné na-
vyšováno, a  to s  ohledem na 
výši míry inflace a také s ohle-
dem na časovou a kapacitní ná-

ročnost rozesílání písemných 
oznámení. 

„Dalším důvodem pro ta-
kový postup byla i  skutečnost, 
že v  Programovém prohlášení 
Rady města Prostějova 2010-
2014, je mimo jiné uvedeno, že 
v oblasti hospodaření města ne-
bude při pronájmu městských 
nebytových prostor uplatňováno 
navyšování nájmů o míru infla-
ce. Z důvodu zachování rovného 
přístupu a  rovných podmínek 
pro všechny nájemce a pachtýře 

majetku ve vlastnictví města, se 
neuplatnění navýšení nájemné-
ho a pachtovného o míru inflace 
v předchozích letech vztahovalo 
nejen na nájemce nebytových 
prostor, ale na všechny nájemce 
a pachtýře veškerého majetku ve 
vlastnictví města,“ zdůraznil ná-
městek Pospíšil. 

Podle oficiálních údajů Čes-
kého statistického úřadu činila 
míra inflace, index spotřebitel-
ských cen, za rok 2015 0,3 %. 

 -red-

Na základních školách proběhly zápisy
Do osmi statuárním měs-

tem Prostějovem zřizova-
ných základních škol přišlo 
k zápisu 639 dětí, 85 zákon-
ných zástupců požádalo 
o odklad.

„Evidujeme celkem 639 žá-
dostí o  přijetí k  základnímu 
vzdělávání. Z tohoto počtu po-
dalo žádost o  odklad povinné 
školní docházky 85 zákonných 
zástupců a některé žádosti byly 

podány na více škol. Celkem 
tedy evidujeme 536 žádostí 
o přijetí k základnímu vzdělá-
ní, u nichž by žáci reálně mohli 
nastoupit do prvních tříd,“ 
uvedla náměstkyně primátorky 

Ivana Hemerková, která se při-
šla podívat k zápisu do ZŠ a MŠ 
Jana Železného. Vedoucí Od-
boru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Prostějova 
Petr Ivánek doplnil, že některé 

z  těchto žádostí jsou žádosti 
zákonných zástupců s trvalým 
pobytem mimo území měs-
ta Prostějova. Podle jeho slov 
jsou už jasné  počty prvních 
tříd, které budou ředitelé zá-
kladních škol, vzhledem ke ka-
pacitě škol a zájmu, pro školní 
rok 2016/2017 otevírat:

•	ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 
52 – 3 třídy 

•	ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova 60 – 2 třídy 

•	ZŠ Prostějov, ul. Dr. 
Horáka 24 – 3 třídy 

•	ZŠ a MŠ Prostějov, 
Palackého tř. 14 – 3 třídy 
(2 na Skálově nám., 1 
v Čechovicích) 

•	ZŠ a MŠ Jana Železného  
– 3 třídy 

•	ZŠ Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 – 1 třídu 

•	ZŠ a MŠ Prostějov, 
Kollárova ul. 4 – 2 třídy 
(1 třída speciální o nižším 
počtu žáků) 

•	 RG a ZŠ města Prostějova, 
Studentská ul. 2 – 3 třídy. 
 -red-

V Prostějově nezůstane jen u jedné 
posilovny Street Workout

Chystaná novinka, která podle reakcí potěšila veřejnost, nezůstane 
v počtu venkovních posiloven osamocena. Vedení města plánuje další tři.

Město Prostějov plánuje výstavbu první venkovní posilovny Street 
Workoutu v Prostějově. Vzniknout by měla v lokalitě sportovního areálu 
v ulici Kostelecká. Jak se ukazuje, rozhodně by nemělo zůstat jen u tohoto 
jednoho „centra“.

„Už čtyři roky o tom uvažujeme, bohužel záměr nebyl ani jednou 
dotačně podpořen, a proto nebyl realizován,“ uvedla na středeční 
tiskové konferenci s novináři náměstkyně primátorky Ivana Hemer-
ková. Nezůstane ale jen u jedné posilovny. Pokud se osvědčí, stavět 
se budou další tři!

„Chceme co možná nejvíce podpořit nové, mladé sporty. Teď jde o pi-
lotní projekt, který má návaznost v dalších třech posilovnách. Jedna by 
měla být ve Vrahovicích, druhá na Sídlišti svobody. O třetím místě zatím 
není rozhodnuto,“ doplnila Hemerková. 

Popularita těchto sportů ve městech, kde již takové zázemí existuje, 
napovídá, že by se i v Prostějově při funkčním zázemí mohl počet jejich 
vyznavačů dále zvyšovat. Předpokládané náklady na první hřiště Street 
Workout by se měly pohybovat do půl milionu korun. -red-

Podchod pod mostem v Olomoucké ulici
Bezpečně přes Olo-

mouckou ulici. Tak se dá na-
zvat snaha města Prostějova 

o vybudování podchodu pod 
mostem zmíněné lokality. 
Sloužit bude jak chodcům, 
tak i  cyklistům a  sníží na 
minimum riziko dopravních 
nehod.

Rada města Prostějova na 
svém úterním jednání schvá-
lila vyčlenit finance na zhoto-
vení projektové dokumentace 
podchodu, který bude měst-
skou pokladnu stát 90 tisíc 
korun. 

„Už v  loňském roce jsme 
připravili návrh technického 
řešení podchodu pod mos-
tem v  Olomoucké ulici. Ten 
řeší bezpečný průchod nejen 
chodců, ale i  cyklistů pod 
mostem západně s napojením 
na cyklistickou stezku v  bio-

koridoru Hloučela a východně 
na ulici Říční,“ vysvětlil první 
náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer. Podle jeho slov se toto 
řešení, vzhledem k  intenzitě 
dopravy v  ulici Olomoucká 
jeví jako nejbezpečnější. 

„Přejíždění cyklistů a  pře-
cházení chodců přes frekven-
tovanou tepnu města je velice 
riskantní a  toto řešení elimi-
nuje naše obavy z dopravních 
nehod,“ doplnil Fišer. K navr-
ženému postupu se vyjádřilo 
i  Povodí Moravy, které s  ním 
v zásadě souhlasí. 

Na otázku kolik financí 
bude třeba vynaložit na vy-
budování podchodu, odpoví 
zmíněná projektová doku-
mentace.   -kaa-
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Zájem o senior taxi roste
Provoz nedávno zavedené 

služby Senior taxi se setkává 
se stále větším úspěchem. Za 
leden bylo evidováno 453 
jízd.

„Jak jsme již informovali, 
Senior taxi jezdí od 1. pro-

since loňského roku a  k  5. 
lednu 2016 už mělo na kontě 
216 jízd. Toto číslo se zvedlo 
a k dnešnímu dni (11. 2. 2016 
– pozn.red.) za měsíc leden 
evidujeme 453 jízd,“ uvedl 
náměstek primátorky Pavel 

Smetana, který je za sociální 
oblast ve městě zodpovědný. 
Jak doplnil, senioři nejvíce 
využívají trasu k  nemocnici, 
poliklinice a  k  lékařům. Jde 
o 72,18 procentní využití této 
služby.  -jg-kaa-

Tabulka 1.  Počet jízd dle trasy

Jízdy - trasy Počet 
jízd

Relativní 
vyjádření

Nemocnice, polikliniky  
a lékaři

327 72,18 %

Česká pošta   30   6,62 %

Nám. T. G. Masaryka   22   4,86 %

Úřady   73 16,34 %

CELKEM 453 100,00 %

Tabulka 2.  Počet jízd dle dnů (leden 2016)

Den 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.

Jízdy/
den 22 24 17 26 22 29 24 32 18 23

Jízdy/
týden 111 126

Den 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.

Jízdy/
den 31 18 15 15 23 28 21 24 23 18

Jízdy/
týden 102 114

Počet pracovních dnů v měsíci:  20  Průměrný počet jízd na 1 den:     22,65 (1 jízda každých cca 20 minut)

Senior taxi Prostějov LEDEN 2016 (statistika)

16
02

23
31

62
8

CHYTRÁ DIETA
Nově otevřená poboèka v Prostějově

Tel.: 733 441 352

16
02

23
31

64
0
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Městská policie (dále jen MP) 
v  roce 2015 nedoznala žádných 
významných změn. Plní základ-
ní úkol, tj. zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
a  zajišťování veřejné služby ob-
čanům. V průběhu roku nedošlo 
k  významným událostem, které 
by vážně narušily veřejný pořá-
dek a jeho pokojný stav. Nedošlo 
ani k  významným změnám zá-
konů, které by bylo nutné apli-
kovat. Činnost byla zaměřena na 
každodenní úkoly, které jsou vždy 
odvislé od aktuálního stavu, ak-
tuálních problematik, na které je 
nezbytné se zaměřit. 

Průměrný počet strážníků 
na počet obyvatel se nijak vý-
znamně za minulý rok nezměnil. 
Průměrně na jednoho strážníka 
přímého výkonu služby ve statu-
tárních městech je 688 obyvatel. 
V  našem městě je na jednoho 
strážníka v přímém výkonu služ-
by 1164 obyvatel. Na jednoho 
okrskového strážníka pak při-
padá 5531 obyvatel. V roce 2016 
díky moudrému rozhodnutí rady 
a  zastupitelstva dojde k  rozšíře-
ní počtu okrskových strážníků 
na 10, posíleny budou místní 
části Vrahovice a  Domamyslice-
-Čechovice-Krasice, kde budou 
službu vykonávat vždy 2 okrskáři, 
kteří se budou střídat v  ranních 
a odpoledních směnách.

Velice si vážím všech těch, kteří 
neváhají a zavolají na naši bezplat-
nou linku 156 a oznámí jakékoliv 
protiprávní jednání. Přispívají tak 
významně ke zlepšení bezpečnost-
ní situace a navíc zadržení pacha-
telů přispívá ke zvýšení právního 
vědomí. Za rok 2015 bylo přijato na 
linku 156 celkem 9750 tísňových 
volání, což je 27 oznámení denně. 
Celých 50 % těchto oznámení tvoří 
oznámení dopravních přestupků, 
stání ve vjezdu, na vyhrazeném 
parkovišti, atd. Předmětem ozná-
mení je celé spektrum událostí, ne-
dovolený zábor, skládka, podezřelé 
chování osob, oznámené „drobné“ 
krádeže, narušování občanské-
ho soužití, rušení nočního klidu, 
chování bezdomovců, ale občané 
oznamují i podezření na spáchání 
trestného činu a události, ve kterých 
jsou příslušné podle věcné i místní 
příslušnosti jiné orgány, zejména 
orgány policie. Díky oznámení se 
podařilo zadržet v  mnoha přípa-
dech pachatele a předat policii. Tak 
tomu bylo v 75 případech, kdy po-
licii byly předány události s pode-
zřením na spáchání trestného činu. 
Občané oznamují i dopravní neho-
dy, kterých bylo hlášeno celkem 33.

Celkový počet přestupků v po-
sledních 8 letech je téměř stejný. 
Nejvyšší počet byl v r. 2012, v po-
sledních dvou letech je na stejné 
úrovni a tento počet odpovídá i sta-
vu veřejného pořádku a je v soula-

du s trendem i statistiky kriminality.  
Odráží stav veřejného pořádku, 
zaměření strážníků do různých 
oblastí a v neposlední řadě i činnost 
strážníků. Je ve shodě s  indexem 
kriminality ve městě, která také 
mírně klesá.

Počet přestupků proti veřejné-
mu pořádku v posledních 4 letech 
se snižuje. Je to způsobeno tím, že 
dochází ke snížení počtu nedovo-
lených skládek, odkládání odpadů 
mimo místa k  tomu určená. Na 
tomto úseku je to zejména činnos-
tí magistrátu, který zajišťuje třídění 
odpadů, vytváří podmínky pro 
svoz, ale i  prezentací případů ze 
strany MP, kdy pachatelé nedovole-
ných skládek byli zjištěni. Takových 
případů bylo 30. O  100 případů 
bylo méně v  oblasti vzbuzení ve-
řejného pohoršení, mnohdy byla 
dostačující domluva. V  některých 
případech však při provádění zá-
kroku a neuposlechnutí výzvy bylo 
nutné použít donucovací prostřed-
ky dle zákona. Tak tomu bylo ve 28 
případech.

Stejně jako v minulém roce, se 
počet přestupků majetkových sní-
žil. Převážnou část přestupků tvoří 
drobné krádeže, které jsou hlášeny 
ze supermarketů a obchodů. Tyto 
majetkové delikty jsou oznamová-
ny správnímu orgánu, výjimečně 
jsou řešeny v  blokovém řízení. 
Převážně se takových jednání do-
pouští osoby bez přístřeší, které 
páchají tyto přestupky opakova-
ně a  v  jednotlivých případech se 
může jednat o  pokračující delikt 
krádeže, nebo i tehdy, pokud byla 
taková osoba v  posledních 3 le-
tech pravomocně potrestána za 
majetkový skutek. Pokud se týká 
případů krádeží barevných kovů 
nebo železa obecně, pak je nutné 
konstatovat, že i přes prvotní skep-
tické přístupy ke změně pravidel 
výkupu kovů skutečně došlo k vý-
raznému snížení této protiprávní 
činnosti a  případy krádeže kovů 
jsou spíše ojedinělé.

V roce 2015 bylo řešeno 193 pří-
padů nesplnění povinností podle 
zákona na ochranu zvířat (pohyb 
psů). V  průběhu roku strážníci 
provedli odchyt celkem 153 zvířat, 
z  toho 59 psů bylo odvezeno do 
útulku, 82 psů bylo vráceno majite-
lům. Čipy a místní znalost strážníků 
často pomáhají určit majitele psa. 

Porušení vyhlášky o  zákazu 
požívání alkoholu bylo zjištěno 
ve 168 případech, 2 případy řeše-
ny jako porušení přestupkového 
zákona na úseku boje proti alko-
holismu, 55 případů porušení „ta-
bákového zákona“ – zákaz kouření 
na stanovených místech. V přípa-
dě požívání alkoholu na veřej-
ných místech je alkohol odebírán 
v rámci oprávnění.  Ani v jednom 
případě nebylo zjištěno porušení 
vyhlášky o  označení heren. Byly 

řešeny 4 případy neoprávněného 
lovu ryb, z toho 1 případ předán 
policii pro podezření na trestný 
čin pytláctví.

Závěrem lze konstatovat, že cel-
kově je úroveň veřejného pořádku 

v našem městě nadále dlouhodo-
bě stabilizována a na dobré úrovni. 

V roce 2016 to bude již 25 let, 
kdy vznikla MP (1.8 1991). V sou-
časné době je MP nezbytným ná-
strojem k řešení místních záležitostí 

veřejného pořádku a  jsou k tomu 
vytvořeny i  nadále všechny před-
poklady. Našim cílem je, aby nadále 
platilo, že Prostějov je bezpečné 
místo pro život.  

 Mgr. Jan Nagy, ředitel, v.r.

Městská policie informuje
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Představujeme okrskáře Městské policie Prostějov                                           
Okrsek č. 8, Ing. Petr Sláma, tel: 774 156 388, e-mail: slama@mpprostejov.cz 

Okrsek č. 8 je ohraničen 
ulicemi Lidická, Újezd, Svato-
plukova, Vrahovická, východ-
ní část ohraničuje železniční 
dráha a součástí je i hlavní vla-
kové nádraží ČD. Okrajovou 
částí okrsku je jižní část měs-
ta. Západní část je ohraničena 
ul. Újezd, ul. Lidická. Okrsek 
č. 8 představuje zejména sta-
rou zástavbu například sídl. 
Šárka. V  okrsku se nacházejí 
OD Kaufland, OD Lidl, OD 
Albert.

Okrsková služba působí pře-
devším preventivně a výchovně 
a  svou přítomností v  okrsku 
je službou pomoci občanům 
v  rámci zákonných oprávnění 
a  povinností strážníka. Samo-

zřejmě i represe hraje svoji dů-
ležitou úlohu, aby se další pro-
tiprávní jednání neopakovala. 
V okrsku jako jednočlenná pěší 
hlídka provádím především 
dohled nad dodržováním obec-
ně závazných vyhlášek města, 
nařízení města a  porušování 
zákonů. Pěší hlídkou v  okrsku 
mám blíže k  občanům, proto-
že jenom tak o  svém okrsku 
poznám co nejvíce. Okrskář 
dostává v průběhu kontrolních 
činností přehled o výskytu záva-
dových osob a vnímá informace 
předané občany, které zpraco-
vává a  tím může předcházet 
protiprávním jednáním. Pokud 
mě občané požádají o  pomoc, 
tak jsem povinen v  rámci po-
vinností a  oprávnění takovou 
pomoc poskytnout. Zejména se 
jedná o případy při porušování 
občanského soužití. Jedná se 
především o  sousedské vztahy 
občanů bydlících ve společných 
obydlích. Dále hlavním téma-
tem občanů, při kterých žádají 
o pomoc je rušení nočního kli-
du. 

Na ranní směně se podílím 
dohledem na přechodu pro 
chodce a dbám nad bezpečností 
přecházejících chodců, přede-
vším dětí, které jdou do školy. 
Jsem rád, že občané si tuto služ-
bu pochvalují zejména při zvý-
šeném provozu vozidel. V  do-
pravní oblasti jsem dle mých 
poznatků a  na žádost občanů 

navrhl dopravní značení ke 
zlepšení bezpečnosti a  plynu-
losti silničního provozu.  Pouze 
se nepodařilo prosadit zabezpe-
čení křižovatky na ul. Janáčko-
va z důvodu zabránění pohybu 
chodců mimo přechod, kde si 
lidé zkracují cestu přes travna-
tou plochu napříč křižovatkou 
k  OD Albert. Dále dle žádos-
tí občanů odhaluji přestupky 
na Okružní ulici v  Prostějově 
(podél dálnice), kde cyklisté 
jezdí po chodníku a  dochází 
ke kolizím s  chodci. Bohužel 
jde o spojnici průmyslové zóny 
s jižní částí města a cyklisti si tak 
zkracují cestu. Účastnil jsem se 
zasedání ve věci revitalizace sídl. 
Šárka. Cyklisté a hlavně chodci 
si mohou oddychnout, proto-
že cyklostezka podél dálnice je 
zahrnuta ve čtvrté etapě revi-
talizace, přibližně za čtyři roky. 
Neukáznění cyklisti jezdí také 
po asfaltovém chodníku na ulici 
Svatoplukova, kdy si myslí, že se 
jedná o cyklostezku a i zde jsou 
při odhalení přestupku řešeni. 

Pravidelné kontroly jak 
v  ranních směnách, tak odpo-
ledních, provádím na Hlavním 
vlakovém nádraží v  Prostějově 
a jeho okolí. V uplynulém roce 
se jednalo o  minimální množ-
ství případů, kdy se bezdomovci 
zdržovali na vlakovém nádraží 
a vzbuzovali veřejné pohoršení. 
Pokud se v prostorech vyskytují, 
jsou z těchto volně přístupných 

veřejných prostor vykazováni. 
Většina bezdomovců pochopi-
la, že v azylovém domě je o ně 
postaráno. V  novele tržního 
řádu byl mimo jiné schválen 
v okrsku č. 8 zákaz požívání al-
koholických nápojů před hlav-
ním nádražím a  okolí padesáti 
metrů. 

Jako každý rok je pravidelně 
prováděna kontrola reklamních 
poutačů, které jako zvláštní 
užívání komunikace nebo ve-
řejného prostranství podléhají 
poplatku. Dále byla provedena 
v  uplynulém roce akce na vy-
lepování plakátů mimo určené 
plochy. Byly sepsány úřední 
záznamy o  podezření z  jiného 
správního deliktu ke správnímu 
orgánu. V  jednom případě se 
v okrsku podařilo odhalit pacha-
tele v denní dobu na frekvento-
vané ulici Újezd, který vylepoval 
plakáty, poté byl řešen blokovou 
pokutou. Odhalení takových 
přestupků také není jednodu-
ché, protože osoby, které vylepují 
plakáty mimo určená místa, jsou 
si vědomi, že porušují zákon 
a podle toho se chovají tak, aby 
je nikdo nepřistihl.

Dalším problémem je poško-
zování cizího majetku tzv. spre-
jerství. Posprejovaných budov 
přibývá a  odhalit takové proti-
právní jednání je složité i přesto 
se mně podařilo v mimopracov-
ní době odhalit dvě podezřelé 
osoby, které posprejovaly nemo-

vitosti a za spolupráce operační-
ho střediska MP a hlídkové služ-
by byli tito pachatelé zadrženi.

Dále dochází k  hromadění 
odpadu u kontejnerů na tříděný 
odpad, kde někteří z občanů od-
kládají odpady ke kontejnerům. 
Jedná se o odpad, který nepatří 
do sběrných nádob a který mo-
hou odvést občané bezplatně 
do sběrných dvorů. Odkládání 
odpadu a  zakládání skládek je 
protiprávním jednáním.

Jak je dobrá místní znalost 
v okrsku, se mně osvědčilo v ně-
kolika případech. Například 
k  odhalení pachatele trestného 
činu, kterého měla policie jako 
neznámého a který byl předán do 
médií. Dle fotodokumentace a ob-
razového záznamu z kamery jsem 
identifikoval osobu, která se zdr-
žovala v mém přiděleném okrsku, 
a  informoval státní policii. Dále 
mě potěšila maličkost, kdy byl 
při akci Prostějovské léto nalezen 
fotoaparát a dle fotek jsem poznal 
obyvatele z  okrsku, kterému byl 
fotoaparát ihned předán.

Okrsková služba se účastní 
akcí, jako jsou kontroly zamě-
řené na zákaz podávání alko-
holu mladistvým, podílí se na 
odhalování přestupků při blo-
kovém čištění pozemních ko-
munikací ve městě. Dohlíží na 
dodržování veřejného pořádku 
při akcích, jako je Prostějovské 
léto, zima a dalších akcí během 
roku.

Strážníci skupiny prevence bilancují       
Strážníci skupiny prevence 

hodnotí loňský rok. Mezi pod-
statnou část jejich práce patří 
návštěvy základních škol, besedy 
a osvětové akce. 

Setkání s dětmi základních škol 
probíhá v obdobném duchu, jako 
tomu bylo v  předešlých letech. 
„Seznamujeme děti s  dopravní-
mi předpisy, právním vědomím, 
nechybí vštěpování zásad osobní 
bezpečnosti ani přiblížení práce 
policie,“ uvedla mluvčí Městské 
policie Prostějov Jana Adámková 
s tím, že jednou ročně, na základě 
žádosti vedoucích učitelek, přichá-
zí preventisté také do mateřinek. 
„Cílem takových akcí je vysvětlit 
malým dětem, jak co nejvíce před-
cházet nebezpečným situacím, tu-
díž jak se ochránit před nástrahami 
současného života v oblasti krimi-
nality a  jak postupovat při zjištění 
protiprávního jednání,“ vysvětlila 
mluvčí Adámková. 

Práce lidí ze skupiny prevence 
ale besedami nekončí. „Organizuje-
me, připravujeme a podílíme se na 
nejrůznějších preventivních akcích 
a soutěžích, které se již po několik let 

opakují. S nástupem jarních měsíců 
se například rozjíždí série soutěží 
a akcí nejen pro školáky, ale i ostatní 
veřejnost,“ zmínila Adámková a jen 
namátkou jmenovala soutěž pro 
žáky šestých tříd O pohár Zdravého 
města, akci Den se složkami IZS, 
tradiční Dopravní soutěž mladých 
cyklistů, Dětský den s knihovnou či 
Okresní soutěž zdravotnických hlí-
dek, kterou zajišťuje Červený kříž. 

Začátek léta je pro strážníky ob-
dobím kontrol zaměřených na cyk-
listy a na povinnou výbavu jízdního 
kola. „Z celkového počtu jedenácti 
akcí jsme zkontrolovali 569 cyklis-
tů,“ spočítala Adámková. Neméně 
důležitou preventivní činností je 
práce strážníků v období dušiček. 
„Pohybujeme se v prostorách hřbi-
tova a  neopomínáme ani přilehlá 
parkoviště. Snažíme se občany 
upozornit na dodržování zásad 
bezpečného chování, neboť i  tak 
se dá v mnoha případech zabránit 
zlodějům v jejich nekalé činnosti,“ 
zmínila Adámková a nezapomně-
la ani na nákupní střediska. S ná-
stupem konce roku tady mohou 
lidé potkávat strážníky při akcích 

s názvem „Kde mám peněženku“. 
„Upozorňujeme nakupující, že pe-
něženka nahoře v tašce či v zadní 
kapse kalhot jen nahrává zlodějům, 
kteří přímo na tato pochybení ob-
čanů číhají,“ vysvětlila smysl pre-
vence Adámková. Do výčtu aktivit 
skupiny patří i montáž bezpečnost-
ních řetízků. Probíhá v  průběhu 
celého roku. „Jen je třeba splnit 
určité podmínky a to je věk nad 60 
let a bydliště na katastru města Pro-
stějova,“ vysvětlila mluvčí Městské 
policie Prostějov Jana Adámková.

Prevence, soutěže, besedy i ostat-
ní činnost budou pokračovat ve 
stejné intenzitě i letos. Již nyní jsou 
naplánovány termíny některých 
akcí a soutěží, například 24. května 
proběhne II. ročník vědomostně-
-dovednostního klání seniorů, pod 
názvem „Aktivní senior“ v prosto-
rách Kolářových sadů, 11. červen je 
vyhrazen motoristům. Uskuteční 
se tradiční akce měření rychlosti 
na Severní obslužné komunikaci, 
kdy si zájemci budou moci porov-
nat naměřenou hodnotu mobilní 
radarem s ukazatelem rychlosti ve 
svém vozidle.   -red-

Počet přednášek: 

Besedy Počet 
besed

Počet 
osob

Besedy pro ZŠ dle harmonogramu 192 3057
Ostatní besedy pro děti (MŠ,SŠ, družina) 16 473
Besedy pro veřejnost 7 243
CELKEM 215 3773

Souhrn soutěží a akcí:   

Aktivity Počet 
aktivit Počet osob

Soutěže a preventivní akce 43 3727
Montáž řetízků na dveře 2 8
CELKEM  45 3735

Souhrn besed v prostějovských základních školách
 v průběhu roku: 

Ročník Počet tříd Počet žáků Počet 
besed

I. 22 534 43
II. 23 509 23
III. 19 471 38
IV. 18 428 18
V. 18 443 36
VI. 19 383 19
IX. 15 289 15
CELKEM 134 3057 192
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Rok 2015 lze hodnotit z pohle-
du Policie České republiky půso-
bící v  teritoriu okresu Prostějov 
jako poměrně úspěšný. 

Evidováno bylo 2059 skutků, což 
je druhý nejnižší počet za 15 let. Bylo 
objasněno 1234 věcí. Jedná se o dru-
hý nejlepší výsledek od roku 2003. 
Procentuální objasněnost roku 2015 
činí 59,93%,což je nárůst o  1,92% 
k roku 2014, o 9,07% k roku 2013 
a  k  roku 2011 dokonce o  16,19% 
(43,74%). Jedná se tedy o  nejlepší 
výsledek za 10 let, resp. od roku 2002. 

Rok Nápad Objasněno Obj. v %
2015 2059 1234 59,93
2014 2160 1253 58,01
2013 2320 1180 50,86
2012 2318 1174 50,65
2011 2380 1041 43,74
2010 1972 931 47,21
2009 2352 1000 42,52
2008 2314 1063 45,94
2007 2584 1221 47,25
2006 2160 1205 55,79
2005 2083 1169 56,12
2004 2069 1191 57,56
2003 2153 1104 51,28
2002 2452 1319 53,79

Druhy kriminality
Policisté Územního odboru 

Prostějov se v  loňském roce po-
týkali se všemi druhy kriminality. 
Obecná kriminalita představovala 
1330 skutků (což je o  192 méně 
než v  roce 2014), z  nichž dosud 
bylo objasněno 611, což je 45,94%. 

Násilná kriminalita představovala 
v  roce 2015 135 skutků, objasně-
no bylo dosud 106, tedy 78,52%. 
Mravnostních trestných činů bylo 
vloni spácháno na Prostějovsku 
celkem 16, stejně jako v roce 2014 
i 2013. Objasněno bylo 13 případů, 
což činí 81,25% (v procentuálním 
porovnání nejvíce v Olomouckém 
kraji). Majetková trestná činnost 
byla zaznamenána v 978 případech 
(pokles o 130 oproti předchozímu 
roku), objasněno bylo 33,64% pří-
padů. Výrazný podíl na celkové 
kriminalitě má drobná kriminalita. 
Např. krádeže kabelek, peněženek 
a věcí z aut tvoří celkem cca 13%.  
U  hospodářské kriminality bylo 
evidováno 448 skutků, což je o 68 
více než v  roce 2014, objasněno 
bylo 362 těchto činů, tedy o  53 
více než v roce 2014. Objasněnost 
případů hospodářské kriminali-
ty představuje 80,80%! Poměrně 
významnou oblastí zastoupenou 
v hospodářské trestné činnosti loň-
ského roku je počítačová kriminali-
ta. Jedná se o trestné činy, které byly 
kvalifikované zejména jako neo-
právněný přístup k  počítačovému 
systému a nosiči informací, spočí-
vající v  prolomení facebookového 
profilu, prolomení internetového 
bankovnictví či e-mailu. Zde došlo 
ke znatelnému nárůstu. V loňském 
roce, stejně jako v předchozím ob-
dobí, byly prověřovány také trestné 
činy proti měně a platebním pro-
středkům,  autorskému právu, ži-
votnímu prostředí, zejména týrání 
zvířat a pytláctví, trestné činy úřed-
ních osob, porušení povinnosti při 
správě cizího majetku, poškození 
věřitele, zkreslování údajů o  stavu 
hospodaření a  jmění a  podob-
ně.   U  těchto trestných činů jsou 
počty v meziročním porovnání na 
stejné úrovni. 

Za zmínku stojí i to, že policisté 
zajistili v  loňském roce majetek 
a  finanční prostředky v  celko-
vé výši 6,1 milionu korun. Tyto 
prostředky slouží pro účely zajiš-
tění výkonu trestu či ochranného 
opatření nebo zajištění nároku 
poškozeného v trestním řízení.

Z další činnosti policistů 
Územního odboru PČR 

Prostějov:
Řešeno 11.454 přestupků (neje-

nom těch dopravních)
Šetřeno 657 dopravních nehod
Vypátráno 114 osob 
Zadrženo 649 řidičů pod vlivem 

alkoholu a omamných látek
Realizováno 126 lokálních i ce-

lookresních bezpečnostních akcí
Provedeno bylo 24 větších re-

alizací na úseku výroby, pěstování 
a distribuce omamných a psycho-
tropních látek. 

Provedeny desítky preventivních 
akcí pro děti, teenagery, seniory, 
v chatových oblastech, u obchodních 
center, ve sběrnách, hernách atd.

Doprava a bezpečnost
V oblasti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu policisté šetřili 
657 dopravních nehod, což je o 97 
více než v  roce 2014! Také nehod 
spáchaných pod vlivem alkoholu 
přes zvýšenou kontrolní činnost na 
úseku BESIP přibylo, a to o 10. Pozi-
tivní na této ne příliš radostné statis-

tice je alespoň fakt, že usmrcených 
osob při dopravních nehodách bylo  
o 3 méně než v roce 2014. Celkem 
při nehodách v roce 2015 zemřelo 
6 osob, což je druhý nejnižší počet 
usmrcených osob od roku 1989. 
Podrobnější rozbor je uveden v ta-
bulce a grafu níže.

Řidiči pod vlivem 
alkoholu a OPL

V loňském roce opět došlo k ná-
růstu zadržených řidičů pod vlivem 
alkoholu či omamných a psychotrop-
ních látek. Celkem o 53 případů více, 
než v  roce 2014, kdy bylo zadrženo 
596 řidičů. V roce 2013 to bylo 508 
a 502 v roce 2012. Policisté této proble-
matice věnují zvýšenou pozornost a to 
nejenom ti dopravní, ale i z obvodních 
oddělení. Smyslem tohoto cíleného 
úsilí je působit na řidiče a chránit ve-
řejnost před tímto nešvarem. Řidiči 
pod vlivem alkoholu či drog totiž ne-
ohrožují je sebe, ale i ostatní účastníky 
silničního provozu. Zde je nutné upo-
zornit, že u  loňských celkově šesti 
smrtelných dopravních nehod hned 
ve 4 případech byl řidič pod vlivem 
alkoholu, nebo drog!

Institut vykázání

V uplynulém roce využili poli-
cisté Územního odboru Prostějov 
tento institut celkem v  16 přípa-
dech. Jde o významné opatření na 
pomoc obětem domácího násilí. 
Ve všech případech se jednalo 
o muže (druh, manžel, syn nebo 
vnuk). V roce 2014 vykázali poli-
cisté z domova celkem 11 násilní-
ků, v roce 2013 to bylo 13, v 2012 
dokonce 17 a v roce 2011 celkem 7. 

Priority pro rok 2016
V  oblasti bezpečnosti a  plynu-

losti silničního provozu:
Cyklisté, chodci, alkohol a OPL 
V oblasti kriminální delikvence:
Drobná kriminalita a drogy
V oblasti veřejného pořádku:
Divácké násilí a extrémismus
V oblasti prevence:
Účastníci silničního provozu, 

ochrana majetku

Územní odbor Prostějov 
čítá celkem 207 policistů a 13 ob-
čanských zaměstnanců. Pořádková 
policie (obvodní oddělení) má 122 
policistů (z  toho u oddělení Pros-
tějov 1 slouží 58 příslušníků, Pros-
tějov 2 má 17, Konice 16, Němčice 
16 a  Plumlov 15). Na dopravním 
inspektorátu působí 28 policistů, 
u  služby kriminální policie a  vy-
šetřování je zařazeno 51 policistů 
(oddělení obecné kriminality 28, 
oddělení hospodářské kriminality 
17, oddělení kriminalistické tech-
niky 6). Vedení, analytiku a servisní 
činnosti zajišťuje 6 policistů.

 plk. Mgr. Pavel Novák, 
vedoucí ÚO PČR Prostějov

Policejní ohlédnutí za rokem 2015

Vývoj počtu dopravních nehod na okr. Prostějov v letech 1996 - 2015

Dopravní nehodovost okr. Prostějov

Rok Počet DN Usmrceno

1996 1088 14 84 128 78
1997 1019 25 80 135 72
1998 1116 11 63 192 71
1999 1290 11 71 226 76
2000 1257 9 40 219 38
2001 1190 12 46 231 76
2002 1123 22 50 235 78
2003 1229 17 63 217 61
2004 1293 22 54 205 78
2005 1353 12 33 207 61
2006 1327 16 46 167 68
2007 1285 5 32 222 76
2008 1173 13 42 183 61
2009 655 10 49 235 59
2010 608 7 10 213 34
2011 678 11 23 207 37
2012 659 7 29 256 36
2013 555 7 25 239 36
2014 560 9 37 215 48
2015 657 6 15 228 58

Těžce 
zraněno

Lehce 
zraněno

Alkohol u 
DN

Dopravní nehodovost okr. Prostějov
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„Ať už je teplo nebo zima, u vás v sauně je vždy príma.“
Svůj dnešní příspěvek začí-

nám zdravicí herečky Zuzany 
Bydžovské z  roku 1984, která 
takhle ohodnotila fungování 
prostějovské sauny v  měst-
ských lázních na Floriánském 
náměstí. Proč jsem si vybral 
téma sauny a saunování v Pro-
stějově a  hodlám se jím dnes 
zabývat? No protože právě 
v  zimě je toto téma vysloveně 
vhodné. V tomto měsíci na nás 
nejvíce útočí bacily a  s  nimi 
přicházejí choroby horních 
cest dýchacích a  právě sauna 
je jedním ze zásadních prvků, 
jak nástupu chorob zabránit, 
je také mimo jiné místem utu-
žování společenských vztahů, 
což v dnešní hektické době ne-
zaškodí a  hlavně a  především 
21. prosinec 1968 byl začátkem 
historie prostějovského sauno-
vání a tak tu také máme takové, 
sice nekulaté, ale za to pozitivní 
výročí.

Díky jednomu z  pamětníků 
na začátky místní sauny, dosta-
la se mi do rukou její kronika 
a tak si dovolím odcitovat „otce 
zakladatele“ prostějovské sauny 
pana Karla Povolného, který při 
otevření napsal toto: „Dnešním 
dnem byla otevřena sauna v na-
šem krásném hanáckém městě 

Prostějově. Děkuji jménem svým 
a  jménem celého kolektivu za-
městnanců lázní všem organi-
zacím, podnikům, kolektivům 
a  jednotlivcům, kteří se o  její 
vybudování zasloužili a  dali tak 
našim občanům krásný dárek pod 
vánoční stromek. Ať slouží tato 
sauna ke zdraví a  dobré náladě 
všem, kteří ji navštíví“. Poděko-
vání bylo na místě, neboť vybu-
dování přišlo na tehdejších 55 ti-
síc korun, což není zrovna málo, 
sauna ovšem měla významné za-
stánce v podobě tehdejších před-
stavitelů zdravotnictví ve městě 
pánů doktorů Sesulky (tehdejší 
ředitel OÚNZ), Vence (tehdejší 
vedoucí lékař tělovýchovného 
oddělení) a Slavětínského (speci-
alista na choroby HCD). Někde 

vzadu se také schovávala myš-
lenka udělat něco pozitivního 
pro lidi v  době, kdy se občané 
museli dívat na ruské okupanty 
a  začínající normalizaci. Hned 
po otevření se pak dovídáme, že 
saunu navštívilo denně až 150 
lidí, možná i  tam šlo probrat 
tehdejší neutěšenou politickou 
situaci v užším kolektivu, neboť 
veřejně se již projevování re-
belských názorů začalo trestat. 
Místní tisk tehdy vtipně glosoval, 
že ve Finsku, zemi, kde je sauno-
vání tak tradiční jako u nás pivo, 
zasedá v sauně i vláda a spoustu 
věcí tak vyřeší v klidu a lépe ve 
prospěch svých občanů.

Pokud dále zalistujeme v kro-
nice, zjistíme, že by se mohla stát 
pokladnicí pro sběratele auto-

gramů českých herců, neboť zde 
najdeme podpisy již zmíněné 
Zuzany Bydžovské, dále Ljuby 
Krbové, Karla Augusty, Jana Pře-
učila, Josefa Langmilera, Jiřího 
Němečka a Miroslava Horníčka, 
tato herecká ikona, přidal k vě-
nování a  podpisu i  fotografii. 
Všichni zmínění jsou zajedno 
v tom, že sauna je vždy perfekt-
ně připravená, servisní tým vždy 
milý a v podstatě zjistíte, že nejen 
oni, ale i ostatní návštěvníci toto 
zařízení přejmenovali na „Saunu 
u Karla“. Najdete i ilustrovaná vě-
nování a pouze v jednom přípa-
dě jedno jemně nemravné. 

Kronika končí rokem 1984 
právě věnováním Zuzany 
Bydžovské, ale sauna v  měst-
ských lázních funguje dál i dnes 

a po rekonstrukci celého lázeň-
ského areálu v roce 1994, jehož 
původními autory jsou architek-
ti Vladimír Vychodil a Radoslav 
Malaska, tu máme i infrasaunu, 
solárium a  mořskou koupel se 
solí.

V  současnosti je areál lázní 
i  sauna v  péči Domovní správy 
Prostějov a  dle názoru hostů, 
tradice s kvalitní péčí trvá i dnes, 
takže „otec zakladatel“ Karel Po-
volný, který to již vše sleduje tam 
odněkud shora, může být spoko-
jený. V  současnosti je ze strany 
některých jedinců trend v našem 
městě do všeho rýpat a vše kriti-
zovat a tak pojďme my normální 
také něco pochválit, dnes si tuto 
pochvalu zaslouží již 47 let trvající 
prostějovské saunování. -mm-

Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava

Studenti  Střední školy designu 
a  módy, Prostějov se zúčastnili 
soutěže Mladý módní tvůrce. 
Soutěž, která je určena všem stu-
dentům středních škol a  učilišť 
v  oborech oděvní a  kadeřnické 
tvorby z celé republiky, se konala 
už po sedmnácté v Jihlavě.

V  programu soutěže oděvní 
tvorby bylo 7 kategorií. SŠDAM  
měla svoje želízka v ohni ve dvou 
z nich.

 V  kategorii s  názvem „Volná 
mladá móda“ s  podtextem „Sou-
časný oděv inspirovaný historií“ 

jsme se prezentovali kolekcí s ná-
zvem GOLDEN KIDS, která byla 
inspirovaná  60tými léty 20. století. 
Barevně pestrá a rozmanitá kolekce 
se umístila na 3. místě. 

V kategorii Společenské oděvy – 
„Procházka po červeném koberci“ 
jsme měli 2 zástupce. 

Kolekce s  názvem FEMINE, 
reprezentující ženskost a šarm, se 
umístila na 3. místě. 

Kolekce BLACK CONVEN-
TION patřila k  tomu nejlepšímu 
v  celé soutěži. Velkorysé siluety, 
neobvyklý materiál a  zajímavé 

detaily zaujaly porotu natolik, že 
ji udělila 2. místo v uvedené kate-
gorii.

Všechny prezentované modely 
vytvořily studentky 4. B oboru Mo-
delářství a návrhářství oděvů, pod 
vedením známé prostějovské ná-
vrhářky Yvony Řihoškové Leitner.

Na úspěchu se velkou měrou 
podílely i modelky z řad studen-
tek školy, jejíchž  profesionální 
předvedení  ocenila  nejen poro-
ta,  ale i diváci v hledišti.

  Jaroslava Sedlářová
učitelka SŠDAM

Den otevřených dveří 
Gastroenterologického oddělení

Gastroenterologické oddě-
lení Nemocnice Prostějov zve 
všechny zájemce na Den ote-
vřených dveří, který se usku-
teční ve středu 9. 3. 2016 od 
9:00 do 12:00 hod. Zájemci 
budou mít možnost konzultace 
s  lékaři a  sestrami gastroente-

rologického oddělení, prohléd-
nout si ambulance a  přístroje 
na vyšetření trávicího traktu, 
zhlédnout produkty na přípra-
vu před vyšetřením trávicího 
traktu a  vyzkoušet produkty 
z oblasti zdravé výživy, výživo-
vých koktejlů atd. -red-

Den prevence zeleného 
zákalu a den otevřených 
dveří Oèního oddělení

Oční oddělení Nemocnice 
Prostějov zve všechny zájemce 
na Den prevence zeleného zákalu 
a den otevřených dveří, který se 
uskuteční v pátek 11. 3. 2016 od 
10:00 do 14:00 hod. Zájemci bu-
dou mít možnost si nechat změřit 

nitrooční tlak, prohlédnout si od-
dělení či konzultovat s lékaři, kteří  
ochotně odpoví na všechny dota-
zy. V  případě zjištění podezření 
na zelený zákal, bude mít pacient 
možnost se objednat na další od-
borné vyšetření.                       -red-

Světový den ledvin  
v Nemocnici Prostějov

Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost preventivního vyšetře-
ní zdarma a přijďte ve čtvrtek 10. 
3. 2016 od 6:30 do 15:00 hod. na 
Světový den ledvin, který pořádá 
Nefrologická ambulance oddělení 
hemodialýzy Nemocnice Prostějov. 
Všichni návštěvníci mají možnost 
si nechat zdarma změřit krevní tlak 

a puls, vyšetřit si moč pomocí papír-
kové metody na přítomnost bílkovin, 
poradit se s kvalifikovaným personá-
lem či shlédnout prezentaci urologic-
kých přípravků, které si budou moci 
zakoupit za akční ceny. V  případě 
zjištění nálezu v  moči, budou mít 
pacienti možnost se objednat na další 
odborné vyšetření.  -red-
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Významné stavebně investièní akce roku 2015 – 2. èást   
V roce 2015 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě

Energeticky úsporná opatření MŠ Moravská Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí

Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova Severní obslužná komunikace – tichý asfalt

Za příspěvku Operačního programu Životního prostředí ve výši 2 mil. Kč byla 
provedena energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská. Celkové náklady 
dosáhly 3,5 mil. Kč. Stavbu provedla firma PSS Přerovská stavební a.s.

V rámci společné investiční akce města Prostějova a Olomouckého kraje byla 
vybudována tříramenná okružní křižovatka. Finanční náklady města činily 3,8 
mil. Kč. Stavbu provedla firma INSTA CZ s.r.o.

Byly provedeny restaurátorské práce na kovaném oplocení zámeckého pří-
kopu. Součástí restaurování byla i obnova vstupních bran, lamp a částečně 
betonového soklu.  Z programu Regenerace městské památkové zóny byl 
poskytnut příspěvek ve výši 0,2 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 1,6 mil. Kč. 
Zhotovitelem byl František Brodecký.

V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce a výstavba komunikací, 
parkovacích míst a chodníků. Celkové náklady činily cca 4 mil. Kč. Práce pro-
vedla firma Strabag a.s.

Vrchní vrstva starého asfaltu 1. kvadrantu vnějšího městského okruhu byla 
nahrazena tzv. tichým asfaltem. Finanční náklady činily 3 mil. Kč. Stavbu reali-
zovala firma Eurovia CS a.s.

V rámci investiční akce byla provedena výstavba chodníků, nové opěrné zdi, 
výměna stávajícího veřejného osvětlení, úprava stávajících dřevin a výsadba 
nových dřevin a rostlin. Celkové náklady činily cca 5,7 mil. Kč. Příspěvek na 
zeleň z Operačního programu Životního prostředí činil 0,5 mil. Kč. Práce rea-
lizovala firma Green projekt s.r.o.

Zámek – rekonstrukce oplocení Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla
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NÁRODNÍ DŮM - JEDINEČNÁ PROSTĚJOVSKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

Národní dům v  Prostějově 
navržený významným archi-
tektem Janem Kotěrou, který je 
klenotem české secese a chlou-
bou města Prostějova, byl po-
stupně otevírán od 9. 11. 1907 
do 1. 12. 1907 (zdroj: Národní 
dům v Prostějově, Sborník prací 
k 80. výročí otevření Národního 
domu v  Prostějově, 1987). Bez 
nadsázky lze konstatovat, že se 
stal centrem společenského kul-
turního dění, kterým je dodnes.

Ve více než stoleté historii této 
líbivé budovy však docházelo 
k  mnoha osudovým změnám. 
Prvním bylo období 2. světové 
války, kde dle návrhu architek-
ta Tranquilliniho byla budova 
upravena tak, že došlo k  potla-
čení ryze slovanských prvků 
secese. V  období po 2. světové 
válce zásahy do původního rázu 
nebyly již tak citelné, ale i tak je 
třeba připomenout, že při re-
konstrukci ústředního vytápění 
byl do značné míry poškozen 
původní Kotěrův geniální vzdu-
chotechnický systém, taktéž ně-
které povrchové úpravy ubíraly, 
vlivem používaných technolo-
gií, této budově na zdobnosti. Je 
však třeba přiznat, že o  objekt 
bylo dobře pečováno a zachoval 
se do 90. let minulého století ve 

velmi dobrém stavu.
V  průběhu celé historie pro-

stějovského Národního domu 
docházelo k  postupným opra-
vám, fasády, střešního pláště 
i  interiéru, jak v  předválečném, 
tak i v poválečném období. Byla 
zpracována i  řada návrhů, jak 
Národní dům rozšířit či pozmě-
nit. U  těchto prací figurovalo 
spoustu známých a významných 
autorů (např. B. Fuchs, A. Navrá-
til aj.).

Další práce pokračovaly v 90. 
letech minulého století, a aniž by 
to bylo na první pohled patrné, 
začala v  pravém slova smyslu 
obnova prostějovského Národ-
ního domu. Téměř po 90. letech 
provozu došlo k zásadní a velmi 
nákladné rekonstrukci jevištní 
techniky, byl obnoven původní 
Kotěrův způsob vytápění za po-
užití moderních prvků techno-
logie, docházelo k  postupnému 
návratu zdobných pasířských 
výrobků, byly obnoveny prome-
noáry dle původního Kotěrova 
návrhu odstraněním sádrokarto-
nových podhledů, došlo k  repa-
sování interiérových truhlářských 
výrobků, kterým se vrátil původ-
ní design, došlo k obnově kavárny 
a restaurace s maximální snahou 
o  přiblížení se k  původním ná-
vrhům. Několik let také probíhala 
obnova sgrafit na fasádě a fasáda 
byla opatřena nátěrem barevného 
odstínu blížícímu se k  původ-
nímu Kotěrovu návrhu. To vše 
bylo umožněno získáním kopie 
původní Kotěrovy dokumentace 
a snahou a nadšením pracovníků 
divadla a  pracovníků zajišťující 
tyto investiční práce. Na prove-
dení výše zmíněných prací bylo 
za posledních 20 let vynaloženo 
přibližně 90 mil. Kč.

Tak jedinečný objekt, který se 
nachází v Prostějově, však vyža-
duje neustálou péči a  jsou při-
pravovány dokumentace k dal-

šímu opravám a  další obnově 
Národního domu. Připravují 
se opravy krovu a  střešní kon-
strukce, dojde k  opravám díl-
čích vad na fasádě, která bude 
opatřena novým nátěrem, bu-
dou provedeny repase a nátěry 
truhlářských výrobků v  rámci 
fasády, dojde k sanaci části pod-
zemních konstrukcí poškoze-
ných vlhkostí, bude vybudová-
na přípojka dešťové a splaškové 
kanalizace, dojde k  výměně 
stupaček, budou zavedeny nové 
rozvody elektrické sítě, dojde 
k  opravě komunikací a  chod-
níků kolem objektu, dále bude 
opraveno zábradlí v  divadelní 
části, vyměněny sedačky a  tex-
tilie (opona, závěsy u  lóží, pol-
strování dveří), plánuje se také 
obnova bočních vitráží, vitráží 
za hledištěm, bočního scho-
diště do promenoárů, obnova 
designu a světlíků ve vstupním 
vestibulu, dojde k nasvícení his-
torické památky a  k  zavedení 

kamerového systému. Také se 
plánuje rekonstrukce sociální-
ho zařízení v  restaurační části, 
rekonstrukce kuchyně a rekon-
strukce venkovního WC.

„Město Prostějov usiluje o  to, 
aby značná část výše uvedených 
prací byla realizována za účasti 
dotace v rámci Integrovaných teri-
toriálních investic, přičemž odha-
dovaný rozsah prací činí přibližně 
70 mil. Kč. Předpokládaný objem 
dotace může dosáhnout 40 - 50 
mil. Kč,“ uvedl v  této souvislosti 
uvolněný radní Jaroslav Šlambor 
(na snímku). Zpracovali: 

 Ing. Antonín Zajíček, 
Mgr. Miroslava Fabiánková, 

 Miloslav Svoboda
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INZERCE

To je to číslo, které bylo 
hlavním motivem jubilejní-
ho plesu Okresního výboru 
KDU-ČSL, který se konal dne 
30. 1. 2016 v  prostorách Ná-
rodního domu v  Prostějově. 
Je to doba života skoro jedné 
lidské generace. 

Začátky byly velice skromné, 
kdy krátce po válce 1. 7. 1945 
byla obnovena činnost Česko-
slovenské strany lidové. V jejím 
čele stanul prostějovský děkan 
páter Ignác Dragoun z  kostela 
Povýšení sv. Kříže a u všeho po-
čátečního dění byla i paní Marie 
Krsková, 1. tajemnice Městské 
organizace ČSL, tehdy sídlící 
v  domě v  ulici Vápenice č. 21, 
v Prostějově. Byla u toho, když 
se konal 1. Ples v  lednu 1946 
a byla u toho, když se konal i 70. 
Ples. Do komunistického pře-
vratu v roce 1947 bylo jen v Pro-
stějově více jak 1 000 registrova-
ných členů a v okrese Prostějov 
více jak 10 tis. členů. K  těmto 
číslům si mohu jen nostalgicky 
a  závistivě povzdechnout a  za-
myslet se, proč a  kam tito pří-
znivci, obětaví členové zmizeli. 
Ale není tak zle, protože jubilej-
ní ples ukázal, že se „blýská“  na 

lepší časy. Na ples přijalo pozvá-
ní mnoho vzácných hostů v čele 
s 1. místopředsedou KDU-ČSL 
a  ministrem zemědělství ing. 
Marianem Jurečkou, předsedou 
Klubu KDU-ČSL poslanecké 
sněmovny Mgr. Jiřím Miholou, 
primátorkou města RNDr. Ale-
nou Raškovou a náměstkem Bc. 
Pavlem Smetanou, poslankyní 
MUDr. Jitkou Chalánkovou 

za TOP 09, nám. Min. školství 
a dlouholetým ředitelem CMG 
a  předsedou MěO KDU-ČSL 
Mgr. Jaroslavem Fidrmucem  
a  dalšími významnými hosty 
veřejného, politického a  ob-
chodního života. Za přítom-
nosti více jak 150 účastníků 
plesu se prezentovaly do bohaté 
věcné tomboly jednak všechny 
naše okresní organizace a  naši 

členové a  jednak naše Prostě-
jovské firmy a sportovní kluby, 
za všechny budu jmenovat ale-
spoň FTL-First Transport Lines, 
a.s., Sezako s.r.o. , Mubea-HZP 
s.r.o., TK Plus s.r.o. a další, kte-
rým patří velký dík. Do tombo-
ly přispěly i mimo domácí firmy 
i firmy z ostatních měst a ze za-
hraničí, pro zajímavost jmenuji 
Oltis Group s.r.o. Olomouc, 
Express Vídeň nebo  Budamar  
a Express Bratislava.

Ples byl hodnocen všemi 
účastníky (i  těmi, co v  tombo-
le nevyhráli) velice pozitivně, 
vládla na plese přátelská a  sr-
dečná atmosféra (bez  nikam 
vedoucích politických debat), 
kterou umocnili i  všichni vy-
stupující v bohatém programu, 
jako Národopisný soubor Kosíř 
z Kostelce n.H,  pražská zpěvač-
ka a prostějovská rodačka Irena 
Kousalová či „Čiperné babičky“ 
z Plumlova. 

Již nyní se těšíme na setkání 
s vámi 11. 2. 2017, kdy se bude ko-
nat 71. Ples OV a MěO KDU-ČSL  

Ing. Petr Kousal, 
předseda Klubu KDU-ČSL 
a předseda MěOrganizace 

KDU-ČSL Prostějov

Přání 
k Velikonocům

Zastupitelé za KDU – ČSL 
Prostějov přejí  všem   pohodo-
vé prožití velikonočních svát-
ků a radost ze vzkříšení Ježíše 
Krista, ať nás provází v  celém 
roce 2016.  Petr Kousal  
 a Zuzana Bartošová

„Sedmdesátka“

Info na tel.: 728 779 992
www.pisky-kamenivo.cz

Prodej písků, štěrků
 a okrasných oblázků

+autodoprava

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:00-17:00
So       7:00-12:00

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)

Jana Maštalířová

Info na tel.: 728 779 992
www.pisky-kamenivo.cz

Prodej písků, štěrků
 a okrasných oblázků

+autodoprava

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:00-17:00
So       7:00-12:00

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)

Jana Maštalířová
Prodej písků, štěrků 
a okrasných oblázků 

 kontejnerová doprava - demolice - zemní práce

Kojetínská 4221/15, Prostějov
(bývalé stavebniny STAVOMAT)

Jana Maštalířová
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LASEROVÉ LÉKAŘSKÉ ZÁKROKY
PŘÍSTROJEM 3. GENERACE

WWW.DERMACOS-PROSTEJOV.CZ  DERMACOS@SEZNAM.CZ

731 570 026

• TRVALÁ BEZBOLESTNÁ EPILACE
• ODSTRANĚNÍ ŽILEK NA OBLIČEJI A NOHOU
•  KOŽNÍ AMBULANCE, LASEROVÉ CENTRUM  

A DALŠÍ...
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Bytová komise loni doporuèila přidělit přes padesát bytů
Bytová komise (dále „BK“) je 

poradním orgánem Rady města 
Prostějova, jejíž členové se schá-
zejí podle plánu práce a potřeby. 

Bytová komise v  roce 2015 
projednala celkem 59  žádostí 
žadatelů pro přidělení městské-
ho bytu a  to v  souladu s  dodr-
žováním  Pravidel pro příjímání 
žádostí a  přidělování městských 
bytů v majetku statutárního měs-
ta Prostějova.

BK k  jednotlivým žádostem 
o  přidělení městského bytu, vý-
měně bytů a povolení podnájmu 
přistupuje  citlivě, humánně bez 
diskriminačních znaků s  cílem 
spravedlivě rozhodnout, schválit 
či neschválit, doporučit, odložit 
nebo zamítnout.

Takto v roce 2015 BK  doporu-
čila RM Prostějova  schválit k pro-
nájmu 56 bytů.

K  datu 01.01.2016 Domovní 
správa Prostějov, s.r.o. eviduje 469 
žádostí o městský byt.

Jednání BK se pravidelně účastní 
jednatel Domovní správy Prostějov 
ing. Vladimír Průša, vedoucí od-
boru kanceláře jednatele Domovní 
správy Prostějov Marie Hájková 
a Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí Od-
boru sociálních věcí MMPv.

Poslední bytová komise se 
uskutečnila v  pondělí 8. února 
2016 s  výjezdem do Azylového 
centra Prostějov, o.p.s., kde nás 
přivítal ředitel o.p.s. Mgr. Jana 
Kalla, MBA. Podal podrobné 
informace o poskytovaných služ-
bách azylového centra, které jsou 
poskytovány mužům i  ženám, 
osamělým rodičům s dětmi, kte-
ří se nacházejí ve složité životní 
a sociální situaci spojené se ztrá-
tou bydlení.

Prohlídkou objektu i  jednáním 
s klienty lze konstatovat, že azylové 
centrum plní svou funkci na velmi 
dobré úrovni se snahou vytvářet sta-
bilitu a jistotu poskytování služeb pro 

současné i budoucí klienty z ohrože-
né skupiny obyvatel prostějovského 
regionu, návazně na eliminaci rizik 
spojených s bezdomovectvím. 

Návštěvy azylového centra se zú-

častnil i náměstek primátorky města 
Prostějova Bc.Pavel Smetana.

Jana Halvadžievová, 
předsedkyně Bytové komise 

Rady města Prostějova

Změna pro Prostějov - Legislativní smršť na 
únorovém zastupitelstvu: Odtemníme radnici.

Na únorové zastupitelstvo 
jsme předložili hned sedm 
návrhů. Mohli bychom to na-
zvat jako opoziční legislativní 
smršť. Všechny cílí na vyšší 
transparentnost a na větší ote-
vření radnice občanům města. 
Bohužel termín uzávěrky pro 
Radniční listy byl před samot-
ným jednáním zastupitelstva, 
proto nevíme, jestli byly ná-
vrhy schváleny. I  tak stojí za 
to o  nich napsat, protože pro 
kvalitní fungování města jsou 
návrhy významné nezávisle na 
tom, kdo je předložil a  kdo je 
nakonec schválil. 

Patrně nejdůležitějším opat-
řením bylo zveřejňování smluv 
v  Centrálním registru smluv. 
Celá řada měst tak již činí a ne-
čeká na nabytí účinnosti zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
který byl v listopadu 2015 schvá-
len dolní komorou Parlamentu. 
Podle expertů se jedná o  nejú-
činnější protikorupční opatření. 
Patrně i z tohoto důvodu se řada 
politiků zveřejňování smluv brá-
ní. Návrh jsme předkládali již 
dvakrát, vždy byl koalicí zamít-
nut. To nás však neodradilo. Na 
únorové zastupitelstvo jsme pro-
to předložili nově rovnou tři ná-
vrhy. První návrh počítá se zve-

řejněním smluv zpětně za toto 
volební období podle zákona 
o  registru smluv. Druhý návrh 
počítá se zveřejňováním všech 
smluv od 1. března 2016 (ano 
slevili jsme, dali jsme v této verzi 
návrhu koalici čas). Třetí návrh 
se týká zveřejňování smluv od 1. 
července 2016, to sice již naštěs-
tí předpokládá zákon, nicméně 
lobbisté a někteří politici prosa-
dili, aby smlouvy do 50 000 Kč 
byly vyňaty. Změna proto navrh-
la zveřejňování smluv bez kom-
promisů, tedy i  smlouvy do 50 
tisíc korun. Stačí nahlédnout do 
registru smluv na Portálu veřej-
né správy. Smlouvy do 50 000 Kč 
zveřejňují jak statutární města, 
tak i dokonce velké kraje. 

Jsme připraveni podpo-
řit  pana náměstka Ing. Zdeňka 
Fišera, který pro ČTK ke kau-
ze bourání Jezdeckých kasáren 
uvedl: „Hlavní důraz dáváme 
na rozšíření zeleně, konkrétně 
vybudování centrálního parku 
v  této lokalitě.“  Doufáme, že to 
myslí vážně. Před rozhodnutím 
o  bourání náš klub deklaroval, 
že pokud koalice hlavní budo-
vu zbourá, zorganizujeme refe-
rendum v  den krajských voleb 
pro využití pozemku na park. 
Abychom zabránili případným 

neprůhledným machinacím 
s využitím pozemku v budouc-
nu, z  opatrnosti jsme podali 
návrh na usnesení zastupitelstva 
a na přípravu změny územního 
plánu části areálu jezdeckých  na 
park a rozšíření botanické zahra-
dy v areálu bývalých JK. V areálu 
bývalých JK navrhujeme i spor-
tovní halu, třeba na florbal. 

Další návrhy se týkají zveřej-
ňování všech studií, které si měs-
to nechalo vypracovat. V  ne-
dávné době také radnice špatně 
komunikovala občanům chysta-
né kácení nekácení stromů (viz 
MF DNES). Aby se budoucím 
dezinformacím předešlo, město 
by mělo na úřední desce zveřej-
ňovat správní řízení na kácení 
stromů včetně zdůvodnění uve-
deného v žádosti o kácení.

V dnešní moderní době již 72 
% statutárních měst (18 z 25) ko-
munikuje s občany na Faceboo-
ku. Město by tak mělo šířit infor-
mace mezi občany i  za pomoci 
sociálních sítí.  Jak dokládají stu-
die v  oblasti veřejné správy na 
toto téma, tímto krokem dojde 
k  vyšší informovanosti mlad-
ší generace. Zřízení oficiálních 
profilů neznamená navýšení 
počtu zaměstnanců mediálního 
odboru, jelikož ti již nyní živě 
diskutují v rámci pracovní doby 
na facebookových profilech 
opozičních politických stran. 

Všechny naše návrhy jsou do-
stupné na našich zbrusu nových 
webových stránkách i s komen-
tářem www.zmenaproprostejov.
cz. Děkujeme Vám za podporu

Klub zastupitelů ZPP - zleva 
ing. arch. František Fröml, 

Petr Kapounek, 
Ing. Jan Navrátil, 

Ing. Petr Lysek

Azylové centrum získá od 
města půl milionu korun 
Azylové centrum Prostějov se obrátilo na vedení města se 

žádostí o poskytnutí dotace ve výši 0,5 milionu korun. Peníze po- ve výši 0,5 milionu korun. Peníze po-. Peníze po-
mohou centru dofinancovat letošní provoz. 

„Peníze centrum použije na dofinancování provozu Azylového 
centra Prostějov pro rok 2016. Dotaci mohou využít až do konce 
roku, tedy do 31. 12. 2016,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel 
Smetana a dodal, že je třeba s Azylovým centrem uzavřít veřejno-
právní smlouvu. Půl milionový obnos půjde na dofinancování čin-
nosti Azylového domu pro muže a ženy, Azylový dům pro osamělé 
rodiče s dětmi, Noclehárny, Nízkoprahové denní centrum a na te-
rénní programy.

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR, Pražská 1, 
Prostějov: kapacita 10 rodičů a maximálně 30 dětí – celkem 22 rodi-
čů a 44 dětí v roce 2015 (skutečnost do 30. 9. 2015);

Azylový dům pro muže a ženy, Určická 101, Prostějov: kapacita 
34 míst, z toho 28 pro muže, 6 pro ženy – celkem 69 uživatelů služby 
v roce 2015 (skutečnost do 30. 9. 2015);

Noclehárny, Určická 101, Prostějov: kapacita 19 míst, z toho 15 
pro muže, 4 pro ženy – celkem 82 uživatelů služby v roce 2015 (sku-
tečnost do 30. 9. 2015);

Nízkoprahové denní centrum, Určická 101, Prostějov: kapacita 
21 míst, z toho 15 pro muže, 6 pro ženy – celkem 91 uživatelů služby 
v roce 2015 (skutečnost do 30. 9. 2015);

Terénní programy: celkem 108 uživatelů služby v roce 2015 (sku-
tečnost do 30. 9. 2015).
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Prostějovské radniční listy Informace

Afrika a sněhuláci 
aneb charitativní akce 
pro děti i v Prostějově

„Děti v  Africe si sněhuláka nikdy ne-
postaví, mnozí z  nich se ale nedostanou 
ani do školy. Na první informaci nic ne-
změníme s tou druhou je v našich silách 
něco udělat.“ S tímhle mottem se do další 
humanitární aktivity pustila společnost 
Kola pro Afriku o.p.s. Cílem akce bylo 
během minulého týdne postavit, vyfo-
tit a poslat na příslušný email fotografii 
postavených sněhuláků a k tomu přidat 
dobrovolný finanční příspěvek v  mini-
mální hodnotě 50 Kč. V  Prostějově se 
k  této akci připojila i  Střední zdravot-
nická škola a  to i v době, kdy ve městě 
hrozila námraza, déšť a jiné podivné po-
větrnostní vlivy. Jak uvedla organizátor-
ka celé akce, jinak vyučující odborných 
předmětů na škole Šárka Pavlovská, nás 
v našem regionu čeká slota a nepohoda 
občas, kdežto děti v  Africe bojují o  ži-
vot takřka každodenně a  tak to, že po-
stavíme v  nečasu sněhuláka a  pošleme 
nějaké peníze, je alespoň malou kapkou 
pomoci pro těžce zkoušené na dalekém 
černém kontinentě. Všichni zúčastnění 

z  prostějovské zdravky věří, že pomoc 
dorazí na správné místo. Bližší informace 
o akci a příslušné organizaci lze nalézt na  
www.snehulaciproafriku.cz . -mm-

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, 

Odbor školství, kultury a sportu

Zápis
dětí do mateřských škol v Prostějově 

se koná v pátek 11. března 2016 
od 8:00 do 17:00 hodin

Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace (Vrahovice)
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 3578/79
MŠ v areálu školy 
ředitelství Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Pro-
stějově, Komenského 17 
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel. 581 115 003 nebo 733 755 888) 
(zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)
ředitelství Střední školy, základní školy a mateřské školy Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřské školy Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olo-
moucký kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným po-
stižením

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace (k prohlíd-
ce přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě 
Prostějově.

Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský prů-
kaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

Mgr. Petr Ivánek, v. r.
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

  Magistrát města Prostějova

srdečně Vás zveme na
V. sraz amatérských cukrářek a cukrářů

dne 23. 4. 2016
sraz se koná v klubovně hasičské zbrojnice Vrahovice

Armádního sboru 72 Vrahovice
Za finanční podpory statutárního města Prostějova

Přihlášky a zápisné se přijímají do 31. 3. 2016.
na adrese: Marie Starobová Janáčkova 8 Prostějov 

tel:773 495 712
Anna Faltýnková Hrázky 29 Prostějov-Vrahovice

tel:775 001 879
Přihlásit se můžete a veškeré informace získáte také 

na http://pecenicko.cz v sekci 5. sraz amatérských cukrářů Vrahovice 2016
Počet míst je omezený.

Srdečně zvou pořadatelky.  

Pozvánka
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ÚTERÝ 1. BŘEZNA
17.30 Chůvák německá  komedie
V hl.rolích M. SchwIeghöfer
Režie: Matthias Schweighöfer; 110 min., český 
dabing, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Chůvák

STŘEDA 2. BŘEZNA
17.30 Chůvák
20.00 Chůvák

ČTVRTEK 3. BŘEZNA
17.30 Chůvák

Přinášíme záznam koncertu Oueen
20.00 Queen: A Night in Bohemia
Záznam koncertu legendární skupiny ze Štědrého 
dne roku 1975 na stadiony Hammersmith Odeon 
v Londýně.
Premiéra, 90 min., vstupné 200 Kč, mládeži 
přístupný

PÁTEK 4. BŘEZNA
15.30 Zootropolis: Město zvířat am. anim. film
Režie:Tyron Howard, Rich Moore, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Polednice český filmový horor
Mysteriózní zlo jménem Polednice se plíží….a blíží
V  hl.rolích A. Geislerová, K.Lipowská,  
D. Kolářová, Z. Mucha, J Štrébl aj.
Režie: Michal Samir a  Jiří Sádek, 90 min., 
premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

Tuto sobotu se budeme v kině bát….

SOBOTA 5. BŘEZNA
15.30 Zootropolis: Město zvířat 3D
Vstupné 165 Kč, pro děti do 15 let
17.30 Polednice
20.00 The Boy americký  horror
Režie: William Brent Bell, 97 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
110 Kč

NEDĚLE 6. BŘEZNA
15.30 Zootropolis: Město zvířat 3D
17.30 Polednice
20.00 Polednice

PONDĚLÍ 7. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Aldabra
ČR 2015, 71 min režie Steve Lichtag
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Ave Caesar americká  komedie
Zákulisí filmových studií bývá vděčnou kulisou  
filmových komedií….
V hl.rolích J. Brolin, G. Clooney, A. Ehrenreich, 
R. Fiennes, J. Hill, S. Johansson režie Ethan Coen, 
Joel Coen, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Lída Baarová  český velkofilm
Příběh ženy, která milovala Ďábla !
V  hl. rolích: T. Pauhofová, K. Markovics,  
G. Burkhard, S. Stašová, M. Huba, L. Vlasáková, 
P. Kříž, A. Fialová, J. Mádl, Z. Procházková- 
Hartmann aj.
Režie: Filip Renč, 110 min., repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 8. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Aldabra
ČR 2015, 71 min režie Steve Lichtag
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Ave, Caesar !
20.00 Lída Baarová

STŘEDA 9. BŘEZNA
17.30 Ave, Caesar !
20.00 Lída Baarová

ČTVRTEK 10. BŘEZNA
17.30 Série Divergence: Aliance am. dobrodr. sci-fi
V hl. rolích: S. Woodley, T. James aj. Režie: Robert 
Schwentke, český dabing, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Rudý kapitán česko-slovenské film. drama
V hl. rolích: O. Kaiser, M. Finger, M. Suchánek, aj.
Režie: Michal Kollár, původní znění, premiéra
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 110 Kč

PÁTEK 11. BŘEZNA
17.30 Série Divergence: Aliance
20.00 Rudý kapitán

SOBOTA 12. BŘEZNA
17.30 Série Divergence: Aliance
20.00 Rudý kapitán

NEDĚLE 13. BŘEZNA
17.30 Série Divergence: Aliance
20.00 Rudý kapitán

14. - 17. Z technických důvodů nehrajeme
- a pokračujeme na vylepšení kina

PÁTEK 18. BŘEZNA
15.30 Kung Fu Panda 3 am. animovaný film
Režie: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson, 
94 min., český dabing, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Dvojníci česká  komedie
V  hl.rolích O. Sokol, P. Nárožný, J. Kohák,  
J. Schneiderová, P.Čtvrtníček, S. Krainová aj.
Režie: Jiří Chlumský, 103 min., premiéra, 
mládeži přístupný
20.00 Suburra  franc.-italské filmové  drama
Režie: Stefano Sollima, 135 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
110 Kč

SOBOTA 19. BŘEZNA
15.30 Kung Fu Panda 3    3D
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč
17.30 Dvojníci
20.00 Suburra

NEDĚLE 20. BŘEZNA
15.30 Kung Fu Panda 3 3D
17.30 Trabantem do posledního dechu 
 český filmový dokument
Režie: Dan Přibáň, 95 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Dvojníci

PONDĚLÍ 21. BŘEZNA
14.00 Pondělní Bijásek – Sedmero krkavců
ČR 2014, 97 min., režie: Alice Nellis
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Trabantem do posledního dechu
20.00 Dvojníci

ÚTERÝ 22. BŘEZNA
NEHRAJEME – VÝSTAVA VELIKONOCE 

V LIDOVÝCH ŘEMESLECH

STŘEDA 23. BŘEZNA
17.30 Dvojníci
20.00 Deník komorné Art  film, franc.-belgické  drama
V  hl.rolích L. Seydoux, V. Lindon, C. Mollet,  
V. Lacopste, P. dÁssumcao, H. Pierre.
Režie: Benoit Jacquot, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný

ČTVRTEK 24. BŘEZNA
17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 
 americký akční fantasy film
V hl.rolích H. Cavill, B. Affleck, A. Adams, J. Irons
Režie: Zack Snyder, 152 min., český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Já, Olga Hepnarová koprodukční hist. film
Příběh poslední popravené ženy u nás…...
V  hl.rolích M. Olszańska, M. Šoposká,  
K. Melíšková, P. Nesvačilová, J. Novotný, L. Bech, 
J. Nvota, P. Neškudla, G. Míčová,
Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda, 105 min., 
česká verze, Premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 25. BŘEZNA
17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Čarodějnice americký  horror
Režie: Robert Eggers, 90, min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 110 Kč

SOBOTA 26. BŘEZNA
15.30 Barbie, tajná agentka  anim. rod. komedie
Režie: Karen Lloyd, 84 min.,český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč;
17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D
20.00 Já, Olga Hepnarová

NEDĚLE 27. BŘEZNA
15.30 Barbie, tajná agentka
17.00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti
20.00 Já, Olga Hepnarová

PONDĚLÍ 28. BŘEZNA
15.30 Barbie, tajná agentka
17.30 Humr koprodukční sci-fi  thriller
V  hl. rolích: C. Farrell, R. Weisz, L. Seydoux,  
B. Whishaw aj. Režie: Yorgos Lanthimos, 
118 min., české titulky, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Grimsby
Borat a Diktátor nestačil. Přichází Grimsby!!!
V  hl. rolích: S. Baron Cohen, M. Strong,  
R. Wilson, I. Fisher, P. Cruz, I. McShane aj
Režie: Louis Leterrier, 82 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 
110 Kč

ÚTERÝ 29. BŘEZNA
14.00 Úterní Bijásek – Sedmero krkavců
ČR 2014, 97 min., režie: Alice Nellis
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Grimsby
20.00 Ma Ma  Art  film, španělské  drama
Režie: Julio Medem, 111 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 30. BŘEZNA
17.30 Humr
20.00 Grimsby

ČTVRTEK 31. BŘEZNA
17.30 My tři, nebo nikdo franc. tragikomedie
Režie: Kheiron, 102min., české titulky, premiéra, 
pro mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Teorie tygra  česká roadmovie
Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky
V  hl. rolích: J. Bartoška, E. Balzerová,  
T. Vilhelmová, J. Havelka, P. Beretová, J. Kohák,  
I. Janžurová, A. Goldflam
Režie: Radek Bajgar, premiéra, mládeži přístupný
Vstupné 120 Kč

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

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

Jarní Duhové prázdniny

ÚTERÝ 1. BŘEZNA
15.15 Gnomeo a Julie
Koprodukční animovaný film, 
český dabing, vstupné 20 Kč

STŘEDA 2. BŘEZNA
15.15 Astro Boy
Koprodukční animovaný film, 
český dabing, vstupné 20 Kč

ČTVRTEK 3. BŘEZNA
15.15 Khumba
jihoafrický animovaný film, český 
dabing, vstupné 20 Kč

PÁTEK 4. BŘEZNA
14. 00 Lovci draků
Koprodukční animovaný  film, 
český dabing, vstupné 20 Kč

SOBOTA 5. BŘEZNA
15.00 Krtkova pohádková 
dobrodružství  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Rosa & Dara a jejich dobrodružství 
 pásmo anim.  filmů
Režie: Martin Duda, česká verze, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Jurský svět am. dobr.  film
V hl. rolích: Ch. Pratt, V. D´Onofrio aj. 
Režie: Colin Trevorrow, 125 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč

STŘEDA 9. BŘEZNA
14.00 Bio Senior – Moliére
 francouzský historický  film
Režie:Laurent Tirard, 120 min., 
český dabing, repríza, vstupné 35 Kč

SOBOTA 12. BŘEZNA
15.00 Povídání o pejskovi a kočičce 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Mimoni   am. anim.  komedie
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin, 
český dabing, repríza, mládeži 
přístupné, vstupné: 40 Kč
20.00 Vykolejená amer. komedie
V hl. rolích: A. Schumer, B. Hader aj.
Režie: Judd Apatow, 125 min., 
český dabing, repríza, mládeži do 15 
let nepřístupný, vstupné 40 Kč

STŘEDA 23. BŘEZNA
14.00 Bio Senior – Život je život
 česká filmová  komedie
V hl. rolích: S. Stašová, O. Vetchý, aj.
Režie: Milan Cieslar, 95 min., repríza, pro 
mládež do 12 let nevh., vstupné 35 Kč

SOBOTA 26. BŘEZNA
15.00 Za kamarády z  televize 3 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek 
17.30 SpongeBob ve  filmu: 
Houba na suchu am. anim.  komedie
Režie: Paul Tibbit a Mike Mitchell, 
84 min., český dabing, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Mission Impossible: Národ 
grázlů americký akční  velkofilm
V  hl. rolích: T. Cruise, J. Renner, aj. 
Režie: Christopher McQuarrie, 132 
min. český dabing, repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 40 Kč

Kulturní
klub  DUHA
Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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INZERCE

ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově 
- výtvarný obor - vyhlašuje
výtvarnou soutěž na téma 

ŠKOLA SNŮ
Soutěž je určena pro žáky 

základních škol a  ZUŠ 
okresu Prostějov. Práce 
mohou zasílat školy i  jed-
notlivci našeho regionu. Jed-
notlivé plošné a prostorové 

práce vyhodnotí odborná porota, oceně-
né práce budou odměněny a vystaveny v Galerii Linka.

Námět: Jak by měla vypadat škola, na kterou byste 
se těšili? Jací by měli být učitelé a žáci? Co a jak by se 
mělo v  takové škole vyučovat? Nakreslete, namalujte 
nebo jinak výtvarně ztvárněte školu podle vašich snů 
a představ.

Výtvarné techniky: kresba, malba, koláž, grafika, 
kombinovaná a  autorská technika, hlína, papír, netra-
diční materiál. Výtvarné zpracování je možné doplnit 
textem.

Formát plošných prací: maximálně A 2
Věkové kategorie:  6   -  10 let,  11  -  15 let
Označení soutěžních prací: jméno a věk autora, adresa 

školy nebo bydliště, telefonní kontakt a e-mail. 
Práce zašlete nejpozději do 9. března 2016 na adresu 

ZUŠ Vl. Ambrose, výtvarný obor, Vápenice 3, Prostě-
jov, 796 01.

Slavnostní vernisáž a vyhodnocení soutěže se usku-
teční 7. dubna 2016 v 16.00 hodin v prostorách výtvar-
ného oboru ZUŠ Vl. Ambrose, Vápenice 3, Prostějov. 

Informace – telefon 582 35 17 52, 
email: zusvapenice@seznam.cz

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14

BŘEZEN 2016

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie linka  - březen 2016

Absolventi ZUŠ se představují
Výstava – Adéla Bednářová

Vyhlášení soutěže „ŠKOLA SNŮ“

HUDEBNÍ OBOR

Jarní besídky žáků v 17.00 hod. v sále ZUŠ
15.3., 16.3., 22.3. a 24.3. 2016

LITERÁRNĚ  
DRAMATICKÝ OBOR

16. 3. 2016 - sál zámku Pernštýnské nám. 
DRAMAŤÁCKÉ SETKÁNÍ 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝCH 
OBORŮ ZUŠ Prostějov, 

Plumlov a Němčice nad Hanou

Penzion & Restaurace U Koníèka
Nerudova 2, Prostějov
www.penzionukonicka.cz

www.facebook.com/ukonicka

Již brzy pro vás otevřeme nové moderní 
prostory vhodné pro konání:

 - pracovních školení
 - svateb

- rautů, smuteèních hostin
- soukromých oslav, atd...

Více na tel.: 774 72 42

Dále nabízíme výbornou kuchyni 
a možnost ubytování přímo v penzionu.

16
02

23
31

63
9
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2

796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

EGYPT - DAR NILU 
do 27. 3.

Pro začátek letošní výstavní sezóny připravilo Muzeum a galerie 
v Prostějově pro své návštěvníky výstavní bonbónek  v podobě 
atraktivního projektu EGYPT - DAR NILU, který bude do Prostějova 
zapůjčen ze soukromé sbírky slovenského cestovatele a sběratele 
Jána Hertlíka. 
Na výstavě, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se 
s dávnou civilizací na březích Nilu, si mohou zájemci prohlédnout 
repliky plastik, bust panovníků, soch vládců a bohů, obrazů a jiných 
uměleckých děl, navozujících jedinečnou atmosféru starověkého 
Egypta.
Výstava provede návštěvníky všemi časovými obdobími 
staroegyptské civilizace od časů sjednocení Egypta panovníkem 
Namerem, přes pyramidy, poklady panovníka Tutanchamona, 
nejkrásnější ženu starověku Nefertiti, až po Ptolemaiovské období, 
kdy Římská říše započala úpadek egyptské civilizace.

OSM LET V EGYPTĚ
10. března v 17 hodin 
v přednáškovém sále hlavní budovy

Setkání a povídání s ing. Zdeňkem Řehulkou, který celý svůj profesní 
život strávil při realizacích významných staveb v cizině. V souvislosti 
s probíhající výstavou EGYPT DAR NILU bude besedovat o svých 
zážitcích z Egypta, kde strávil téměř osm let. 

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

CHLÉB ZA BŘICHEM NECHODÍ
aneb jak se břicho k chlebu dostane
do 6. 3. 

Výstava seznámí návštěvníka s tím, co všechno musel člověk 
v minulosti vykonat, aby na stole zavoněl dobrý chléb. Dozví se 
nejenom to, jak se hospodařilo na poli, zpracovávalo obilí, ale také 
jak se nyní obdělává půda a šlechtí obiloviny. Výstava je doplněna 
krátkým filmem ze začátku padesátých let minulého století a filmem 
ze současnosti.
Součástí výstavy bude interaktivní program pro děti, žáky a studenty 
z mateřských, základních a středních škol ve spolupráci s pracovníky 
Šlechtitelské stanice PLANT SELECT v  Hrubčicích.

VZPOMÍNKY NA PROSTĚJOV
od 10. 3. do 3. 4.

Výstava výtvarníka Zdeňka Horáka, který se narodil v Bystřici pod 
Hostýnem, ale přesto cítí největší sounáležitost k městu Prostějov, 
kde prožil své mládí a kam se nejen ve vzpomínkách, ale i ve svých 
kresbách často vrací. Později odchází do Olomouce a následně 
do Šternberka. S uměleckou tvorbou, která zahrnuje řezby, kresby 
i olejomalby začal jako samouk. První náměty čerpal z krajiny 
a architektury. Jeho nejznámější  a nejpočetnější kresby zahrnují 
pohledy do prostějovských uliček a zmizelých zákoutí, které přinášejí 
atmosféru zapomenutých časů. 

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

PŘEDNáŠKA
17. 3. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN – 100 LET OBECNÉ 
TEORIE RELATIVITY

PROf. RNDR. JAN NOVOTNý, CSC.
Přednáška seznamuje populární formou se vznikem, vývojem a per-
spektivami jedné z nejdůležitějších teorií současné fyziky, jejíž rov-
nice vyjadřující souvislost mezi gravitací a geometrií, nalezl Albert 
Einstein před sto lety.

Přednáší prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944), fyzik, filozof, výbor-
ný popularizátor, zabývá se teorií relativity, kosmologií a problémy 
matematické fyziky. Pracuje na Katedře fyziky, chemie a odborné-
ho vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je 
pečlivým recenzentem a překladatelem odborných vědeckých i po-
pulárně vědeckých textů do češtiny, píše eseje a filozoficky laděné 
úvahy. Je členem Společnosti Kurta Gödela a Jednoty českých mate-
matiků a fyziků.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 
Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNá ASTRONOMICKá POZOROVáNÍ
PRO VEŘEJNOST: 

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 ho-
din. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a 
pátek v 19:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 

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

ASTRONOMICKý VÍKEND:
sobota 19.3 a neděle 20.3.
Během Astronomického víkendu je možné na-
vštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v ne-
děli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 ho-
din a v sobotu též pozorování večerní hvězdné 
oblohy v 19:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKá SOUTĚž PRO DĚTI:
V neděli 20. 3. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLUNEČ-
NÍ SOUSTAVA“ - KOMETY. Soutěži bude předcházet povídání o vlasa-
ticích. Z jakého jsou materiálu a odkud přilétají? Jsou nebezpečné pro 
Zemi? Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHáDKOVá STŘEDA PRO DĚTI
KOMETA BABETA

Pohádku uvádíme každou březnovou středu 
v 15:30 hodin. Malá rozpustilá kometa se vy-
dala na cestu ke Slunci Cestou ji radí hvězdy 
Arcturus, Vega a Antares. Kometa Babeta se 
vrací šťastně domů. Vstupné 20 Kč, děti, stu-
denti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

PRáZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ
V prázdninovém týdnu 1. až 4. 3. je možné navštívit Hvězdárnu 
kterýkoliv pracovní den. Pozorování Slunce proběhne od úterý až 
do pátku ve 14:00 hodin. Pozorování večerní hvězdné oblohy se 
koná ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin, ve středu již v 17:30 hodin.

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

1. 3. v 10:00 hodin Jak přichází den. Povídání o Zemi.

2. 3. v 10:00 hodin Jak vojenský bubeníček zachránil svět. Pohádka 
o Marsu.

3. 3. v 10:00 hodin Jak Saturn prstenec pozbyl. Pohádka o Saturnu

4. 3. v 10:00 hodin Stalo se nestalo. Pohádka o všech planetách.

VýSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

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

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDáRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. Obsa-
hem březnových setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za 
vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní po-
platek 150 Kč. 

XLV. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMI-
NI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv 
ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé pracovní 
pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 
Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a 
je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se 
konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 
724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Společnost

INZERCE

Husovo náměstí 67, Prostějov 
www.iris.cz, iris@iris.cz, 

tel: 582 338 278, 
facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v únoru tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 7. března 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 
přednáška pro pedagogy i  další 
zájemce z řad veřejnosti
Kras známý a  neznámý aneb Za 
tajemstvím krasu
Kdy: pátek 18. března, 
od 10:30 do 12:30
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Chcete se dovědět, jak vznikají 
krápníkové jeskyně? Které jsou 
nejnápadnější povrchové krasové 
jevy? Jaké jsou zvláštnosti flóry 
a  fauny krasových oblastí? Co 
nejvíc ohrožuje krasovou krajinu? 
Kam se za krasovými jevy vydat? 
Přednáška RNDr. Hynka Skoře-
py je určena především učitelům 
základních a  středních škol, dále 
těm, kteří připravují volnočasové 

aktivity pro mládež a v neposlední 
řadě též zájemcům z řad veřejnosti. 
Přihlášení účastníci obdrží zdarma 
sadu výukových materiálů „Kras 
a pseudokras“ (brožura a DVD).
cestovatelská beseda
Perly bulharského krasu
Kdy: pátek 18. března 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Bulharsko je v rámci Evropy kraso-
vou velmocí. Vápence a příbuzné 
horniny zde pokrývají přibližně 
čtvrtinu rozlohy státu. Nepřeberné 
množství jeskyní a  dalších kraso-
vých jevů láká k návštěvě. Je libo 
skalní brána či krasový kaňon? Za 
monumentálními přírodními sce-
nériemi nemusíte za oceán. Rádi 
byste viděli proslulý Velký kaňon, 
ale je pro Vás nedostupný? Neva-
dí, vydejte se s námi do Bulharska. 
Země s krásnou přírodou, bohatou 
historií a mnoha památkami bývá 
někdy nazývána poslední evrop-
skou divočinou. Přednáška RNDr. 
Hynka Skořepy bude spojena 
s promítáním fotografií.
vycházka s akcí pro přírodu
Jarní vycházka k Loupežníkovi
Kdy: sobota 19. března
Kde: sraz v 8:45 v Plumlově (od-

jezd vhodného autobusu v  8:25 
z autobusového nádraží v Prostějo-
vě, stanoviště č. 11)
Vycházka spojená s akcí na pomoc 
přírodě. Projdeme se z  Plumlova 
do lomu Loupežník a odtud smě-
rem na Záhoří a Mostkovice. Pro 
děti i dospělé budou cestou připra-
veny různé hravé aktivity. V lomu 
u Loupežníka bude možnost opé-
kat - účastníci si mohou přinést 
vlastní dobroty na opékání. Návrat 
v  13:25 autobusem z  Mostkovic. 
Poplatek: 20 Kč/dítě.
vlastivědná vycházka
Zapomenuté kouty Boskovicka 
- plavení dřeva na přítocích Bělé 
a Mojetínský kras
Kdy: sobota 19. března
Kde: sraz v 9:00 před prodejnou 
COOP v  obci Okrouhlá (okr. 
Blansko)
Vlastivědná vycházka ve spolupráci 
se spolkem Dávnověk do hornaté 
části Boskovicka.  Z  Okrouhlé se 
přesuneme osobními auty do osa-
dy Melkov, odkud dojdeme k údolí 
říčky Bělé. Povíme si o  plavení 
dřeva, ke kterému byla říčka Bělá 
i s přítoky v 16. až 19. století užívá-
na, a to v lokalitách mezi Suchým 
a  Šmelcovnou a  v  údolí zvaném 
Benešovský zářez. Naším dalším 

cílem bude malé krasové území, 
tzv. Mojetínský kras. Shlédneme 
jednu maličkou bezejmennou 
jeskyňku a  zasuté portály jeskyní, 
které v pravěku sloužily jako lidská 
útočiště. Na naší trase se nacházejí 
pozůstatky vodního  mlýna i  za-
niklé středověké vsi Strielech. Trasa 
délky 12 km povede převážně po 
lesních cestách, krátce i  členitým, 
místy podmáčeným lesním teré-
nem. Doporučujeme pevnou obuv.
tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 21. března 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 
celodenní akce pro děti
Velikonoční prázdniny
KDY: čtvrtek 24. března od 8:00 
do 15:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Celodenní akce pro děti 1. - 4. tříd 
ZŠ plná tvoření, velikonočních 
zvyků a her. Budeme vyrábět jar-
ní dekorace, pracovat s  pedigem 
i s bylinkami, na zahradě si zahra-
jeme jarní hry a nebude chybět ani 
něco zeleného.

Cena: 300 Kč/dítě (v ceně je stra-
va: oběd a 2 svačiny, pitný režim; 
dále pedagogický dozor, pomůcky, 
veškerý výtvarný materiál na vyrá-
bění). Počet účastníků je omezen, 
je nutné se předem přihlásit na   
iris@iris.cz
vycházka pro veřejnost
Exkurze do Litovelského Pomoraví
KDY: sobota 2. dubna, společný 
odjezd do Litovle vlakem v 8:02 
z Prostějova hl. nádraží 
KDE: CHKO Litovelské Pomoraví
Projdeme si Lesánkovu naučnou 
stezku, která je určena pro děti i do-
spělé. Na osmikilometrovém úseku 
jsou pro děti připraveny zábavné 
prvky ve formě kostek s  obrázky 
a  také prolézačky, které si mohou 
vyzkoušet i  dospělí. Podíváme se 
také na jarní rostliny a řeku Moravu. 
Navštívíme Informační středisko 
Šargoun, kde shlédneme expozici 
o včelařství a podíváme se na zají-
mavou architekturu domu. Příjezd 
do Prostějova do 16:00. Poplatek za 
exkurzi 30 Kč/dospělý účastník.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

Grant z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz 
a www.eeagrants.cz

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my Václavková a  spol. Soukromá 
pohřební služba v  Mlýnské ulici 
v Prostějově.

K  výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v  Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalý-
mi velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady 
v úzkém rodinném kruhu. 

Na èetné dotazy ODPOVÍDÁME
Firma Václavková a spol., s.r.o., soukromá pohřební služba, je 
v poslední době zahrnuta četnými dotazy na to, kam se odvá-
žejí těla zesnulých ke kremaci. „Zesnulí se ihned po obřadu 
odvážejí do krematoria v Olomouci, pouze s výjimkou víken-
dů a svátků. Po převzetí těla zemřelého má krematorium, jak 
zákon ukládá, osmačtyřicet hodin na zpopelnění. Tuto sku-
tečnost naší firmě potvrdil majitel olomouckého krematoria. 
Pohřební služba pak dostává zpopelněné pozůstatky zhruba 
do čtrnácti dnů, kdy je následně předává pozůstalým. Pros-
tějovské pohřební služby vozí těla zemřelých do Olomouce, 
protože je to nejblíže. Zaručujeme tím co nejnižší náklady 
pozůstalým při zajištění pohřbu,“ uvádí Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková a spol., s.r.o., soukromá po-
hřební služba v Prostějově.
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PROGRAM NA BŘEZEN
MULTIKULTURNÍ KLUB  

 RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lektorky 
provedou hravou formou děti i  s  rodiči 
postupně celým světem. Navíc říkanky, ta-
nečky, rukodělné činnosti. Vstupné 20 Kč.
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro rodi-
če (přednášky, besedy, tvořivé dílny), děti 
mají vlastní program. Vstupné 20 Kč. 
3. 3. Rozkvetlá brož – tvořivá dílna 
s Mgr. M. Sontákovou
V této dílně si vytvoříte ozdobu Vašeho 
jarního šatníku - šitou brož z plsti. Vybírat 
můžete z veselých, jarních barviček. Vlast-
noručně si ji obkreslíte, nastříháte, sešijete 
a vyšijete.
10. 3. Arteterapie a vztahy - beseda s L. 
Poskočilovou, M.A
Zvolená technika - kombinace koláže 
(barevné časopisy, fotky) s kresbou (vosk). 
Účastníci budou nahlížet na svůj život 
s odstupem, klást si otázky a vyjadřovat se 
o své osobě a životě výtvarně.
17. 3. Není těch církví nějak moc? - před-
náška Ing. P. Mečkovského

Úvodem poskytne lektor přehled křes-
ťanských církví působících v současnosti 
v ČR a dále podá stručný přehled 2000 
let vývoje křesťanské církve, pojmenování 
a vysvětlení zlomových událostí a genezi 
rozdělení a štěpení církve.
24. 3. Velikonoční vizovické pečivo - 
tvořivá dílna s L. Poskočilovou, M.A
V této dílně si připomeneme tvorbu de-
korací z oblasti Vizovovic. Lektorka při-
nese speciálně připravené těsto, ze kterého 
pak účastníci budou tvořit tradičními po-
stupy tvary a dekorace pro použití v čase 
Velikonoc. Lektorka připraví vzorky 
a vysvětlí techniky tvorby dekorace (stří-
háním, ražením, zaplétáním…).
31. 3. Dentální hygiena – beseda s Bc. V. 
Krejčiříkovou
Beseda bude zahájena výkladem o zása-
dách dentální hygieny, získáte doporučení 
ohledně užívání prostředků péče o chrup. 
Dále se zaměříme na používání jed-
nosvazkových a  mezizubních kartáčků 
jako prostředků k dokonale čistému chru-
pu a doplnění čištění běžnými kartáčky. 

MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní a vzdě-
lávací setkání s hlídáním dětí, vstupné 20 
Kč, hlídání dětí 20 Kč.
1. 3. Česká lékařka v  Keni – beseda 
s MUDr. Lenkou Obare
Pokud se chcete dozvědět, jaké to je, 
když se česká lékařka vydá pracovat do 
nemocnice v  malém městečku Kikuyu 
v keňských horách, přijďte na tento pod-
večer v  Mozaice. Dozvíte se o  systému 
keňského zdravotnictví a  práci v  tamní 
nemocnici, která není jednoduchá sama 
o sobě, ale i z důvodu, že v této oblasti jsou 
časté nepokoje. 
8. 3. Do dalekého Vietnamu – přednáš-
ka cestovatele V. A. Slámy
Pokud byste chtěli na dobrodružnou ces-
tu do Vietnamu, nemusíte shánět letenky, 
zavítá k nám totiž cestovatel a dobrodruh 
V. A. Sláma. Vydáme se s ním po stopách 
obří vodní želvy v Hanoji, navštívíme sta-
robylé město Hoi An s mostem vedoucím 
přes páteř vietnamského draka a rozvali-
ny záhadné civilizace Champa. Ponoříme 

se do pralesů pulzujících životem a bude-
me se plavit po řece Dong Nai. 
15. 3. Staročeské speciality – kulinářský 
podvečer s M. Rozehnalem
Pokud jste zvědaví, jak se připravuje plně-
ný bůček s lepenicí po staročesku, nebo 
jak udělat „Hanácké tatarák“, tak přijďte 
na tento kulinářský podvečer, kde Vás oba 
tyto recepty naučí profesionální kuchař. 
Připravené dobroty budete mít možnost 
samozřejmě ochutnat.
22. 3. Velikonoční koncert – kvarteto 
Musica Excelsia
Před Velikonocemi si budeme moci užít 
koncert kvarteta Musica Excelsia slože-
ného z  profesionálních hudebníků Mo-
ravské filharmonie. Zahrají dílo Josepha 
Haydna: Sedm posledních slov Ježíše 
Krista na kříži. Haydn tuto skladbu do-
končil v roce 1785 a označil ji podtitulem 
„7 sonát s  úvodem a  zemětřesením na 
konci“. Jedná se o  sedm pomalých me-
ditativních částí, uvedených průvodním 
slovem o každé ze sedmi vět Ježíše Krista 
na kříži.

29. 3. Arménie – země ve stínu 
Araratu – beseda s  cestovatelem  
M. Pokorným
Obyvatelé této malé zakavkazské repub-
liky vás zahrnou tím nejlepším ze své 
spíže a sezvou známé jen proto, že jste 
náhodou přišli do jejich vesnice. Z Jere-
vanu se vydáme po hřebenech Malého 
Kavkazu až k jezeru Sevan, sněhovými 
závějemi vyšplháme na čtyřtisícový Ara-
gatz a do Náhorního Karabachu. Závě-
rem navštívíme také východní Turecko, 
na jehož straně společné hranice se na-
chází královské město Ani a především 
bájná hora Ararat.
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte 
si posedět, poznat nové lidi, popovídat si, 
zahrát stolní hry, ping pong, nebo zdarma 
využít PC (Internet, Skype, levnější telefo-
nování).

Adresa: Raisova 1159, Prostějov,  
bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021,

mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, 

www.zebrik.org

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE.            www.cajovnapodpoklickou.cz.         Prohlédněte si pozorně naše webové stránky.

Srdečně Vás zveme Pod pokličku na březnové programy.
1.3. - úterý - 17.00-19.00 hod.  ŽENSKÉ KRUHY S HANKOU ZÁMEČNÍKOVOU, 

Zdraví od malička, z.s.
3.3. - čtvrtek - 17.30-20.00 hod.  MANDALA – CESTA K VNITŘNÍ PODSTATĚ  

- Automatická kresba - Ing. Anetta Pantělejevová
6.3. - neděle - 15.30-18.30 hod. LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VDĚČNOST – setkání Gošárníků
10.3. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod. PERU - Pavlína NOVOTNÁ
11.3. - pátek - 18.00-20.00 hod. RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie Čapková
15.3. - úterý - 17.30-19.00 hod.  AUTOMATICKÉ INTUITIVNÍ PÍSMO – Lenka Singerová
16.3. - středa - 17.30-19.30 hod.  PODVĚDOMÉ MOTIVY PROBLÉMOVÉHO  

CHOVÁNÍ aneb Jak lépe pochopit sebe a své dítě  
– Žeňa PODLOUCKÁ

17.3. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod. PSYCHOLOGICKÁ ASTROLOGIE – Eva Matulová
22.3. - úterý - 17.00-18.00 hod. MASTERMIND - Osobní produktivita – Mojmír Malý
23.3. - středa - 17.30-19.00 hod.  POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ V PERU - Michaela Zapletalová
24.3. - čtvrtek - 16.30-20.00 hod.  SVĚTLO A DRÁTEK - VELIKONOČNÍ KOŠÍČEK    

- Ing. Anetta Pantělejevová
25.3. - pátek - 17.00-19.00 hod. DÍTĚ JAKO KLÍČ KE TVÉ DUŠI... - Eva Pitnerová
26.3. - sobota - 9.00-13.00 hod. ZDRAVÉ VAŘENÍ – Mojmir Malý
29.3. - úterý - 17.30-19.00 hod. BABSKÉ RADY aneb vyrobeno a vyzkoušeno doma
30.3. - středa - 17.30-19.00 hod. CHOROBY Z NENÁVISTI – Mgr. Erika BÁBKOVÁ
31.3. - čtvrtek - 17.30-19.00 hod.  SEBELÁSKA aneb nahlédnuti pod pokličku svého těla  

dle TČM - Markéta KISSOVÁ
Důležité upozornění! 

Na veškeré programy je třeba se předem přihlásit z kapacitních důvodů, vždy nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na info@cajovnapodpoklickou.cz.
Změna programu vyhrazena.  Podrobné informace o programech najdete na našich webových stránkách:  www.cajovnapodpoklickou.cz

INZERCE

299,-
Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

2+1 ZDARMA
A60 LED 300 CLASSIC 8 W E27

3× TEPLÁ BÍLÁ
*Z74710A

3× STUDENÁ BÍLÁ
*Z74770A

3× DENNÍ BÍLÁ
*Z74720A

8 W
PŘÍKON

E27
ZÁVIT
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24. 3. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně 

Povýšení sv. Kříže 18.00 hod.

adorace po mši svaté

sv. Petr a Pavel  18.30 hod.

bdění  v Getsemanské zahradě do 22:00

sv. Bartoloměj 
Vrahovice) 18.00 hod. (po mši adorace do 22.00 hod.) 

25. 3. VELKÝ PÁTEK - velkopáteční obřady - den přísného postu

Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod.

18.00 hod, pak adorace

sv. Petr a Pavel  ranní chvály a modlitba se čtením 08:00 hod.

křížová cesta 15:00 hod.

18.30hod.

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 18.00 hod. (8.00Rch+Mč; 15.00 křížová cesta)

26. 3. BÍLÁ SOBOTA - bdění u Kristova hrobu

Povýšení sv. Kříže adorace během celého dne: 8.00 - 17.00 hod.

sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 08:00 hod.

modlitba u božího hrobu 09:00 – 17:00 hod.

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 8.00 hod. (Rch+Mč; Boží hrob do 17.00 hod.)

26. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.

sv. Petr a Pavel  20.00 hod.

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 21.00 hod.

27. 3. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE - HOD BOŽÍ 
VELIKONOČNÍ 

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.

sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30hod.

sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.

sv. Jan Nepomucký 
(u Milosrdných) 11.00 hod.

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice)  9.00 hod. 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.

28. 3. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.

sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30 hod.

sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 9.00 hod.

DD Nerudova  9.30 hod.

Kultura

Bohoslužby o Velikonocích 2016
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

11. sezóna, březen 2016
Úterý 1. března v 19 hodin

E=mc2, LÁSKO MOJE 
(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 

Inscenace Divadla Point vznikla volně na 
motivy stejnojmenné knihy francouzského 
spisovatele Patrica Cauvina. 

Komedie o  velké lásce pařížského klu-
ka, který hltá americké filmy a hraje fotbal 
a americké dívky, která obdivuje Einsteina 
a touží po lásce jako z Romea a Julie. Co na 
to kamarádi? A co na to dospělí?

Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobro-
volná, Martin Osladil, Lukáš Kameníček/
David Krchňavý, Monika Nevrlá/Martina 
Smékalová/Amélie S. Kostelková, Micheala 
Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 3. března  v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a  doktor Watson na 
straně dobra. Proti nim stojí záhadná bestie, 
která uprostřed ponuré krajiny plné močálů 
terorizuje rod Baskervillů. Dokáže si doktor 
Watson poradit s metodou dedukční a pře-
vleky slavného detektiva?

Komediálně laděná inscenace na motivy 
románu A. C. Doyla představí proslulé vy-
šetřovatele v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procház-
ka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. 
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý, J. 

Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Ml-
čochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Úterý 8. března v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka)
Režie: Aleš Procházka

Pátek 18. března v 19 hodin, 
SMRŽICE – Kulturní dům u hřiště

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 testosteronu. 
Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná 
bolest. Muži o ženách a také sami o sobě 
v drsné komedii, která si ani na svatební 
hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, 
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Špry-
nar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Úterý 22. března v 19 hodin
E=MC2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Režie: Aleš Procházka

Sobota 26. března v 19 hodin, 
DIVADLO NA ŠANTOVCE, 

OLOMOUC
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz) 
Překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Kultura

Moje divadlo zve:
Ray Cooney
Nerušit, prosím
pondělí 7. března / 19 hodin / přednáškový 

sál / mimo předplatné
Moje divadlo Prostějov – Režie: Pavel Dr-

mola
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, 

J. Huška, M. Jančík, H. Kotyzová, K. Štenclová, 
Z. Štencl, H. Švédová, P. Švédová

Neuvěřitelně bláznivá současná britská kon-
verzační komedie vypráví zběsilý příběh o zá-
letném ministrovi vlády, který místo večerního 
jednání kabinetu, věnuje svou pozornost ne-
všední milence v hotelu Westminster nedaleko 
Parlamentu. Milostné dostaveníčko se zvrtne 
v  okamžiku, když dvojice ve svém apartmá 
objeví bezvládné mužské tělo.

Realizováno za podpory města Prostějov. 
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Vražedná vášeň, Sametová 
kůže, Bolest lásky - to jsou ně-
které z  úspěšných knih spiso-
vatelky Markéty Harasimové. 
Tuto oblíbenou a vyhledávanou 
autorku přivítáme ve středu 
9. března 2016 v  17.00 hodin 
v  prostějovské knihovně. Po-
chází z Krnova, v současné době 

žije na jižní Moravě a psaní se 
věnuje profesionálně. Její knihy 
jsou určené především ženám. 
Zaměřují se na mezilidské 
vztahy, jsou čtivé, svižné a často 
doplněné originální detektivní 
zápletkou. Při své návštěvě nám 
Markéta Harasimová představí 
svůj nejnovější, v pořadí už jede-

náctý titul Pouta z pavučin. Jde 
opět o  napínavý milostný pří-
běh s kriminální zápletkou, kte-
rý vyústí do nečekaného konce 
a při kterém se rozhodně žádný 
čtenář nudit nebude. Uslyšíte 
nejen ukázky z knihy, ale budete 
mít také možnost si tuto knížku 
zakoupit a získat podpis autorky.

Trénování paměti
Často se v  poslední době 

mluví o tom, jak je důležité za-
chovat si svoje duševní schop-
nosti a  znalosti do vysokého 
věku. K  tomu mohou přispět 
i  kurzy trénování paměti po-
řádané knihovnou už od roku 
2010. Ukázkovou lekci tré-
ninku paměti jsme připravili 
v rámci senior klubu na úterý 
8. března 2016 v  10.00 ho-
din, u  příležitosti vyhlášení 

Národního týdne trénování 
paměti, který probíhá pod 
záštitou společnosti ČSTPMJ 
(Česká společnost pro tré-
nování paměti a  mozkový 
jogging). Účastníci se na této 
lekci seznámí s tím, jak kurzy 
probíhají, jaké jsou paměťové 
techniky a  různé paměťové 
pomůcky. Kromě toho si vy-
zkouší, jaký mají postřeh, po-
zornost a krátkodobou paměť. 

Přijít mohou jak bývalí absol-
venti kurzu - ověřit si, jestli už 
všechno nezapomněli anebo 
se potkat se svými „spolužá-
ky“, ale uvítáme samozřejmě 
i nové zájemce, kteří jsou jen 
tak zvědaví, jak to u nás chodí. 
Přijďte se dozvědět něco zají-
mavého a strávit příjemné do-
poledne u šálku kávy či čaje.

Na vaši účast se bude těšit 
lektorka M. Vyroubalová.

Velikonoèní jarmark vědy a techniky
Prostějovská knihovna spo-

lu s organizací Věda a  technika 
na dosah chce zábavnou a  po-
učnou formou přiblížit dětem 
i dospělým některé oblasti vědy. 
V tomto období se zaměříme – 
jak jinak – na Velikonoce. Chce-
te naučit vejce plavat, vyzkoušet 
si netradiční i  tradiční způsoby 
výroby velikonočních ozdob 
a  hudebních nástrojů nebo po-
moci robotovi ve výběru správ-
ných barev na kraslice?  Nebo 
vás více zajímají přírodovědné 
krátké filmy či zajímavé besedy? 
A  co takhle zjistit, jak vzniká 
světlo nebo jak se vaří čokoláda? 
Centrem veškerého dění se stane 

budova bývalé ZŠ na Husově 
náměstí, která se otevře v pátek 
11. 3. i  v  sobotu 12. 3. 2016, 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin. 
Během obou dnů můžete v době 
konání akce přijít kdykoli, o nic 
z pestrého programu nepřijdete. 

Program je určen nejen dětem 
a  mládeži, na své si jistě přijde 
každý. Vstup je zdarma. Sledujte 
web knihovny (www.knihov-
napv.cz) nebo www.geniator.cz, 
kde budeme postupně zveřejňo-
vat podrobnosti programu. 

Setkání s Markétou Harasimovou

Druhá láska na první větu
„Byla to láska na první pohled,“ 

zní třeba úvodní věta románu Hlava 
XXII. Pro mnohé je první a posled-
ní věta knížky velmi důležitá, často 
podle ní poznáte, do jaké atmosfé-
ry vás autor vtahuje. Řada čtenářů 
si právě podle několika prvních 
vět vybírá, kterou knížku si zrovna 
půjčí nebo koupí. Některé jsou ne-
zapomenutelné, jiné se staly klasi-

kou, další jsou často citované. Řada 
úvodních vět nepotřebuje ani pro-
zrazovat, ze které knihy pocházejí. 
Je to už dva roky co jsme návštěv-
níkům knihovny připravili literární 
výstavu představující 100 úvodních 
vět románů různých autorů a z růz-
ných období. Výstava se tenkrát 
velmi líbila, rozhodli jsme se proto 
pokračovat a připravit vám dalších 

100 vět. Tentokrát výběr zahrnuje 
hlavně současné autory. Budete mít 
možnost tipovat, ze kterých knížek 
jsou. A  můžeme vám zaručit, že 
každou z citovaných knížek knihov-
na vlastní. Pokud vás tedy její úvod-
ní věta zaujme, stačí sejít z naší Gale-
rie Na Půdě o patro níž do půjčovny 
a o knížku požádat. Výstava potrvá 
od 2. 3. do 18. 4. 2016.

Carmen aneb Jak používat katalog knihovny
Z  pohodlí svého domova si 

přes internet můžete v knihov-
ně vyhledávat knihy, zadávat si 
rezervace i prodlužovat výpůjč-
ní dobu. Nevíte jak na to? Při-
jďte v pondělí 14. března 2016 

do knihovny a my vás to během 
hodinového kurzu naučíme. 
Dopolední kurz, který začíná 
v 10.00 hod., je určen především 
seniorům a obávat se ho nemu-
sí ani ti, kteří si nejsou při práci 

s  počítačem příliš jistí. Druhý, 
odpolední kurz, pak začne v 17 
hod. Svoji účast nahlaste, pro-
sím, předem v čítárně nebo na 
tel. č. 582 329 661, počet míst je 
omezen. Těšíme se na vás.
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Společnost

Sociálně aktivizaèní služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání 
v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání  Lektor
1.3.2016 14.00 Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou  – obilniny
Další  z cyklu besed o přípravě dobrého jídla s ochutnávkou.   
Těší se na Vás Vaše oblíbená lektorka  Jitka Grumlíková   

8.3.2016 14.00 Prostějov je město, které znám III.
Třetí a poslední přednáška z historie našeho města.  Hana Vybíhalová

15.3.2016 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou
Oblíbené cvičení s oblíbenou lektorkou. Sejdeme se v tělocvičně.
 Pavla Glocová
22.3.2016 8-16.00 Velikonoční výstava v LIPCE
Přijďte se potěšit a nakoupit si velikonoční výzdobu.

29.3.2016 14.00 Setkání s galeristou  Jindřich Skácel
Sejdeme se před Zlatou bránou a půjdeme společně navštívit Prostějov-
skou galerii a popovídáme si s galeristou panem Jindřichem Skácelem.   

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

Setkání Akademie seniorů se konají za podpory 
Nadačního fondu Veolia.

Blahopřejeme
 70 let  Jaroslav Klimeš, Milan Smělý, Václav Skořepa, Jaroslav Kumstát, Zdenka Dianová, 

Ludmila Navrátilová, Anežka Greplová, František Kunický, Jana Pospíšilová, Anežka 
Kubová, Václav Brázda, Mgr. Libuše Přikrylová, Bohumila Dvořáčková, Svatopluk 
Fiala, Alena Křížová, Anežka Šedivá, Zdeněk Klíč, Miroslava Crhonková, Jana 
Hlošková, Marta Kolomazníková, Marie Blumensteinová, Květoslava Svobodová, 
Zdeňka Drmolová.

 75 let  Václav Fraus, Františka Rosová, Zdislava Urbášková, Libuše Navrátilová, Mgr. Věra 
Hoškova, Ing. Josef Vymětal, Anna Švancerová, Jiří Brauner, Mgr. Jana Matušková, 
Oldřich Fišer, Eduard Sequens, Ing. Jindřich Čtverák, Danuše Chromková, Jana 
Kalousková, Zdeňka Tesařová, Věra Kratochvílová, Milada Šnajdrová.

 80 let  Věra Dubjaková, Zdeňka Mrázová, Věra Martínková, Josef Kuruc, Ilona 
Burdová, Ludmila Nedbalová, Radomír Bouček, Jitka Nimrichterová, Miroslav 
Nadymáček, Marta Steblová, Metoděj Hloušek, Jiří Svoboda, Ludmila Konečná, 
Květoslav Chytil, Marta Šenková.

 85 let  Ludmila Bezoušková, František Střídecký, Josef Havlen, Vincencia Seidlová, František 
Julínek, Anna Kaplánková.

 90 let  Oldřich Čepl, Anna Zatloukalová, Josef Zapletal, Jiřina Kratochvílová, Ludmila Klevetová, 
Dr. Josef Stříteský, Věra Prouzová.

 91 let František Roubal, Jiřina Hrušková, Marie Vylíčilová, František Šlézar, Ludmila 
Greplová.

 92 let Jiřina Kapounková, František Procházka, Jiřina Orlíková, Bohuslav Jeřábek, 
Marie Tomková, Ludmila Florová, Mária Karásková.

 93 let František Král, Věra Nedělníková, Růžena Sedlová.

 103 let Stanislava Páleníková.

Zdroj: Pavel Noha,  oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625  

VÝLETY PRO SENIORY V BŘEZNU
Také už se těšíte na sluníčko a na 

výlety? Doufejme, že nám bude po-
časí v březnu přát. V úterý 8. března 
se podíváme do Expozice času ve 
Šternberku. Cestou zpátky se za-
stavíme na jedné z pevností v okolí 
Olomouce na fortu v Radíkově. Další 
výlet je výjimečně naplánovaný na 
sobotu. V Hustopečích u Brna totiž 
pořádají 19. 3. 2016 Slavnosti man-
dloní a vína. Podíváme se do muzea 
a s průvodcem si projdeme vyhláše-
né mandloňové sady. I kdyby nebyly 
mandloně rozkvetlé, zážitků nás čeká 
spousta, protože ve městě bude řeme-
slný jarmark, otevřené vinné sklepy 
a volně přístupná Expozice vinařství. 
Pro návštěvníky bude navíc připra-
veno plno dobrot z mandlí. Ve středu 
23. 3. 2016 se podíváme do Litovle. 
Ve zdejším muzeu byly v lednu ote-
vřeny dvě nové expozice – o Gustavu 
Frištenském a o historii gramofonu. 

Odpoledne máme domluvenou ex-
kurzi v pivovaru spojenou s ochut-
návkou piva a  prohlídkou pivovar-
ského muzea. Individuálně potom 
bude možné dopoledne navštívit 
Muzeum harmonik.

A  na závěr ještě pozvánka na 
jinou akci – vaření na téma Jak vy-
hrát v kuchyni nad osteoporózou. 
V úterý 15. 3. 2016 si ve školní ku-
chyňce ZŠ Kollárova vyzkoušíme 
pár receptů. Začátek je v 15:00 hod. 
Na tuto akci, stejně jako na výle-
ty, se můžete, jako vždy, přihlásit 
v prodejně na nám. T. G. Masaryka 
24 v  Prostějově, prostřednictvím 
internetu na webu www.filemon-
-baucis.cz nebo telefonicky na čísle 
728 337 983. 

Akce jsou pořádané za finanční 
podpory Zdravého města Prostějo-
va. Těší se na vás 

Jana Šmudlová

Seznam jubilantů, kteří v měsíci 
lednu 2016 oslavili svá jubilea

Moravsko - slezská křesťanská akademie, region Prostějov, vás srdečně zve na velice  
zajímavou přednášku, kterou prosloví PhDr. IVA KOUCKÁ, CSc

Římané na Moravě
Dr. Koucká přednáší na Filosofické fakultě UP v Olomouci. 

Dozvíme se, co byly pochodové jednotky Říma. Seznámíme se výzkumem 
Římské vojenské stanice v Olomouci – Neředíně. 

Přednáška se uskuteční ve středu 23. března 2016 v 17,30 hod. 
v budově CM Gymnázia, Komenského 17, Prostějov.

Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova.

Vážení občané města Pros-
tějova a okolí, 

dovoluji si obrátit se na vás 
s žádostí o pomoc při hledání 
informací o studentkách a stu-
dentech bývalého Dívčího re-
álného gymnázia v Prostějově, 
konkrétně pak maturitního 
ročníku 1941, třídy VIII. A. 
Jmenuji se Mgr. Kamil Rodan, 
Ph.D. a  pracuji jako historik 
Slezského zemského muzea 
v  Opavě. V  rámci svých pra-
covních povinností jsem se 
rozhodl zpracovat životní 
osudy studentek a  studentů 
Vašeho města. Ne o  všech se 
mi však podařilo sehnat rele-
vantní informace. Pokud jste 
některou z  níže uvedených 

dam nebo pánů, narozených 
v letech 1921–1923 znali, a to 
z  jakéhokoliv úhlu pohledu 
(příbuzná, kamarádka, spolu-
pracovnice ad.), prosím, ozvě-
te se mi na e-mail rodan@szm.
cz nebo na tel. 605449926. Dě-
kuji Vám za případnou pomoc 
Kamil Rodan.

Seznam maturantek
a maturantů:

Jiřina Veselá  roz. Pavlíčková
Zdena Foukalová  roz. Smékalová
Leopoldina Rodanová  roz. Peřinová
Julie Strouhalová  roz. Smékalová
Věra Klimešová  roz. Manhartová
Věra ?  roz. Sachrová
Jindřiška Gotzová  roz. Hynková

Aurelie Milerová  roz. Illingová
Marie Urbánková  roz. Hejbalová
Vlastimila Krásenská  roz. Brodická
Zdena Soldánová  roz. Jančíková
Věra Zukalová  roz. Chytilová
Věra Kopřivová  roz. Novotná 
Bedřiška Klíčová  roz. Berková
Jiřina Masáková  roz. Mrákavová
Zdeněk Toběrný
Svatopluk Cibulka
Věra Gintrová  roz. Entlerová
Stanislav Miškařík
Vladimír Kopřiva
Jaroslav Hanák 
Věra Běhalová
Zdeňka Navrátilová
Blažena Petrová
Drahomíra Štěpánková
Lidmila Přecechtělová
Emilie Nucová

Žádost o pomoc při hledání informací



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

24. února 2016 Strana 29

Prostějovské radniční listy

Program MC Cipísek/březen 2016
Tresty a odměny ve výchově aneb Jak (ne)

vychovat samostatné dítě
seminář pro rodiče v sobotu 12. 3. 2016, 9.00-

12.00 hodin, přihlášky co nejdříve.
Patří odměny a tresty do výchovy dětí? Co při-

nášejí? Jak podpořit děti v samostatnosti?

 Hurá do školky! Mami, už to zvládneme sami...
beseda pro rodiče o tom, jak zvládnout co nej-

lépe nástup do mateřské školy 
v úterý 15. 3. 2016 v 18 hodin rezervace míst 

předem.
 Rodičovská setkávání 

Pravidelná měsíční setkání - téma setkání dle 
potřeb účastníků. Pro rodiče, kteří chtějí sdílet 
své zkušenosti z  výchovy dětí, najít vzájemnou 
oporu, konzultovat s ostatními rodičovské rados-
ti i starosti. Jednotlivá setkání volně navazují na 
kurzy a besedy MC. Březnové setkání je v úterý 
22. 3. 2016, 18.00-20.00 hodin.

 Individuální psychologické pora-
denství s olomouckou psycholožkou 

PhDr.P.Tenglerovou
dle objednání, v  březnu je poradenství 17. 3. 

2016, symbolická cena- hrazeno z dotací MC.
 Individuální právní poradenství  
s právničkou Mgr.A.Hálkovou

dle objednání, zdarma-hrazeno z dotací MC.

 Odpolední herny pro rodiče a prarodiče 
s dětmi do 5 let

Vždy v  pondělí 15.00-17.00 hodin / Na tyto 
herny není potřeba se hlásit předem.

 Zápis do programů v cyklu duben-březen 
pro nové zájemce

v pondělí 4. dubna 2016 v odpolední herně 
15.00-17.00 hodin.

 Připravujeme na duben/ přihlášky už nyní
 Jak být úspěšným rodičem?  

Základy efektivního rodičovství
Zážitkový seminář pro rodiče o tom, jak si lépe 

porozumět se svými dětmi, jak si užívat rodičov-
ství bez bojů a se vzájemným respektem - semi-
nář o tom, jaké mohou být výchovné styly, proč 
děti zlobí a co nám tím chtějí sdělit, jak zabránit 
nevhodnému chování dětí apod.

Sobota 9. 4. 2016, 9.00 - 14.00 hodin.
 Beseda Výchova synů

beseda pro rodiče s Ing. P.Mečkovským v úterý 
5. 4. 2016 v 18.00 hodin.

Všichni to s nimi myslíme dobře, výchova klu-
ků však má svá specifika.

Vychováváme chlapce tak, aby z nich jednou 
byli skuteční chlapi?

 Bližší informace a přihlášky: 
www.mcprostejov.cz 
www.facebook.com/cipisekprostejov 
e-mail: mcprostejov@centrum.cz.

Kaleidoskop

Seznam přivítaných dětí
Vítání občánků dne 4. 2. 2016

Kristýna Zapletalová
Michal Klváček
Agáta Kudličková
Jiří Grepl
Tobiáš Kocourek
Hana Dvořáková
Adam Hokr
Adam Štefan
Laura Šťastná
Marie Zapletalová
Adéla Latýnová
Filip Pataki
Viktorie Součková
Vojtěch Čížek
Nikola Michalcová
Julie Nováková

Blanka Havlová
Linda Svobodníková
Vanesa Veselá
Stanislav Šišma
Kristýna Povolná
Jakub Hudeček
Tomáš Cetkovský
Kryštov Sonnevend
Adéla Vystavělová
Filip Zatloukal
Veronika Mašková
Matyáš Doseděl
Radek Kazlepka
Anežka Jirků
Jiří Václav Čekal
Tobiáš Závodský

Mateřské centrum Cipísek
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INZERCE

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna 
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t, 
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•	 Max.	pracovní	výška		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

•	 Min.	průjezdní	výška		 2,9	m
•	 Min.	průjezdní	šířka		 1,97	m
•	 Celková	hmotnost		 3,5t

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna 
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t, 
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•	 Max.	pracovní	výška		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

•	 Min.	průjezdní	výška		 2,9	m
•	 Min.	průjezdní	šířka		 1,97	m
•	 Celková	hmotnost		 3,5t

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

ÚNOR
27.2. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová

27.2. Šibřinky Sokolovna Kralice Kralice n/H TJ Sokol Kralice n/H

TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL

ŘB EZEN
5.3. Divadelní ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H DS Na Štaci Němčice n/H

5.3. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

5.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov Rotary klub Prostějov

5.3. Zámecký ples Města Plumlov Kulturní dům Žárovice Žárovice Klubové zařízení Plumlov, p.o.

12.3. Šibřinky ‐ maškarní ples pro dospělé Sokolovna Dubany Dubany Obec Vrbátky

12.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov ČLK

12.3. Šibřinky Sokolovna Určice Určice SDH Určice

19.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic

Plesy na prostějovsku 2016
Společnost

Odborná konference pro 
nelékařské zdravotnické 

pracovníky 
dne 12. března (sobota) a 14. března (pondělí) 2016

pořádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 79601 
Prostějov, zast. Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou
Odborná konference bude probíhat v sídle organizace

Téma:
Zdravá pleť – zdravé sebevě-

domí – Ing. Jarmila Pospíšilová, 
Brno

Prokrastinace -Bc. Světlana 
Štrajtová, Brno

Akutní gastroenteritidy – 
Iveta Muchová, Nemocnice 
Prostějov, člen skupiny Agel

Clostridium difficile – Dana 
Samsonová, Nemocnice Prostě-
jov, člen skupiny Agel

První pomoc u otevřené zlo-
meniny -Ing. Lenka Černocho-
vá, ČČK Prostějov

Akreditováno u  České aso-

ciace sester ČAS/KK/217/2016 
a  ČAS/KK/218/2015, poplatek 
200 Kč se hradí v den konferen-
ce hotově, přezůvky s sebou.

Pro obory – všeobecná sest-
ra, porodní asistentka, dentální 
hygienista, zdravotní laborant, 
asistent ochrany veřejného 
zdraví, nutriční terapeut, ortop-
tista, zubní technik, zdravot-
nický záchranář, farmaceutický 
asisitent, zdravotně soviální 
pracovník.

Pokud máte o  konferenci 
zájem, napište nám na mail  
– prostejov@cervenykriz.eu 
vaše jméno a datum narození.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Prostějově zve na koncert

Zpívání na Květnou neděli
dne 20. 3. 2016 v 17 hodin do modlitebny ČCE Kollárova 6

zpívá smíšený sbor EXAUDI a jeho sólisté 
za doprovodu komorního souboru

Vážení milovníci historie, Klub 
historický a státovědný v Prostějo-
vě si Vás dovoluje pozvat v úterý 15. 
března 2016, tradičně v 17 hodin, 
na další pravidelný klubový pod-
večer, tentokrát na téma týkající se 
našeho města - Příběhy prostějov-
ských kostelů. Přednášet bude náš 
člen a  bývalý dlouholetý vedoucí 
Arcidiecézního archivu v Olomou-
ci PhDr. Karel Kavička. Přednášejí-
cí se bude zamýšlet nad zajíma-

vostmi historie pěti prostějovských 
kostelů a jejich osudy. Seznámí Vás 
také s  výsledky svého bádání, tý-

kajícího se jednotlivých sakrálních 
památek. PhDr. Karel Kavička je 
autorem publikací o  všech těchto 
prostějovských památkách. Proto 
se také zmíní o motivaci, přípravě 
a psaní publikací o nich. Akce se 
bude tradičně konat ve výstavním 
a  přednáškovém sále Státního 
okresního archivu Prostějov v Tře-
bízského ulici č. 1.

 Všichni jsou srdečně zváni.
 Výbor KHS 

Pozvánka

vás zve na březnový seminář:
12. 3. 2016 sobota 10.00 hodin

TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. ST. 
– ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, 2. 
NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuální iniciací 
každého účastníka na tři symboly 
druhého stupně.
V  rámci semináře vám budou 
poskytnuty potřebné informace 
(metodiky) a vyzkoušíte si zajímavé 
techniky spadající do druhého stup-
ně s návazností na stupeň první. 
Mimo to získáte certifikát a manuál. 
Kdo již absolvoval II. stupeň u Dr. L. 
Hodka nebo Mgr. R. Frantise, mohou 
přijít na opakování (doporučujeme 
příchod okolo 11.00 hodin tj. po úvo-
du a iniciaci nových účastníků.).

19. 3. 2016 sobota 10.00 hodin
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. ST. 
– ART ECON - SŠ, Husovo nám. 91,
2. NP, multimediální posluchárna
Přibližně hodinová prezentace 
o REIKI, potom iniciace na REIKI. 
Následuje   
    seminář o práci s energií REIKI 
a průběžné procvičování jednotlivých 
technik, které jsou součástí výuky 
prvního stupně. Iniciace probíhá in-
dividuálně. 
Získáte certifikát a praktický manu-
ál. Ti, kteří již absolvovali I. stupeň 
u Dr. L. Hodka nebo Mgr. R. Frantise, 
mohou přijít na opakování (dopo-
ručujeme okolo 12.00 hodin tj. po 
úvodní části a iniciaci nových účast-
níků).

Na výše uvedenou akci srdečně zve-
me všechny, kteří mají o  danou 
problematiku zájem.  Děti mohou 
být iniciovány od 3let. REIKI u dětí 
zintenzivňuje osobnostní rozvoj, po-
siluje imunitní systém a chrání před 
zneužíváním návykových látek (po-
kud je dosud nevyzkoušely).
Úvodní přednáška s  prezentací 
a zodpovězením dotazů je zdarma.
 Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda 
 a členové Rady   
ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.   

Projekt „Seznamování veřejnosti 
s tradičním Usuiho REIKI“ je spolu-
financován Olomouckým krajem
a statutárním městem Prostějov

VZDĚLÁVACÍ AKCE
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

24. února 2016 Strana 31

Prostějovské radniční listy Společnost

MŮŽE NÁM INTERNET 
POMOCI V PROPAGACI 

PODNIKÁNÍ NEBO 
ZAJÍMAVÉHO KONÍČKU?
Nejlepší reklama je prý ta, 

která je předávaná osobně na-
šimi spokojenými zákazníky, 
tzv. osobní doporučení. Jak ale 
v dnešní online době zaujmout 
i  ty, kteří by mohli být našimi 
zákazníky, ale prostě o nás neví, 
nikdo jim o  nás ještě neřekl? 
Sociální média jsou zatracová-
na anebo naopak vynášena do 
nebes jako ta nejlepší forma re-
klamy. Buďme k sobě upřímní, 
používáme je skoro všichni, ale 
málokdo z  nás je umí oprav-
du využít tak, aby mu sloužila 
i  jako dobře cílená reklama. Je 
důležité být odlišný, vymezit se 
vůči konkurenci, nebo stačí si 
postupně jen budovat základnu 
svých fanoušků a  odběratelů? 
A  jsou sociální média jen pro 
podnikatele nebo se dají dobře 
využít i  jako dobrá propagace 
mého koníčku, popř. zájmu, 
který bych rád sdílel s  někým 
dalším? Pojďte si v  tom udělat 
jasno, přijďte se poradit s  od-

bornicí paní Mgr. Lucií Lipov-
skou, poradkyní řady podni-
katelů a  firem, manažerkou 
několika úspěšných projektů, 
firem, absolventkou podnika-
telského inkubátoru multimi-
lionáře Rogera Hamiltona na 
ostrově Bali. Můžete se nechat 
inspirovat mladou úspěšnou že-
nou s životním motem „Změň 
sebe a změníš celý svět.“. 

Těšíme se na Vás na dalším 
tematickém večeru tentokrát 
věnovanému marketingu na 
sociálních sítích, který se usku-
teční ve středu 16. března 2016 
v  Čajovně pod pokličkou od 
17:30 do 20:00 hodin. Vzhle-
dem k  omezené kapacitě do-
poručujeme si své místo včas 
zarezervovat u  paní Heleny 
Volfové formou sms na tel. čísle 
605 051 955. Vstupné je 200 Kč. 
Březen je měsíc dobré reklamy, 
co takhle s tím něco udělat? 

Klub Moudrého podnikání 
žen v Prostějově. -pp-

INZERCE

Církev víry,
sbor Prostějov

Svatoplukova 45a, 
796 01  Prostějov

pořádá cyklus přednášek
17.3.2016 - Věda versus víra v Boha Bible
21.4.2016 – Krutý Bůh?
19.5.2016 – Vliv křesťanství a islámu na vývoj Evropy
16.6.2016 – Křižáci - rytíři světla nebo temnoty?
Začátek přednášky vždy v 18.30 hodin vstup volný

WWW.MILOST.CZ
E-mail: ks.prostejov@volny.cz
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OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3, zastoupený Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY NA ZÁMKU PLUMLOV
...aneb procházka zámkem s vůní dálného východu dne 2. 4. 2016 v 15 hod. 

REON ARGONDIAN – obrazy - v ob-
měněné podobě k  vidění i  letos - pro-
cházka magickým světem fantazie a báj-
né říše Argondie s číší lahodného nápoje 

KAREL ŽÍLA – prodejní výstava ča-
jové a užitkové keramiky

Zpěv - japonská umělkyně a  sopranistka 
NAO HIGANO

Kaligrafie, originální bižuterie
Mgr. JITKA JARMAROVÁ – malované hed-

vábí – šátky, šály, kravaty, pouzdra na brýle – pro-
dejní výstava

workshop – ukázka malování hedvábí
Ukázka tai-chi

DAVID KAPSIA – Minipivovar Kosíř ze 
Lhoty u Čech pod Kosířem – rýžové pivo

Ochutnávka čajů a asijských specialit
Akce je pořádaná na podporu aktivit 

Českého červeného kříže Prostějov – asi-
stence a  domácí péče u  seniorů a  kurzy 

a divadélka o první pomoci a historické pa-
mátky – zámku v Plumlově.

Za pořadatele: Ing. Lenka Černochová, ČČK 
Prostějov, 

Milíčova 3, mobil: 723 005 411 + Ing. Edita 
Lachmanová.

Záštitu nad akcí převzala senátorka 
za Olomoucký kraj Božena Sekaninová.

Pochod kolem Prostějova
Nadcházející jaro přivítá Klub českých turistů Prostějov již 

44. ročníkem pochodu kolem města Prostějova. Dne 19. března 
2016 ve 13 hod. vyjdeme od hlavního nádraží, abychom s občas-
nými zastávkami na občerstvení obešli město v délce asi 8 km 
(možno libovolně krátit). Na cestě za velikostí města se dostanete 
do míst, kde jste možná ještě nebyli, protože při denním životě na 
to není čas a poznáte, co nového se vybudovalo.

Těšíme s vámi na shledanou. 
 Za pořadatele akce zve Dr. Karel Kotyza

První promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a  Okrašlovací spolek Prostějov 

zvou  na další promenádu, která se uskuteční v neděli, 20. břez-
na  2016 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí  a vydáme se 
k jednomu z měšťanských domů, o kterých jsme zatím nemluvili 
– a dozvíme se něco zajímavého z jeho historie. 

Publikace Pod pásy tanků, pod křídly letadel 
se zabývá koncem 2. světové války na Prostějovsku
Klub vojenské historie Dukla z.s.  

Prostějov vydal koncem roku 2015 
publikaci Zdeňka Bezrouka, Jaro-
slava Dvořáka, Jaromíra Kouřila 
a Radka Kirchnera Pod pásy tanků, 
pod křídly letadel, ve fotografiích, 
dokumentech a vzpomínkách k 70. 
výročí osvobození Prostějovska. Pu-
blikace obsahuje 362 stran a vyšla za 
finanční podpory statutárního měs-
ta Prostějova, třinácti obecních úřa-
dů a dalších sponzorů. Autoři využili 
dlouholeté badatelské práce, opírali 
se o spolupráci s odbornými institu-
cemi (Muzeem a galerií v Prostějově, 
Státním okresním archivem v Pro-
stějově), kronikáři, obecními úřady 
a pamětníky.  Vyšli také z rozsáhlého 
soupisu pramenů a literatury, který 
je obsažen v závěru publikace. Jeho 
součástí jsou publikace, odborné 
články, dobový tisk i  záznamy 76 
pamětníků. 

Publikace obsahuje deset kapi-
tol. První nazvaná Předehra k válce 
s podtitulem Dny naděje a dny zkla-
mání (1938–1939) se zabývá událost-
mi od mnichovské dohody po vy-
hlášení protektorátu Čechy a Morava 
včetně okupace našich zemí (15. 3. 
1939). Kapitola Pod křídly letadel, dva 
dny letecké války nad Prostějovem 

sleduje tři prostějovská letiště (Pros-
tějov I, Prostějov II. Stichovice a letiště 
na vojenské louce u silnice do Kralic) 
a  jejich zařazení do letecké činnosti 
Luftwaffe, dále ochranná opatření 
koncem války. Podrobně se zabývá 
leteckými nálety na letiště a Prostějov 
ve dnech 25. 8. a 27. 8. 1944. Kapitola 
Zákopníci – „česká armáda práce“ 
(zima 1944 –1945) si všímá opevňo-
vacích prací v Prostějově a okolí včet-
ně terénních úprav na letišti (kryty 
pro letadla). 

Centrem publikace je 5. kapito-
la Pod pásy tanků. Tato podrobně 
mapuje v  chronologickém sledu 
posledních deset dnů bojů na 
Prostějovsku ve dnech 29. dub-
na – 8. května 1945. Vrch Předina 
(kóta 313) a  sousední kóty 276 
Skalka, 254 Větřák a  křižovatka 
silnic u  již neexistujícího hostince 
Kandia představovaly střed ně-
mecké obranné linie, kolem které 
se odehrávaly poslední kruté boje 
2. světové války na Moravě. Velké 
množství kráterů po dělostřelec-
kých a tankových minách, zákopy 
plné munice, zbraní, provizorní 
hroby padlých, vojenská technika 
a  zničená budova a  věž vysílače 
Reichssender Donau.  V prostoru 

Klenovic na Hané, Skalky, Pivína, 
Čelčic a  Ivaně byla totiž svedená 
velká tanková bitva. V těchto bojích 
padlo 300 sovětských, 150 rumun-
ských a 10 našich vojáků. Bylo zni-
čeno 40 sovětských tanků a 30 tan-
ků a samohybných a útočných děl 
nepřítele. Připomenuty jsou i nále-
ty sovětských letadel na Prostějov 
(29. 4., 30. 4. a 1. 5. 1945).  Kapitola 
Ústup německých jednotek a kon-
cové vítězství připomíná roli Pros-
tějova jako významného doprav-
ního a železničního uzlu a sleduje 
situaci ve dnech 8.– 9. května 1945 
(zničení budovy nádraží, evakuace 

letišť, ústup německých jednotek, 
osvobození města 9. 5. 1945 v čas-
ných ranních hodinách).

Publikaci uzavírají kapitoly Uni-
formy vojáků bojující na Hané 
v tankové bitvě a Živé obrazy 2. svě-
tové války na Prostějovsku. Kapitola 
Živé obrazy… podává informace 
o založení a činnosti KVH – Dukla 
z.s. Prostějov. Dvacetičlenný spo-
lek byl založen koncem roku 2009 
a především se podílí na pořádání 
hodnověrných dobových ukázek 
a účastní se pietních akcí k výročí 2. 
světové války. Desátá kapitola (au-
torem je Jaromír Kouřil) nazvaná 
Vojenská archeologie doplňuje in-
formace o nalezených fragmentech, 
jejich konzervaci a  dokumentaci. 
Dále podává informace o letecké ar-
cheologii včetně obrazových ukázek 
dochovaných předmětů. Součástí 
knihy je velké množství unikátních 
dobových fotografií z  míst bojů, 
různých objektů, vojenské techniky, 
plánů a dalších dokumentů. Pochá-
zejí např. z fotoarchivu Muzea a ga-
lerie v Prostějově a od soukromých 
sběratelů. Neobyčejně cenné jsou 
vzpomínky pamětníků a  občanů, 
které jsou vkládány do jednotlivých 
kapitol.  Patří mezi ně i 24 vložených 

příběhů podávajících autentická svě-
dectví pamětníků, badatelů a dalších 
osob (úvodní vzpomínka Milady 
Antlové Hirtův mlýn u  Šubířova 
po příběh Mráz kopřivu nespálí 
– životní příběh pluk. v. v. Alfreda 
Jánského).

Je třeba ocenit dlouholetou pečli-
vou badatelskou práci autorského ko-
lektivu, snahu o objektivní hodnocení 
uvedených událostí., stejně jako jejich 
úsilí připomínat události 2. světové 
války jako varovné memento, aby se 
už takové hrůzy nikdy v budoucnu 
neopakovaly. Zvláště se jim podařilo 
nashromáždit cenná svědectví pa-
mětníků, z nichž mnozí prožívali vál-
ku jako „náctiletí“, tedy kluci a holky. 
Autoři zčásti také navázali na knihu 
zpracovanou Vojtěchem Přívalem 
Prostějovsko za války (1948).  „Zčás-
ti bychom na tuto legendární knihu 
chtěli navázat a ukázat v ní, že odkaz 
osvobození není stále zapomenut 
a  je v regionu opět po třiadvacetileté 
pauze připomínán uctěním památky 
padlých vojáků z řad sovětských, česko-
slovenských a rumunských vojáků na 
východě, resp. všech žijících veteránů 
bez rozdílu,“ uvádí v doslovu publika-
ce klubový historik Zdeněk Bezrouk.
 Hana Bartková

Výtvarnice Květoslava Snášelová připravila 
výstavu s èleny výtvarného kruhu

Již několik let vede prostějovská 
výtvarnice PaedDr. Květoslava 
Snášelová na Cyrilometodějském 
gymnáziu v rámci Centra celoži-
votního učení výtvarný kruh pro 
dospělé. Zájemce, kteří se schází 
každý týden v  průběhu celého 
školního roku, vede od základů 
kresby a malby k osobitému umě-
leckému vyjádření. 

V  letošním roce se účastnice 
zaměřily na krásy přírody. Vý-

tvarnice ve svých dílech zobra-
zily nejenom přírodní artefakty, 
ale vložily zde i  své myšlenky 
a obavy o osud přírody v dnešní 
přetechnizované době. Vzniklá 
díla dala podnět k  uspořádání 
samostatné výstavy v Galerii pro 
duši v prostorách gymnázia. „Ve 
výtvarném kruhu vznikají úžas-
né obrazy, které si zaslouží ob-
div,“ vysvětluje paní Snášelová. 
Současně připomíná, že každý 

člen výtvarného kruhu má svůj 
osobitý styl, a proto je i výstava 
velmi rozmanitá. 

Chcete se také zdokonalit ve 
výtvarných technikách a  otevřít 
svou fantazii? Chcete si netradičně 
odpočinout a setkávat se s podob-
ně laděnými lidmi? Možnost k vý-
tvarnému vyjádření, pod vedením 
výtvarnice PaedDr. Květoslavy 
Snášelové, budete mít opět od září 
2016. Nemějte strach a přijďte od-

halit nebo procvičit svůj umělecký 
talent!

Výtvarný kruh pro dospělé pro-
bíhá každou středu od 16:00 do 
18:00 v budově Cyrilometodějské-
ho gymnázia v Prostějově.

 Informace získáte u Mgr. Jit-
ky Havlíčkové na emailu havlic-
kova@cmgpv.cz, na telefonním 
čísle 582  302  555 nebo osobně 
v  kanceláři Cyrilometodějského 
gymnázia. Těšíme se na vás! -mn-
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Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, Statutár-
ní město Prostějov a mediální partneři„ RADIO HANÁ „ 

a Týdeník Prostějovska pořádají
18. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 2016
Kategorie soutěže:

l. Věk 4 – 7 let včetně    2. Věk 8 – 12 let včetně
3. Věk 13 – 15 let včetně 4. Duo, trio – věk 4 – 15 let  

sobota 19. března 2016
H-CLUB , WOLKEROVA ul.č. 22 , PROSTĚJOV 

Začátek: 8.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději do 18.BŘEZNA 2016 na 

tuto adresu: Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostě-
jova 26, mobil 602 740 978 

E-mail: mobo@o2active.cz nebo  mobovka@seznam.cz 
Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese 

sám!K dispozici je přehrávač CD,MD,MP3.H-CLUB najdete 
při průjezdu Prostějovem směr na Brno u Petrského kostela.

Tuto akci podporují: Olomoucký kraj
Tato akce se koná pod záštitou  významných osobností 

našeho regionu - poslanců  PSP ČR
MUDr. Pavla Holíka  a ing. Radima  Fialy.

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3, zastoupený Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

Český èervený kříž Prostějov pořádá 
3 turnusy příměstského tábora – Zdravý záchranář.

Bude probíhat na ČČK 
Prostějov, Milíčova 3 a bude 
zaměřen na výuku první 
pomoci hravou for-
mou  a zdravý život-
ní styl.

Tábor je kapacit-
ně a  věkově omezen 
(děti od 5 do 10 let), 
maximálně 20 dětí na 1 
turnus.

Děti jsou na táboře od 
7.15 do 16.45 hod v  pracov-
ní dny, mimo víkend. Kromě 
praktického seznámení s po-
skytováním první pomoci 
se naučí i  základy zdravého 
vaření (budou pomáhat při 
přípravě, stolování a servíro-
vání stravy). V ceně tábora je 

celodenní strava (2 x svačina 
+ oběd) + pitný režim, pro-
gram a výlety. Během tábora 

budou 2 výlety – koupá-
ní, cachtání dle mož-
nosti dětí v Tovačově 
na Donbasu a  výlet 
do Seče nebo Hamer 

na houby, borůvky 
a opékání špekáčků.

turnus 1. července pátek – 8. 
července pátek – 6 dní, včetně 
státních svátků 5. a  6.7, cena 
1500 Kč

turnus 18. července pondělí 
– 22. července pátek – 5 pra-
covních dní, cena 1250 Kč

turnus 24. srpna pondělí – 
31. srpna pondělí – 6 pracov-
ních dní, cena 1500 Kč.

Pokud máte o tábor zájem, 
zašleme Vám na mail nebo si 
osobně přijďte vyzvednout 
přihlášku na ČČK Prostějov, 
Milíčova 3. Platí se 500 Kč 
záloha při podpisu přihláš-
ky, která je vratná v případě 
nemoci dítěte nebo nedo-
stavení se z  jiného vážného 
důvodu.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

IČ: 00426369, mobil: 
723005411

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz
facebook/Lenka Černochova

Agentura „BOM MUSIC“ 
Brodek u Prostějova,

statutární město  
Prostějov a mediální 

partneři „ RADIO HANÁ“ 
a Týdeník Prostějovska

pořádají
13. ročník regionální 

soutěže ve zpěvu 
populárních písní

Hanácký 
skřivan 
15-20

Kategorie soutěže:
l. Věk 15 - 17 let
2. Věk 18 - 20 let
3. Duo, trio – věk 15 - 20 let  

sobota 26. března 2016
H-CLUB , 

WOLKEROVA Č. 22, 
PROSTĚJOV

Začátek: 8.00 hodin 
Přihlášky zasílejte nejpozdě-
ji do 25.března 2016 na tuto 
adresu: Ing. Bohumil Moud-
rý, 798 07 Brodek u Prostě-
jova 26, mobil 602 740 978 
E-mail: mobo@o2active.cz 
nebo mobovka@seznam.cz

Doprovod ke zpěvu si každý 
účastník zajistí nebo přinese sám!
K  dispozici je přehrávač CD, 
MD, MP3. H-Club najdete při 
průjezdu Prostějovem směr 
Brno u Petrského kostela. 

Tuto akci podporují:
 Olomoucký kraj 

Tato akce se koná pod zášti-
tou  významných osobností  
našeho regionu – poslanců  

PSP ČR   
MUDr. Pavla Holíka
a ing. Radima  Fialy.  

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, statutární 
město Prostějov a mediální partneři Rádio Haná a Týdeník 

Prostějovska pořádají
11. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

  Zpívající rodina 2016   
Podmínky  soutěže : 

Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů, prarodičů, 
společně zazpívají 3 nebo více písní, 

kde se mohou vzájemně prostřídat. 
sobota 12. března  2016

H-CLUB , WOLKEROVA č.22 , Prostějov 
Začátek: 8.00 hodin

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10.března 2016 na tuto 
adresu: Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 
26. Mobil 602 740 978

E-mail: mobo@o2active.cz nebo mobovka@seznam.cz
Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese 

sám! K dispozici bude přehrávač CD, MD, MP3. H-Club na-
jdete při průjezdu Prostějovem na Brno u Petrského kostela. 

Tuto akci podporují: Olomoucký kraj
Tato akce se koná pod záštitou  významných osobností 

našeho regionu – poslanců  PSP ČR  
MUDr. Pavla Holíka a ing. Radima Fialy. 
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Kaleidoskop

Společnost Podané ruce o.p.s. 
začala realizovat v minulém roce, 
za finanční podpory grantů z Is-
landu, Lichtenštejnska a  Norska 
v rámci EHP fondů, projekt s ná-
zvem Sociální adaptace a vzdělá-
vání romské mládeže. Zapojena 
byla Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež (NZDM) v Prostějo-
vě, v Olomouci, Zábřehu a v Mo-
helnici. Počátečním impulzem 
pro vznik tohoto projektu byla 
především složitá situace ve vzdě-
lávání romských dětí a mládeže.

Účast na projektu ze strany dětí 
a škol je dobrovolná. Snahou pra-
covníků je oslovit minimálně 320 
dětí (v Prostějově 80 dětí) ve věku 
10 až 18 let. Ukázat, že vzdělávání 
nemusí být něco, čemu je potřeba 
se vyhýbat. K  naplnění stanove-
ného cíle jsou využívány formy 
neformálního vzdělávání.  Součástí 
projektu je navázání spolupráce se 
školami, přičemž v  Prostějově se 
aktivně zapojily čtyři školy, které 
navštěvuje nejvyšší počet klientů 
NZDM v  Prostějově. Spolupráce 

spočívá v komunikaci s výchovný-
mi poradci a  školními metodiky 
prevence. Cílem je zanalyzování 
problematických oblastí ve vzdělá-
vání dětí a mládeže. Na základě této 
společné analýzy je pak možné lépe 
nastavit práci s klienty v NZDM. 

Hlavním těžištěm přímé práce, 
kromě navázání vztahu s klientem, 
je individuální přístup a  flexibilní 
reagování na požadavky samotné-
ho klienta. To zahrnuje z velké částí 
společnou specifikaci problémové-
ho učiva a  individuální doučování. 
Dobrým příkladem z praxe je zlep-
šení problematické situace klienta 
výběrem vhodné školy díky inten-
zivní komunikaci s  vedením obou 
zainteresovaných škol a dobré spo-
lupráce s klientem a  jeho rodinou. 
Tímto přestupem na jinou školu 
jsme docílili nejenom zlepšení pro-
spěchu, ale mělo to výrazně pozitivní 
vliv na klientovu celkovou pohodu. 

Zvýšení zájmu o  vzdělávání 
a  o  získávání nových informací 
pozorujeme taky u  jiných klientů, 
zapojených do projektu. U někte-

rých se podařilo zlepšit i prospěch 
ve škole.  

V  rámci projektu se využívají 
i  skupinové aktivity zaměřené na 
sebepoznání, zlepšování komu-
nikačních dovedností, týmovou 
práci a získávání nových poznatků, 
které rozšiřují všeobecný přehled 
v  tématech běžně probíraných ve 
škole. Děti mají tímto možnost po-
znat různé oblasti vzdělávání, najít si 
tu, která je nejvíce baví a dál se v ní 
zlepšovat. Navazujeme na přiroze-
nou touhu po poznání. Naše kli-
enty se snažíme také naučit, že není 
možné být dobrý ve všem. Důležitá 
je cesta k sebepoznání a respekto-
vání svých schopností. Dětem je 
tak poskytnut dostatečný prostor 
a podpora k rozvoji toho, co je jim 
blízké a o co mají zájem.

Projekt je pilotní, aktivity jsou 
plánované do konce března 2016. 

Kontakt: Mgr. Petra Kiššová
koordinátorka projektu SOAD

NZDM v Prostějově    
 +420 778 735 861

 kissova.petra@podaneruce.cz

Projekt spoleènosti Podané ruce
Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, korespondenční 

adresa: Svatoplukova 84, 615 00 Brno, zapsaná v rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, 
vložce č. 674, IČ: 60557621, DIČ: CZ60557621, www.podaneruce.cz

Změny v otevírací době ICM

Během jarních prázdnin (29. 2. – 4. 3. 2016) bude ICM Prostějov zavřeno (z důvo-
du probíhajících stavebních úprav v budově). Během Velikonoc bude ICM Prostějov 
otevřeno pouze ve čtvrtek 24. března, a to od 10.00 do 16.00 hod. Aktuální změny 
otevírací doby najdete na www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na březen

Jarní prázdniny s ICM

Nechce se vám trávit celé jarní prázdniny doma? Naše dobrovolnice Elena a Marion 
připravily pro děti ve věku 8 až 13 let herní program od 10.00 do 13.00 hod. – v pon-
dělí to budou míčové hry, v úterý deskové hry, ve středu olympiáda a ve čtvrtek stopo-
vačka. Máte čas jen jeden den? Nevadí, přihlásit se můžete na celý program nebo jen na 
některou z aktivit. Více informací najdete na webu www.icmprostejov.cz.  

Plackování v knihovně
Chcete si namalovat vlastní placku/odznáček? Ve čtvrtek 17. března v podvečer 

plackujeme v Městské knihovně v Prostějově. Stavte se za námi.    

Tvořivá dílna s ICM – velikonoční košíčky
Velikonoce se blíží. Přijďte na tvořivou dílnu naší dobrovolnice Eleny a vyrobte 

si velikonoční košíček – ať už pro vás jako dekoraci nebo na výslužku. Tvořit bu-
deme v pondělí 21. března 2016 od 15.00 hod. v ICM Prostějov, Komenského 17, 
Prostějov. Dobrovolný příspěvek na materiál je 20 Kč.    

Cestuj a buď aktivní s ICM – grantové možnosti 
Všechny ty, kteří by rádi něco ve svém okolí změnili nebo chtějí získat finance 

na prospěšné projekty, ale neví jak, zve ICM Prostějov na seminář, který proběhne 
v pondělí 21. března od 16.30 hod. v T-klubu Knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově. 
Více informací najdete na našem webu.

Míčové hry in English

Je vám 10 až 14 let a rádi hrajete basketbal nebo volejbal? A chcete si u toho ještě pro-
cvičit angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu? Přihlaste se na Míčové hry s našimi 
dobrovolnicemi Marion a Elenou – hrát se bude každou středu od 15.00 do 16.30 hod. 
Stále ještě jsou volná místa. Přihlásit se můžete na e-mailu info@icmprostejov.cz.

Neobyèejné příběhy obyèejných lidí
Na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, se otevřela 21. 1. 2016 

výstava „Neobyčejné příběhy obyčejných lidí“.

Výstava je připomínkou obětí 
vyhlazování židů v rámci koneč-
ného řešení židovské otázky a také 
připomínkou odporu proti nacis-
tické tyranii.

  Výstavy se zúčastnil její autor 
historik Luděk Štipl, náměstek pri-
mátorky statutárního města Pros-

tějova Bc. Pavel Smetana. Výstavu 
organizovalo Gymnázium Jiřího 
Wolkera ve spolupráci s  Rotary 
klubem Olomouc – City. Expozice 
bude využita jako doplněk výuky 
žáků gymnázia a bude nabídnuta 
ke zhlédnutí i  žákům ostatních 
prostějovských škol.
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Vyrábíme luxusní èalouněné 
postele již 26 let! 
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Provoz sběrných dvorů 
a svoz odpadů ve svátky

*) Velikonoční pondělí se odpad nesváží, svoz je posunut o den 
(úterý - sobota).

Bioodpad svoz v sobotu 1.4.2016.

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky

2016 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

25.března pátek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

28.března pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO

1.května neděle ZAVŘENO OTEVŘENO NESVÁŽÍME

8.května neděle ZAVŘENO OTEVŘENO NESVÁŽÍME

5.července úterý OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

6.července středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

28.září středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

28.října pátek ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME

17.listopadu čtvrtek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

24.prosince sobota ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25.prosince neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

26.prosince pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

31.prosince sobota OTEVŘENO do 13:30 OTEVŘENO do 13:00 NESVÁŽÍME

2017
1.ledna neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

*) Velikonoční pondělí se odpad nesváží, svoz je posunut o den (úterý - sobota).
Bioodpad svoz v sobotu 1.4.2016.

NESVÁŽÍME (*

Kam s nefunkèní zářivkou?
Řada z nás musela v posled-

ní době doma řešit, co s úspor-
nou zářivkou, která po letech 
přestala svítit. Vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky a  vý-
bojky totiž nepatří do popelnice 
na směsný odpad, kde z nich při 
rozbití mohou unikat nebezpeč-
né látky. 

V  minulosti to bylo snadné, 
klasická wolframová žárovka se 
prostě vyhodila do popelnice 
na komunální odpad a z obcho-
du se přinesla nová. Od loňského 
roku se ale klasické wolframové 
žárovky přestaly v Evropské unii 
prodávat, a tak postupně všichni 
začínáme používat ekonomicky 
a  ekologicky šetrnější světelné 
zdroje. Tedy kompaktní a  line-
ární zářivky či LED žárovky. Má 
to ale jeden háček: pokud taková 
úsporka dosvítí, nesmí skončit 
v běžném koši a nepatří ani do 
tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, 
kterou zářivky (trubicové 
i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném 
či neodborném zacházení a  ve 

vyšších koncentracích může 
rtuť ohrozit lidské zdraví a  ži-
votní prostředí. Nejjednodušší 
je vzít starou zářivku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně 
naložit s nefunkční zářivkou, je 
odevzdat ji ve sběrném dvoře 
na ulici Anenská a  Průmyslo-
vá. Obsluha sběrného dvora od 

Vás úsporku zdarma převezme 
a uloží ji do speciální sběrné ná-
doby, aby se nerozbila.  Zpětný 
odběr zářivek pro město Pros-
tějov zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispí-
vá na náklady provozu sběrné-
ho místa, ale navíc plně hradí 
veškeré náklady na přepravu 
a  recyklaci. Díky EKOLAMPu 
ušetříme z  obecního rozpočtu 
část prostředků, které bychom 
jinak museli použít na ekolo-
gickou likvidaci nebezpečného 
odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se 
správnou likvidací úsporné zá-
řivky nám vynahradí až o 80 % 
nižší spotřeba elektrické energie 
a vědomí, že společně přispívá-
me k ochraně životního prostře-
dí okolo nás. 

Děkujeme občanům, že třídí 
odpad a  odevzdávají na sběr-
ných dvorech použité elektro-
spotřebiče!

Více se o nakládání s nefunkč-
ními světelnými zdroji a  dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Vás zve na cyklus přednášek o křesťanství inspirovaných populárními Kurzy Alfa
7. března – 2. května 2016, vždy v pondělí od 17:30 do 19:30 v budově Apoštolské církve, Raisova 1159, Prostějov

Témata jednotlivých přednášek:
 7. 3. 2016 Jde v životě o víc?
 14. 3. 2016 Kdo je Ježíš a proč musel zemřít?
 21. 3. 2016 Jak získat víru?                  
 4. 4. 2016 Proč a jak se modlit?
 11. 4. 2016 Proč a jak číst Bibli?           
 18. 4. 2016 Kdo je Duch svatý?

25. 4. 2016 Uzdravuje Bůh i dnes?     
   2. 5. 2016 Proč je důležitá církev?
Čeká Vás příjemné prostředí s pohoštěním formou teplé večeře, následovat 

bude přednáška a diskuze na dané téma.
Přednášky jsou zdarma s možností dobrovolného příspěvku na občerstvení.
Hlídání dětí zajištěno.

Apoštolská církev v Prostějově 

INZERCE

Hledáme vhodné uchazeče na pozice:
PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK

práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram
požadavky: SŠ vzdělání

praxe v oboru výhodou, vyhl.50 § 6

OBSLUHA BALÍCÍ LINKY
Práce v ženském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram  

Požadavky: praxe v oboru výhodou

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram  

Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou
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Robot v Nemocnici Prostějov pomáhá lidem zpět do života
K návratu zpět do běžného ži-

vota pomáhá pacientům Centra 
léčebné rehabilitace Nemocnice 
Prostějov, robotická rehabilitace. 
Nemocnice pro zahájení této nové 
rehabilitační metody zakoupila 
moderní robotický přístroj Glore-
ha. Tento přístroj pro rehabilitaci 
rukou a prstů, jediný svého dru-
hu na Moravě, pomáhá obnovit 
hybnost lidem po mozkových pří-
hodách, operacích nebo úrazech 
mozku a míchy, a také pacientům 
po úrazech s poškozením perifer-
ního nervstva a  svalové soustavy 
v oblasti ruky.

Moderní přístroj pro roboticky 
asistovanou pohybovou terapii hor-
ních končetin s motivační zpětnou 
vazbou se kromě Prostějova nachází 
v  České republice už pouze v  re-
habilitačním centru v  Kladrubech. 
Přístroj funguje jako robotická ru-
kavice, která pomáhá „hraním“ her 
při rehabilitaci. Tímto cílevědomým 
cvičením formou hry pomáhá paci-
entům získat zpět kontrolu nad svý-
mi horními končetinami. „Pacien-
tům pomůže vyřešit jejich problémy 
s  obratností a  ochablostí svalů ruky 

a prstů, přispívá ke zlepšování koor-
dinace horních končetin a ke zlepšení 
celkové koncentrace při provádění po-
hybů,“ říká primář rehabilitačního 
oddělení prostějovské nemocnice 
MUDr. Per Konečný, Ph.D., MBA.

Již pět sezení na speciálním robo-
tovi má za sebou šestatřicetiletý pan 
Jaroslav Vysloužil z  Prostějovska. 
„Při řezání doma na rozbrušovačce se 
mi rozletěl kotouč a pořezal mi prsty. 
Úraz vážně poškodil prsty,“ vzpomí-
ná pan Jaroslav, který pracuje jako 
zedník, na leden loňského roku, kdy 
se mu úraz stal. Následně musel pan 
Vysloužil podstoupit dvě operace, ale 
kvůli stále omezené hybnosti ruky se 
ještě nemůže vrátit zpět do zaměst-
nání. Nyní má za sebou pět terapií na 
speciálním robotovi. „Než jsem začal 
cvičit pomocí robotické ruky, nezvlá-
dal jsem i tak základní činnosti jako je 
uchopit skleničku nebo si vyčistit zuby. 
Již po několika sezeních ale vidím 
v  tomto ohledu velké zlepšení a ne-
mocná ruka se den ode dne zlepšuje,“ 
popsal své pokroky pan Jaroslav. 

Rukavice Gloreha je připevně-
na k ruce i zápěstí speciálními pásy 
s  upnutím kolem dlaňové strany 

prstů včetně palce a díky pneuma-
tickému pohonu pomáhá pohybu 
ruky v místě kloubů. Vlastní cvičení 
probíhá podle 3D animace zobraze-
né na obrazovce zařízení. Rukavice 
je totiž propojená s hrami, které jsou 
navrženy pro terapeutické účely. Sa-
motná hra pak nutí uživatele použí-
vat všechny prsty, zápěstí a předloktí. 

„Rukavice z  počátku nutí posti-
ženou ruku hýbat se automaticky, 
posléze již musí pacient rukou - prsty 
nebo zápěstím - hýbat sám a rukavice 
mu naopak klade jistý odpor. Záleží 
na tom, ve které fázi terapie se pacient 
nachází a  jakou obtížnost přidělený 
terapeut zvolí. Robotický rehabilitač-
ní přístroj pomáhá pacientovi trvale 
vykonávat tentýž pohyb s  vysokou 
přesností,“ vysvětluje primář s tím, 
že díky uloženým datům ze cvičení 
je možná zpětná vazba pro lékaře 
nebo fyzioterapeuta, který může 
různě pacientovi zvyšovat obtížnost.

Pohyby pacientů jsou snímány 
prostřednictvím senzorů a  pře-
dávány do počítače. Pohyb horní 
končetiny se tedy zobrazuje na mo-
nitoru PC. Počítačové vyhodnoce-
ní pacientem prováděného úkolu 

pak umožňuje měřitelně zhodnotit 
úspěšnost léčby. „U  pacientů všech 
věkových kategorií si tato forma te-
rapie dokáže získat velkou oblibu. 
Pro svou jednoduchost a  zábavnost 
je silně motivující, protože je doslova 
vtáhne do aktivního přístupu, a mě-
řitelnost výsledku v  nich vyvolává, 
v dobrém slova smyslu, i jistou soutě-
živost,“ sdělil primář.

Roboticky asistovaná rehabilita-
ce v  žádném případě nenahrazuje 
klasickou fyzioterapii, ale zásadním 
způsobem ji obohacuje o nové prv-
ky se zpětnou vazbou. „Nový pří-
stroj budeme využívat v  kombinaci 
s osvědčenými terapiemi a metodami 

tak, aby byl léčebný účinek co nejvý-
raznější,“ uzavřel primář Konečný.

Jedno cvičení na přístroji by mělo 
trvat zhruba 20 až 30 minut a paci-
enti by měli absolvovat zhruba 5 až 
10 těchto sezení. Ke cvičení je nutno 
se předem objednat, a to telefonicky 
na recepci ambulance Centra léčeb-
né rehabilitace prostějovské nemoc-
nice na čísle 582315356. Pacient si 
pouze přinese doporučení – žádan-
ku na rehabilitaci od svého praktic-
kého, či odborného lékaře, i výsled-
ky již absolvovaných vyšetření.

Kontakt pro bližší informace
Mgr. Radka Miloševská 

tisková mluvčí

Výstava STAVOTECH Olomouc Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, pobočný spolek. Telefon:  585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz, 

Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz

Evid. č. 4096 (Indy) – fena křížence, 
nalezena dne 27. 1. 2016, místo 
nálezu: ulice Tylova

Evid. č. 4080 (Car) – pes němec-
ký ovčák, nalezen dne 15. 1. 2016, 
místo nálezu: ulice Kpt. O. Jaroše 

Evid. č. 4103 (Hynek) – pes kříže-
nec, nalezen dne 30. 1. 2016, mís-
to nálezu: ulice Určická

 Autor fotografií: Útulek Olomouc
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Sportovní komise Rady města Prostějova u příležitosti ankety 

Sportovec města Prostějova za rok 2015
vyhlašuje kategorii Hvězda prostějovských médií

Tato kategorie je určena pro sportovní veřejnost,  která zde může navrhnout a hlasovat pro jakéhokoliv prostějovského  sportovce prostřednictvím regionálního tisku.

způsob hlasování e-mailem
  poštou nebo předáním hlasovacího lístku prostřednictvím 

Regionálního informačního centra (RIC) Magistrátu  
města Prostějova (zámek)

kontakt veronika.hyblova@prostejov.eu (e-mailové hlasování)
 poštou: Veronika Hyblová
 Magistrát města Prostějova 
 Odbor školství, kultury a sportu
 náměstí T. G. Masaryka 130/14
 796 01  PROSTĚJOV
 obálku označte „Hvězda prostějovských médií“ 
uzávěrka hlasování  6. 3. 2016
vyhlášení ankety  Dne 18. 3. 2016 u  příležitosti 

slavnostního vyhlášení ankety 
Sportovec města Prostějova 2015 
vylosujeme z  platných anketních 
lístků jednoho z hlasujících, který 
bude kontaktován prostřednic-
tvím telefonního čísla uvedeného 
na lístku.

cena pro vítěze  vítěz obdrží desetidenní zájezd od 
sponzora soutěže 

čtenářské soutěže  CK VLHA Prostějov (Elba na 
kole, Elba „nejen“ s  cvičením 
jógy). www.ckvlha.cz

ANKETNÍ LÍSTEK
Hvězda prostějovských médií za rok 2015

Jméno a příjmení 
hlasujícího:             ___________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

V anketě Hvězda prostějovských médií hlasuji pro sportovce:

_________________________________________________________

Anketní lístek je možné zaslat poštou na adresu: Veronika Hyblová, OŠKS 
Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. M. 130/14, 796 01  PROSTĚJOV, příp. 
odevzdat na Regionálním informačním centru Magistrátu města Prostějova 
(zámek). V obou případech je nutné obálku označit „Hvězda prostějovských mé-
dií“. Obdobně lze hlasovat i e-mailem: veronika.hyblova@prostejov.eu s uvede-
ním jména a příjmení hlasujícího, jeho mobilu a nominovaného sportovce. 
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Mistrovství ČR 
v lukostřelbě se blíží!

Ve dnech 12. - 13. 3. 2016 se 
uskuteční 26. Mistrovství České 
republiky v  halové lukostřelbě 
dospělých, které proběhne pod 
záštitou náměstkyně primátor-
ky Statutárního města Prostějo-
va, Ivany Hemerkové. 

Místem konání bude sportov-
ní hala Hotelu Tennis club, jejíž 
kapacitu zcela zaplníme, protože 
očekáváme vysokou účast.

Mistrovství se zúčastní cca 
240 lukostřelců, v  kategoriích 
žen, mužů a seniorů, kteří bu-
dou dále rozděleni do divizí re-
flexní, kladkový a holý luk.

Program šampionátu začíná 
v sobotu ráno v 8:00 hod., celý den 

budou probíhat kvalifikace, kte-
ré vyvrcholí nedělními rozstřely 
o nejvyšší umístění. Také nedělní 
program začíná v 8:00 hod. soutě-
ží jednotlivců, v 13:00 hod. budou 
probíhat finálové souboje mezi 
oddílovými družstvy.

Rádi bychom pozvali širo-
kou prostějovskou veřejnost, 
každého, kdo má zájem o tento 
netradiční, krásný sport. Vstup 
je zcela zdarma.

Další informace můžete 
nalézt na stránkách klubu Lu-
kostřelba Prostějov z.s., www.
lukostrelbapv.cz.

Hana Majarová
Lukostřelba Prostějov z.s.
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V  měsíci lednu se v  Praze 
a  na Kladně odehrálo Mis-
trovství České republiky 
družstev v  kvartách na vel-
kých stolech. 

Z  kvalifikace se do hlavní 
soutěže probojovalo čest nej-
lepších týmů z  Čech a  Mo-
ravy. Prostějovské družstvo 
v sestavě Zdeněk Galíček, Pa-
vel Domanský, Martin Dostál 
a Jiří Nenál odehrálo v sobo-
tu dvě čtvrtfinálová utkání 

s Ostravou a domácím Klad-
nem a po jedné výhře a jedné 
prohře postoupilo do neděl-
ního semifinále z  druhého 
místa. Do závěrečných bojů 
o  medaile Prostějov dopro-
vodil tým Kladna a z Pražské 
skupiny Havířov a Sokol Žiž-
kov. V nedělním finále z pro-
stějovských hráčů vyhrál 
pouze Martin Dostál, a proto 
Prostějov prohrál s  Havířo-
vem 2:6. Havířovští dokonale 

využili znalosti už vyzkou-
šených stolů ze čtvrtfinálové 
skupiny. Titul Mistra České 
republiky získalo družstvo 
Kladna, které porazilo ve 
finále Havířov 6:2. Společ-
ně s  Prostějovem skončil na 
třetím místě Žižkov. Nejlep-
ších výkonů z prostějovského 
družstva dosahoval v  turnaji 
Zdeněk Galíček, který zahrál 
výborný generální průměr 
z turnaje 1,1.

Prostějovští kuleèníkáři 
získali na Mistrovství

 České republiky třetí místo

na prodej 
v obci

Otaslavice
určené pro výstavbu 

rodinných domů 
včetně jejich 
příslušenství

STAVEBNÍ PARCELY

Veškeré informace najdete na:
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Chcete žít bez dluhů?

Nerudova 11 ,Prostějov 

Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00

E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

 Na Vaši návštěvu se těší:  Tomáš Novák Dr.h.c. - 775 220 192 - insolvence, likvidace a právní poradenství
- 727 939 871 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.Leona Greňová 
- 702 161 615 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.

Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

Oddlužení je určeno pro všechny lidi,  
kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy (mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.
Okamžitě zastavíte exekuce, 

soudy, nehorázné úroky, dražby
Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma informovat
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Vnitřní termoizolace
•	 Platíte příliš vysoké náklady za topení?
•	 Máte v bytě v zimě zimu a v létě příliš teplo?
•	 Nabízíme termoizolační nástřik v tloušťce 

0,5 až 1 mm
•	 Odráží tepelné záření zpět do místnosti a
•	 výrazně tak šetří náklady na energie ve 

vytápěných i klimatizovaných
•	 objektech
•	 Přispívá odstranění vzniku plísní
•	 Vhodný pro téměř všechny podklady
•	 Použití u historických budov, novostaveb, 

průmyslových a ocelových hal

Více na K-INVEST plus s. r. o., 
Jungmannova 731/7, Prostějov 

tel.: 737 255 817
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FLORIA
KROMĚŘÍŽ

Výstava myslivosti, rybářství a včelařství
8. - 10. dubna 2016

 3. ročník celostátní prodejní výstavy
 http://www.VYSTAVISTEFLORIA.cz/



POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ 

PALIVOVÉHO 
DŘÍVÍ, 
CENY JIŽ OD 

700,- Kč 
ZA PROSTOROVÝ METR
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Velikonoční 
a taneční večer 

s Marcelou Holanovou  
sobota 26. března 

v 19:00 hodin

 vyhřívaná terasa
  welcome drink 

zdarma
  velikonoční menu 

a pečené selátko

 ohnivá show
  míchané  

drinky
  živá hudba  

TRIO PLUS

Více na tel.: +420 792 303 952
facebook.com/hotelplumlov, www.hotelplumlov.cz16
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Vstupné 250 Kč

AKCE PRO CELOU RODINU
•	  BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA  

pro děti do 15 let ***
•	 1 + 1 ZDARMA  

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
•	 SLEVA až 50 %  

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY
Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají.   ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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PODNIKÁNÍ A MARKETING
Studium je zaměřeno na odborné ekonomické předměty  
s důrazem na uplatnění marketingových nástrojů  
v oblasti firemního řízení.  Vzdělávací program je určen 
zájemcům, kteří si potřebují doplnit odborné ekonomické 
vzdělání v oblasti ekonomiky, účetnictví, managementu  
a marketingu. 

ORGANIZACE STUDIA 
3leté studium je určeno absolventům středních odborných učilišť a je 
organizováno formou samostudia a konzultací, které probíhají dvakrát 
týdně v odpoledních hodinách – úterý a čtvrtek od 15.45 hod.  
do 19.00 hod. Při studiu lze využívat vzdělávací webový portál  
s on-line učebnicemi odborných předmětů.
Přijímací zkoušky se nekonají. Přihláška je ke stažení na webu školy.
Školné: 12 000 Kč/rok

STřEDNÍ ODbORNÁ šKOlA 
PODNIKÁNÍ A ObChODU PROSTějOv

dálkové nástavbové studium s maturitní zkouškou

www.sospo.eu

Rejskova 4
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