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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

OTASLAVICE (PV 13, VY 20KM) ČELČICE

1.370.000 Kč

1.080.000 Kč 1.039.000 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

Velmi pěkný byt  3+1 (75 m2) se zasklenou lodžií. 

Kompletně postavená zděná chata  
v r. 2013. 5 minut od sjezdu D1. 

Přízemní RD 2+1 s velikou zahradou.  
CP 1.509 m2. 
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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

16
02

23
31

61
8

Extremni Dřevorubci

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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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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Výroèí hokejové 
legendy

Bratři Jaroslav a Jiří Holíkovi, František Pospíšil, Vla-
dimír Martinec, Jiří Holeček, František Kaberle, Vlado 
Dzurila, Josef Augusta, Bohuslav Šťastný, František 
Černík. Vzpomínáte? Ano, to byla naše hokejová elita. 
A my Prostějováci jsme právem hrdi, že mezi ni patřil 
i náš rodák Oldřich Machač, jehož nedožité sedmdesá-
tiny si v těchto dnech připomínáme.

Narodil se 18. dubna 1946 v Prostějově. Bydlel a vy-
růstal v domě v Kostelecké ulici č. 3. K hokeji jej přivedl 
o rok starší bratr Miroslav, kterého zpočátku doprovázel 
na zimní stadion na hokejové tréninky. Později si ho-
kej sám vyzkoušel. Zpočátku v mládežnickém družstvu 
pod vedením trenérů Toula a Vilímce, potom hrál dvě 
sezony (1963–1965) ligovou soutěž v dresu Železáren. 
Následovala základní vojenská služba u košické Dukly 
pod vedením trenéra Ladislava Štemproka. Jeho hoke-
jovými vzory a rádci se stali v Prostějově obránce Stani-
slav Bábek a v Brně František Mašláň. Už během vojny 
se dostal do širší nominace reprezentačního družstva 
a v roce 1967 hrál na mistrovství světa ve Vídni. Po ná-
vratu z Košic se stal členem prvoligového týmu ZKL, 
později Zetor Brno (předchůdkyň dnešní HC Komety). 
S modrobílým dresem a číslem 6 spojil svoji hokejovou 
dráhu až do roku 1978. Oddílu napomohl třikrát k zís-
kání titulu vicemistra ligy. 

Další etapu jeho života představovalo působení v čes-
koslovenském reprezentačním týmu. Vytvořil zde le-
gendární dvojici s Františkem Pospíšilem. Jeho styl do-
plňoval tvrdou, ale férovou hrou těla a razantní střelou 
od modré čáry. Proslavené byly jeho bodyčeky provede-
né vybočením kyčle. První medaili – stříbrnou – získal 
už v roce 1968 na zimních olympijských hrách v Gre-
noblu. Další medaile získal na olympiádách v Sapporu 
(1972, bronz) a v Innsbrucku (1976, stříbro). Úspěšné 
bylo také jeho vystoupení na Kanadském poháru v roce 
1976. Největším jeho reprezentačním počinem byl 
trojnásobný titul mistra světa z  let 1972, 1976 a 1977. 
S reprezentací se rozloučil na mistrovství světa v Praze 
v roce 1978. V letech 1978–1982 hrál v týmu Starbulls 
Rosenheim. Po ukončení hokejové činnosti podnikal 
v potravinářském průmyslu.

V  národním týmu celkem odehrál 293 zápasů. Za 
vynikající sportovní výsledky byl v roce 1999 uveden do 
Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHL a v roce 
2008 do Síně slávy českého hokeje. Byl také oceněn 
v  rámci ankety Sportovec Olomouckého kraje v  roce 
2004.

Oldřich Machač sice působil a  žil v  Brně, byl však 
velkým prostějovským patriotem. Měl rád svoje rodné 
město a často sem jezdil, za přáteli, rodinou, na hoke-
jové zápasy či na chatu na Plumlovskou přehradu. Jeho 
životní a hokejový příběh nám připomíná filmový me-
dailon Oldřich Machač – král bodyčeků (režie Pavel 
Brynych, Tomáš Vincenec) natočený pro Českou televi-
zi a jako videozáznam filmového studia ADNOC v roce 
2005.  

Oldřich Machač zemřel po dlouhé a  těžké nemoci 
10. srpna 2011 v Mostkovicích. Byl pohřben 15. srpna 
2011 za účasti rodiny, přátel, spoluhráčů a sportovních 
příznivců do rodinné hrobky v arkádách prostějovské-
ho hřbitova.

Byl naší hokejovou legendou, vynikajícím obráncem, 
neúprosným bekem a  zároveň nesmírně pracovitým, 
skromným a férovým člověkem. Hana Bartková 

Město Prostějov pořídilo do své sbírky další umělecká díla. Konkrétně obraz Františka Kubíčka s názvem „Kyti-
ce“ a „Portrét architekta Jana Kotěry“ od malíře Richarda Pollaka. Celková hodnota zakoupených uměleckých 
děl je 101.300 korun.

Jak by mohlo vypadat nové Olympijské centrum v Prostějově?

Připomněli jsme si 166.výročí narození T.G.Masaryka.

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 Janouškovi – 731 132 452

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Nominujte firmy na EVROPSKÉ CENY 
ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2016

Evropské ceny za podporu podnikání slouží k  nalézání 
a oceňování nejúspěšnějších subjektů podporujících podnikání 
v Evropě, představují nejlepší podnikatelské strategie a postupy, 
zvyšují povědomí o  přidané hodnotě podnikání a  povzbuzují 
a inspirují potenciální podnikatele.

 
Ceny jsou udělovány v šesti kategoriích:

Podpora podnikatelského ducha
Investice do podnikatelských dovedností
Rozvoj podnikatelského prostředí
Podpora internacionalizace podnikání
Podpora rozvoje zelených trhů a  efektivního využívání 

zdrojů 
Zodpovědné a otevřené podnikání:
Kompletní informace o soutěži naleznete zde:

Evropské ceny za podporu podnikání 2016 - Malé a střední 
podniky (MSP)-Podnikání a průmysl

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/ 
enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 
Statutární město Prostějov 

je v  souladu s  ustanovením § 
83 zákona o  zaměstnanosti 
zaměstnavatelem, který má 
povinnost zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením ve 
výši povinného podílu těch-
to osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavate-
le. Povinný podíl činí 4%. To 
v  praxi znamená, že je město 

povinno zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením nebo 
odebírat výrobky či služby od 
firem zaměstnávajících mini-
málně 50% handicapovaných. 

„Na počet zaměstnanců 
magistrátu bychom tedy podle 
zákona měli zaměstnat celkově 
11 zdravotně handicapovaných 
osob nebo odebrat v  takovém 
objemu služby či výrobky,“ vy-

světluje tajemník Magistrátu 
města Prostějova Lubomír Ba-
láš.

Pokud by město svou po-
vinnost nesplnilo, muselo by 
do státního rozpočtu odvést 
za rok 2015 částku 738.236 ko-
run. Díky aktivnímu a  zodpo-
vědnému přístupu města jako 
zaměstnavatele ke zmíněné 
právní normě, nebude muset 

Prostějov, podobně jako v před-
chozích letech, žádné peníze do 
státního rozpočtu odvádět. 

„Loni jsme totiž tuto povin-
nost naplnili zaměstnáváním tří 
osob se zdravotním postižením 
a  odebráním výrobků a  služeb 
v objemu 11 osob. Naše skuteč-
né plnění je tedy v celkové výši 
14 osob se zdravotním postiže-
ním,“ dodává Baláš.  -red-

Sledujte zpravodajství 
z Prostějova! 
Program reportáží pravidelných zpravodajských bloků nalez-

nete na www.prostejov.eu . Těšit se můžete na zprávy z Prostějov-
ska, publicistické příspěvky, kulturu i sport. Sledujte zpravodajství 
z Prostějova a důležité informace Vám neuniknou!

Týdenní zpravodajské bloky z Prostějova aktualizované každé 
úterý běží na:

kabelové televizi (premiérový blok vyjíždí vždy v úterý, reprízy 
následující dny až do dalšího pondělka)

webových stránkách www.prostejov.eu (grafický odkaz PRO-
STĚJOVSKÝ INFOKANÁL) – opět celý týden, premiérový blok 
každé úterý, k dispozici archiv vysílání

digitálním satelitu – ASTRA 3B
pozemním vysílání – anténa nastavena na vysílač Radíkov 

(Olomouc) nebo Tlustá hora (Zlín).
Vysílání na satelitu a přes klasickou anténu probíhá v rámci ce-

lostátního regionálního televizního kanálu Regionalnitelevize.cz, 
kdy premiéry vysílání z našeho regionu jsou vždy v 18:40, reprí-
zy potom každé 4 hodiny.

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris v Prostějově 
pořádá ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov

 

a Ekojarmark

sobota 23. 4. 2016 od 8 do 13 hodin
na náměstí T. G. Masaryka

 Ukázka obojživelníků
 Kůzlata z farmy Rozinka 
 Dravci a sovy 
 Jízda na koni

 Aktivity pro děti i dospělé
 Ochutnávka zdravé výživy
 Fair trade výrobky
 Bezlepkové potraviny

 Batikovaná trička
 Korálky, tašky
 Keramika, kovové 

šperky
 Pletení z proutí, košíky

Hudební vystoupení Jižní ryba během celého dopoledne

8:30 Taneční vystoupení dětí: Zumba s Darinou
9:30 a 10:30 Břišní tance Jahanara
11:15 Maňáskové divadlo Sluníčko 

Vojta Jašek, mistr České republiky v diabolu a cirkusový artista z cirkusu Legrando Brno 

Opravy a uzavírka komunikace Kostelecká
Rada města Prostějova od-

souhlasila další kroky vedoucí 
k  opravě komunikace Kostelec-
ká.  

„Pro opravu je třeba zpracovat 
projektovou dokumentaci a  vý-
kaz výměr na výměnu obrubní-
ků v  Kostelecké ulici. Podle in-
formací pracovníků společnosti 
Správy silnic Olomouckého kra-
je se bude provádět celoplošná 
oprava povrchu komunikace této 

ulice, v trase mezi okružní křižo-
vatkou na Přikrylově náměstí 
a okružní křižovatkou Martiná-
kova. V rámci prováděné opravy 
město Prostějov provede zmíně-
nou výměnu obrubníků na levé 
straně při jízdě směrem z města,“ 
vysvětlil důvod projektové doku-
mentace první náměstek Zdeněk 
Fišer. 

Na základě vypracovaného pro-
jektu pak bude následně vypsáno 

společné výběrové řízení se společ-
ností Správa silnic Olomouckého 
kraje na provedení opravy ulice 
Kostelecká.   

„Pro zpracování projektové do-
kumentace bude třeba padesát tisíc 
korun,“ uzavřel první náměstek 
Fišer. 

Uzavírka potrvá do 31. května 
2016. Důvodem uzavírky, v délce 
asi 160 metrů, jsou práce na rekon-
strukci vodovodu.   -red-
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Hledejte ověřené informace na webových 
stránkách města Prostějova!

Webové stránky statutárního 
města Prostějova nabízejí infor-
mace týkající se jak občanů města, 
samosprávy, tak i  využití volného 
času.  

Aktuální články naleznete v sekci „Aktu-
ality“. Stačí ji rozkliknout a dozvíte se víc. 

Čtěte a  buďte v  obraze, měj-
te informace, které jiným chybí:   
http://www.prostejov.eu/

Město Prostějov je ve výborné finanèní kondici
Rada města Prostějova dne 1. 

3. t. r. doporučila Zastupitelstvu 
města Prostějova schválit Roz-
počtový výhled Prostějova na 
roky 2017 – 2020. Jen pro připo-
menutí – rozpočtový výhled je 
pomocným nástrojem územně 
samosprávného celku (v našem 
případě tedy statutárního měs-
ta Prostějova) pro střednědobé 
finanční plánování jeho rozvoje.

Dovolím si připomenout jen ně-
která fakta, která vypovídají o do-
savadním dobrém hospodaření 
města. Prostějov z  dlouhodobého 
hlediska hospodařil vyrovnaně až 
mírně přebytkově. Daňové příjmy 

města měly do r. 2009 rostoucí 
trend s tím, že v r. 2009 zaznamena-
ly hluboký propad (mínus 100 mi-
lionů Kč) „díky“ světové finanční 
krizi. Dokázali jsme se s tímto pro-
padem vyrovnat především rostou-
cími příjmy z  tzv. sdílených daní 
(které nám posílá stát) a rozumnou, 
obezřetnou finanční politikou měs-
ta. Prostějov se dopracoval i  přes 
těžkosti r. 2009 k výbornému, sta-
bilnímu stavu financování provozu. 
Můžeme tedy říci, že poslední dese-
tiletí bylo pro městské finance velmi 
dobrým obdobím. 

Finanční analýza hovoří o tom, 
že město Prostějov obhájilo při 

hodnocení svého finančního 
zdraví nejvyšší možnou známku, 
tedy výbornou.

Co říci závěrem? Další dob-
ré výsledky české ekonomiky 
a  dobrý výběr daní znamenají 
určitou jistotu pro příjmy měs-
ta a tedy i reálné možnosti pro 
další potřebné investice. Proto, 
aby orgány města měly dostatek 
kvalitních informací pro rozho-
dování o  rozvoji města, bude 
potřebné vytvořit Plán obnovy 
majetku města (a  Rada města 
již činí potřebné kroky v tomto 
směru) a případné zřídit i Fond 
obnovy majetku. Důležitá je 

také skutečnost, že Rada měs-
ta Prostějova 1. 3. t. r. schválila 
Odpisový plán města na r. 2016.

Sluší se připomenout i  někte-
ré možné problémy, které na nás 
v  dalším období čekají – např. 
dopady, vyplývající z nového Roz-
počtového určení daní, které může 
připravit město o určitou část výno-
su daně z podnikání. Pokračování 
v dobrém hospodaření je však zá-
rukou, že město Prostějov i nadále 
bude patřit k  finančně zdravým 
městům. Miroslav Pišťák, 

člen Finančního výboru 
Zastupitelstva města

Prostějova

„Znamená to, že celkové číslo 
není přesné. Někteří zákonní zá-
stupci dětí podali žádosti na více 
mateřských škol. Reálně tak k  zá-
pisu přišlo 453 dětí. Pro školní rok 
2016/2017 je kapacita pro přijetí 
dítka k  předškolnímu vzdělávání 
na mateřských školách zřizovaných 

statutárním městem Prostějovem 
451 míst,“ vysvětlila náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerková.

V  případě nepřijetí dítka do školky 
je možno se odvolat ke Krajskému úřa-
du Olomouckého kraje, Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 
40a.  -jg-kaa-

Školky přivítaly budoucí žáčky 
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Prostějovští policisté 
mezi nejlepšími
Ve čtvrtek 10. března letošního roku 

proběhlo v  sále Klášterního Hradiska 
Vojenské nemocnice v  Olomouci vy-
hlášení nejlepších policistů a  zaměst-
nanců Olomouckého kraje za rok 2015. 

Prostějovští příslušníci zde měli vý-
razné zastoupení. Z  rukou policejního 
prezidenta brigádního generála Tomáše 
Tuhého obdržel medaili Za zásluhy o bez-
pečnost kpt. Leoš Klučka. Čestnou me-
daili PČR obdrželi por. Michal Kováčík 
z oddělení obecné kriminality, por. Vlasti-
mil Merda ze skupiny případových analýz 
SKPV a nprap. Zdeněk Neubauer z OOP 
Plumlov. Za 30 let služby u  policie byl 
medailí Za věrnost I. stupně vyznamenán 
npor. Pavel Konevič z dopravního inspek-

torátu. V kategorii Čin roku se na druhém 
místě umístili praporčíci Michal Mrázek 
a Dalibor Peterka z OOP Prostějov 2, kte-
ří vloni v  červnu zachránili život muže, 
kterého vynesli z hořícího domu. Velkým 
oceněním je i to, že druhým nejlepším za-
městnancem Olomouckého kraje se stala 
personalistka zdejšího územního odboru 
paní Alena Nezhybová. Do Síně policejní 
slávy byl jako první policista Olomoucké-
ho kraje uveden plk. Miroslav Spurný, 
zástupce vedoucího územního odboru. 
Všem oceněným blahopřejeme.

Ocenění policistům předali brig. gen. 
Mgr. Bc. Tomáš Tuhý a ředitel Krajské-
ho ředitelství policie Olomouckého kraje 
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld.

MĚSTSKÁ POLICIE vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení 2 pracovních míst 

STRÁŽNÍK 
Městské policie Prostějov

Vznik pracovního poměru zaměstnance je podmíněn splněním základních
předpokladů dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů:
Strážníkem může být občan České republiky, který

•	 je bezúhonný
•	 je spolehlivý
•	 je starší 21 let
•	 je zdravotně způsobilý (duševní a fyzická způsobilost)
•	 dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
•	 má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 

(zajistí zaměstnavatel po přijetí do pracovního poměru)
Další požadavky pro přijetí:

•	 úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické) – informace k fyzic-
kým testům na webových stránkách města

•	 úspěšné absolvování vstupního pohovoru
•	 řidičské oprávnění minimálně skupiny B
•	 uživatelská znalost práce na PC  
•	 morální předpoklady pro výkon funkce strážníka
•	 zbrojní průkaz skupiny D výhodou
•	 časová flexibilita
•	 znalost místního prostředí výhodou
•	 znalost AJ, NJ nebo jiného jazyka vítána 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
•	 výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•	 čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii) 
•	 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•	 životopis psaný ručně

Platové zařazení:
•	 platové zařazení dle stávajících příslušných platových předpisů 
•	 osobní hodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků
•	 rizikový příplatek
•	 příplatek za vícesměnný provoz
Přihlášku lze podat poštou na adresu: Městská policie Prostějov, Havlíčkova 2953/4, 796 
01  Prostějov nebo podat osobně na úřadovně městské policie v termínu do 30. 4. 2016. 
Bližší informace o pracovním místě na tel.. 582 402 222 nebo na služebně městské policie 
Havlíčkova 2953/4.
 Předpokládaný nástup v měsíci červnu  2016, příp. po dohodě s vybraným uchazečem.

Alena Nezhybová přebírá ocenění z rukou krajského ředitele plk. Landsfelda.

Do Síně slávy byl uveden plk. Spurný. Vlevo plk. Landsfeld, vpravo policejní pre-
zident generál Tuhý.

Čestnou medailí byli oceněni i zprava stojící por. Merda a por. Kováčík.

Významné ocenění - medaili Za zásluhy o bezpečnost od genrála Tuhého  
obdržel kpt. Klučka.



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

30. března 2016 Strana 7

Prostějovské radniční listy Informace

Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016 

Město Prostějov se také 
letos pustí do dalších oprav 
chodníků. Rada města Pros-
tějova projednala a  schválila 
plán oprav na rok 2016.

 „V  průběhu měsíce úno-
ra jsme zaměřili skutečné 
plochy jednotlivých chodní-

ků pro stanovení předběžné 
ceny opravy. Předkládáme 
tabulku, v  níž máme uveden 
seznam chodníků navrhova-
ných k  provedení celoplošné 
opravy povrchu, včetně je-
jich plochy a  předpokládané 
ceny. Seznam obsahuje také 
chodníky, kde byla v loňském 
roce schválena jejich oprava 
na základě žádostí bytových 
družstev nebo společenství 
vlastníků,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil.

Plán oprav chodníků zahr-
nuje lokality jak v  centrální 
části města, tak i  v  místních 
částech.

„V  centru města se zamě-
řujeme na pokračování celo-

plošné opravy chodníku po 
okraji památkové zóny v  ulici 
Komenského před Cyrilometo-
dějským gymnáziem, základní 
a mateřskou školou v Prostějo-
vě a v ulici Palackého. Jedná se 
o velmi frekventované chodní-
ky ke školám, kde stávající stará 
dlažba formátu 30x30 centime-
trů je ve špatném stavu,“ dodal 
Pospíšil.

Seznam navrhovaných chod-
níků byl konzultován mimo jiné 
i  se správci inženýrských sítí 
VaK, RWE, E.ON a  podobně 
tak, aby nedošlo k opravě chod-
níku v lokalitě, kde je plánovaná 
investiční akce, případně vý-
kopové práce správců inženýr-
ských sítí. -jg-,-kaa-

Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích

V rozpočtu města je zařazena 
investiční akce Koupaliště Vraho-
vice po získání do majetku.

Rada města Prostějova schválila 
rozpočtové opatření pro zpraco-
vání projektové dokumentace na 
rekonstrukci stávajícího koupališ-
tě. V rozpočtu města Prostějova je 
proto zařazena investiční akce

„Koupaliště Vrahovice po zís-
kání do majetku“. Na projektovou 
dokumentaci je vyčleněna částka 
800 tisíc korun. 

„Uvedenou částku považujeme 
za dostatečnou pro zahájení pro-
jekčních prací. Mohou být zahá-
jeny až po ujasnění, jakou formou 
má být rekonstrukce provedena. 
Tedy jaký bude rozsah, vyjasnění 

budoucích majetkoprávních vzta-
hů, přestavba na koupací biotop, 
způsob odkanalizování,“ uvedl 
první náměstek primátorky Zde-
něk Fišer. Podle jeho vyjádření se 
nejprve začne jednat o nabytí areá-
lu koupaliště od Tělocvičné jedno-
ty Sokol Vrahovice do vlastnictví 
Statutárního města Prostějova.
 -kaa-

Statistika Senior 
taxi stále roste

Služba Senior taxi, která 
už má své stálé příznivce, se 
setkává s ještě větším zájmem 
veřejnosti.  Poslední statisti-
ka mluví o 477 jízdách.

Čerstvé statistiky informují 
o  dalším nárůstu zájmu ve-
řejnosti o  službu Senior taxi. 
Jak jsme již informovali, taxi 
pro dříve narozené jezdí od 1. 
prosince loňského roku a k 5. 
lednu 2016 mělo na kontě 216 
jízd, o  měsíc později to bylo 
už 453 jízd. Odbor sociálních 
věcí Magistrátu města Pros-
tějova zveřejňuje nová čísla 

svědčící o  dalším nárůstu zá-
jmu seniorů.

„K  11. březnu tohoto roku 
evidujeme 477 jízd. Ze statisti-
ky, kterou dáváme k dispozici, 
je patrné, že senioři nejvíce 
využívají službu pro cesty k lé-
kaři,“ uvedl náměstek primá-
torky Pavel Smetana, který 
je za sociální oblast ve městě 
zodpovědný.

Aktuálně (k  16. 3. 2016 – 
pozn. red.) využilo službu Se-
nior taxi 374 registrovaných 
uživatelů. Případní další zá-
jemci se mohou i  nadále re-
gistrovat u Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostě-
jova. Stačí jim k  tomu platný 
občanský průkaz. Registrace 
a vydání průkazu pro využívá-
ní služby Senior taxi je zdarma 
a  záležitost je vyřízena obra-
tem na místě, tedy na Odbo-
ru sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova, Školní ulice 
4. Služba je určena lidem star-
ším 65 let s  trvalým pobytem 
na území města Prostějova. 

 -ja-,-kaa-

ulice upřesnění úseku chodníku
celková 
plocha 
(m2)

C. Boudy podél domu č. 27-33 včetně vchodů 170

Hvězda obě strany 577

K. Svolinského podél domů č. 3-5 325

Lidická od ul. Studentská po ul. Dobrovského 540

Komenského od č. 25 po ul. Na Spojce (k CMG) 223

Krokova, Rumunská, 
Žeranovská 

podél bytovky č. 26-28, ul. Rumunská směrem na ul. 
Žeranovská – propojení ulic 580

Moravská podél domu č. 13-16 včetně hlavních vchodů do domu 
a dále k obchodu 270

Určická celá západní strana 550

Olivetského obě stany ulice 200

V. Outraty (od ul. Tovačovského po ul. Kotkovu) 500

Domamyslická východní strana od ul. Žitná po ul. 5. května 450

5. května celá severní strana 830

Čs. armádního sboru úprava odvodnění nových chodníků v místě vjezdů

Předpokládaná cena:               3.000.000 Kč

2016 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

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 NESVÁŽÍME

2017
1.ledna neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

OTEVŘENO do 
13:30

OTEVŘENO do 
13:00

Provoz sběrných dvorů  
a svoz odpadů ve svátky
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Nákup psích pisoárů
Neotřelé rozhodnutí týkající 

se psí hygieny zvolila Rada měs-
ta Prostějova a schválila pořídit 
psí pisoáry. Pro tento záměr vy-
členila částku 27 tisíc korun.  

„Naším záměrem je vyzkou-
šet betonové psí pisoáry z dů-
vodu ochrany nově vysazených 
stromů na psí louce u  Kolá-
řových sadů a  dále ve Smeta-
nových sadech. Betonový psí 
pisoár je jednoduchý prvek 
městského mobiliáře s  vyso-
kou pevností a odolností proti 
působení vody a  chemických 
látek. Po vyhodnocení účin-

nosti tohoto opatření následně 
zvážíme umístění dalších psích 
pisoárů v  jiných lokalitách 
města,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil. Čtveřice 
pisoárů přijde městskou po-
kladnu na 27 tisíc korun. 

„Jeden betonový pisoár 
bude stát 6.038 korun včetně 
DPH plus doprava a montáž,“ 
doplnil Pospíšil, který stejně 
tak jako ostatní členové Rady 
města Prostějova věří, že toto 
opatření ochrání nově vysaze-
né stromy, keře a květiny. -kaa-

 Foto: MMPv

Problematika zápachu z kanalizace v části Žešov
Odbor životního prostředí 

Magistrátu města Prostějova se 
na základě připomínky Osadní-
ho výboru Žešov zabýval podně-
tem dlouhodobého obtěžování 
zápachem z kanalizace v Žešově. 
Lidé z této části města si stěžovali 
na zápach z kanalizačního přiva-
děče čerpací stanice OMV Žešov.

Na posledním uskutečněném 
jednání v  listopadu loňského 

roku za účasti zástupců OMV 
Žešov a  provozovatele splaš-
kové kanalizace v  obci Žešov 
– společnosti MOVO, a.s., bylo 
dohodnuto, že odvádění splaš-
kových vod z OMV Žešov bude 
pozastaveno (vývoz splaškové 
vody bude prováděn fekálními 
vozy) do doby navržení účin-
ných opatření na kanalizačním 
přivaděči za účelem snížení 

produkce čpavku v  kanalizaci 
a tím eliminace zápachu. 

Ke změně odvádění splaš-
kových vod došlo dne 25. 2. 
2016, kdy na základě písemné 
smlouvy převzala provoz odvá-
dění splaškových vod z  OMV 
Žešov společnost MOVO, a.s., 
která nyní provozuje nejen ve-
řejnou kanalizaci v  Žešově, ale 
i  soukromý přivaděč z  OMV. 

Pro sledování situace je v šachtě 
veřejné kanalizace v  Žešově 
umístěna sonda k  vyhodnoco-
vání hodnot zápachu. Při pro-
vozu přivaděče odpadních vod 
na veřejnou kanalizaci do obce 
Žešov byla přijata novým pro-
vozovatelem technická opatře-
ní, která by měla eliminovat 
vznik obtěžujících pachových 
látek. Jakékoli další nedostatky 

či připomínky v  souvislosti se 
zvýšeným zápachem na kana-
lizačním přivaděči OMV v Že-
šově budou projednávány již se 
společností MOVO, a.s., která 
sleduje nejen případný vznik 
zápachu na přivaděči, ale taktéž 
dodržování emisních hodnot 
znečišťujících látek v odpadních 
vodách odváděných na obecní 
ČOV v Žešově.  -red-

Statutární město Prostějov 
mělo tu čest pořádat nedávno 
valnou hromadu Unie botanic-
kých zahrad. Unie sdružuje bo-
tanické zahrady, arboreta a vý-
znamné botanické sbírky v celé 
České republice. Valné hroma-
dy se konají pravidelně jednou 
ročně, vždy v některé botanické 
zahradě. Statutární město Pros-

tějov je s Botanickou zahradou 
Petra Albrechta  členem Unie 
botanických zahrad.

Unie botanických zahrad 
vznikla v roce 2005 a smyslem 
je napomáhat k uplatňování po-
slání botanických zahrad a  je-
jich celkovému rozvoji. Členem 
Unie botanických zahrad se 
může stát ten, kdo pěstuje mi-

nimálně 500 taxonů či kultivarů 
rostlin, má otevřeno minimálně 
2 měsíce v  roce pro veřejnost 
nebo slouží k pravidelné výuce 
a  má tým odborně zdatných 
pracovníků plnit kritéria pro 
činnost botanické zahrady. 
Z  dalších podmínek pro člen-
ství v Unii botanických zahrad 
jsou to např. rostliny musí být 

označeny jmenovkami, v zahra-
dě musí být informační systém, 
zahrada informuje o činnostech 
na webu, pořádá akce pro ve-
řejnost, vede evidenci rostlin, 
zajišťuje kontinuitu zahrady, 
apod.

Valná hromada na svých jed-
náních mimo jiné schvaluje hos-
podaření a  činnost, seznamuje 

členy s  aktualitami, představuje 
a  schvaluje nové členy, organi-
zuje společné akce apod. Letošní 
valná hromada se uskutečnila 
v  prostorách radnice. Přivítání 
členů unie provedla náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerková, 
která na závěr jednání proved-
la členy unie reprezentativními 
prostorami radnice. -mc-

Rekonstrukce kotelny ve Spoleèenském domě          
Havarijní stav kotelny stojí za 

rozhodnutím Rady města Pros-
tějova pustit se do výměny kotlů 
včetně související technologie.

„Provoz je ekonomicky a tech-
nicky problematický. Stávající 
kotle jsou z  roku 1988 a  z  pěti 

fungují tři. Dalším problémem je, 
že na jejich opravu je potíž sehnat 
náhradní díly,“ uvedl jednatel spo-
lečnosti Domovní správa Prostě-
jov, s.r.o. Vladimír Průša. Jak vy-
plývá z projektové dokumentace, 
na rekonstrukci kotelny ve Spole-

čenském domě bude třeba zhruba 
1.7 milionu korun (bez DPH). 

„Do opravy se pouštíme 
s  vědomím, že v  budoucnosti 
může být činnost Společenské-
ho domu ukončena. Nově po-
řízené kotle by pak mohly najít 

své využití v  jiných městských 
objektech, protože půjde o uni-
verzální zařízení,“ vysvětlil 
náměstek Jiří Pospíšil. Předpo-
kládaný termín rekonstrukce je 
plánován na čas mimo topnou 
sezónu, tedy v  období měsí-

ců červen až září tohoto roku.  
  „Na základě vyhodnocení 
nejnižší cenové nabídky vybe-
reme zhotovitele celé rekon-
strukce,“ popsal následný po-
stup náměstek Pospíšil.  
 -jg-,-kaa-

Unie botanických zahrad

Preventivní akce „Být vèas viděn“  

V  souvislosti s  novelou zá-
kona o provozu na pozemních 
komunikacích, kdy chodec 
je povinen za snížené viditel-
nosti mimo obec, při pohybu 
po krajnici, nebo po okraji 
vozovky v  místě, které není 
osvětleno veřejným osvětle-
ním, mít reflexní prvky, usku-

tečnili strážníci několik pre-
ventivních akcí právě pro tuto 
skupinu účastníků silničního 
provozu. 

Například v  časných ranních 
hodinách na ulici Kostelecká 
upozorňovali na tuto povinnost, 
ale i na důležitost být viděn pří-
mo ve městě, neboť „neviditel-

nému“ chodci hrozí nebezpečí 
na každé silnici. Osloveným byla 
věnována reflexní páska. Tyto 
akce budou probíhat v  průbě-
hu celého roku a osvěta týkající 
se bezpečnosti na silnicích je 
jedním z  témat besed nejen na 
školách, ale i na setkáních s ve-
řejností, zejména se seniory.  -ja-
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Stejně jako loni, tak i  letos, se 
budeme díky laskavému svolení 
vydavatele setkávat na stránkách 
Prostějovských radničních listů, 
kde bych vám chtěla přiblížit pro-
stějovskou Botanickou zahradu 
Petra Albrechta.

Velice ráda bych tímto přilákala 
do zahrady další milovníky květin, 
klidného prostředí, poučení,       ale 
také nadšence fotografování, kte-
rým se na poměrně malém místě 
nabízí spousta zajímavých rostlin 
z  celého světa. Někdy slýchám 
návštěvníky, že o  tomto krásném 
koutku přírody nevěděli. A  hned     
po prvním setkání začínají zahradu 
pravidelně navštěvovat.

Vždyť pokud přijdete v kterou-
koliv roční dobu, stále uvidíte něco 
kvést. Přes zimu to jsou čemeřice, 
jak čemeřice černá, která nakvétá 
už od prosince, tak i nachová a smr-
dutá, letos už od začátku února 
vykoukly bílé hlavičky sněženek, 
mezi nejhezčí patří asi ty plnokvěté. 
Žlutý koberec talovínů se ukazuje 
kolemjdoucím podél plotu, zato 
bledulky se skromně ukrývají pod 
smrčkem. A  co teprve vřesovce, 
růžovofialová záplava květů. Dříve 
se listy a nať vřesovce dávaly do piva 
jako náhražka chmele. Vřesovců 

existuje asi 860 druhů, ve své domo-
vině některé tvoří až sedmimetrové 
keře. Dalšími, brzy kvetoucími tr-
valkami v  zahradě, jsou venkovní 
bramboříky, které díky poměrně 
teplé zimě vykvetly už v  únoru, 
stejně tak darované polštářky lomi-
kamene, který vystavuje své drobné 
kvítky na skalce. V  měsíci březnu 
se ještě pyšní svými květy krokusy, 
řebčíky, ladoňky, hyacinty, tulipány, 
narcisy, jaterníky, primulky, sasanka 
vábná, kandík, barvínek žlutozelený 
Íllumination  ́a spousta dalších.

I v období, kdy ve volné přírodě 
nic nekvete, lze pěstovat dřeviny, 
které svými květy potěší i  v  zimě. 
Jsou u nás spíše hosty. Třeba jasmín 
nahokvětý má svůj původ v Tibetu 
a  je zástupcem u nás málo známé 
čeledi olivovníkovitých. Jeho převis-
lé výhony kvetou žlutými, nevoní-
cími květy už od ledna. Najdete jej 
v pravé části zahrady, kde vás žlutou 

záplavou střapečkovitých květů 
upoutá i vilín.     Mezi časně kvetou-
cí vonící keře, které u nás v zahradě 
rostou, je kalina karlesiova, jejíž vůně 
vás  láká přímo u vchodu. Její květy 
jsou v barvě světle růžové. Dalším, 
u  nás časně kvetoucím a  vonícím 
keřem, je zimolez nejvonnější, který 
má opravdu přiléhavé jméno. Zato 
lískovníček, který má s lískou snad 
podobný jen tvar listů, je v naší za-
hradě nováčkem. Pochází z Japon-
ska, kvete světle žlutě, jeho květy 
voní po mandlích a  připomínají 
chmelovou šištici. Má rád polostin-
né stanoviště a všímavý návštěvník 
ho určitě nepřehlédne. Ještě teď jsou 
některé keře ozdobeny svými plody 
z podzimu - skalníky, dříšťály a zají-
mavá, fialově plodící krásnoplodka.

V měsíci dubnu se mohou ná-
vštěvníci těšit na krásné koberce 
skalniček, jmenuji alespoň tařičky, 
plaménky, tařice, huseníky a mno-
ho dalších. Z  keřů zase na jedny 
z  prvních kvetoucích rostlin na 
světě a to magnólie, které rostly už 
před více než sto miliony lety. Tým 
výzkumných pracovníků v  USA 
objevil v magnolii substance, které 
dokáží ničit rakovinné buňky a její 
léčivé vlastnosti znali Číňané už 
před tisíci lety. Dále pak kdoulov-

ce, plnokvětou převislou sakuru, 
okrasnou višeň, zmarliku a mnoho 
dalších, ale o tom zase příště.

Letos, díky mírné zimě, nevy-
mrzly výhony fíkovníku, jehož plo-
dy můžeme ochutnat v létě. I v zimě 
můžeme přivonět k  mrazuvzdor-
nému rozmarýnu, který nese název 
´Blue Winteŕ . Rozmarýn  je sou-
částí provensálského koření, přidá-
val se do kadidel a býval přísadou 
elixíru lásky. Usušené lístky mají 
silné kafrovité aroma a nahořklou, 
kořenitou chuť. Děti zase mohou 
obdivovat pestrobarevné rybičky, 
které se nám rozmnožily a  dělají 
společnost leknínům, lotosu a  ji-

ným vodním rostlinám v bazénu.
To je jen něco málo z  té krásy, 

kterou u  nás na jaře najdete. Jste 
všichni srdečně zváni.              Za-
hrada je otevřena celoročně. Nabízí 
nejen poučení, ale i  odpočinek. 
Spousta laviček přímo vybízí k po-
sezení a relaxaci. Tento krásný kout 
přírody se nachází v Lidické ulici, 
kousek od kostela sv. Petra a Pavla.

Otvírací doba zahrady
zimní období, říjen až duben
pondělí - pátek  7.15 - 15.45
letní období, květen až září      

pondělí  - zavřeno
úterý -  pátek  8.00 - 18.00
vstup zdarma                                                            

sobota - 10.00 - 16.00
kontakt tel.: 582 351 434
e-mail:
botanika.prostejov@asa-cz.cz
Anežka Šrámková, vedoucí Bo-

tanické zahrady Petra Albrechta 
v Prostějově                                                                                                 

Jarní pozvánka do botanické zahrady

MÓDNÍ ORIGINÁLY
Zdeňka Šuranská

NOVĚ OTEVŘENÁ 
PRODEJNA

Žižkovo náměstí 12  (vedle Besedy), Prostějov

Otevírací doba: Po-Pá  930 - 1700, So 930 - 1100

Naše obchody se zaměřují pouze na českou módu 
pro ženy, všech věkových i váhových kategorií, 
oblečení je z přírodních materiálů a co kousek 

to originál. Nabízíme zboží od předních českých tvůrců: 
Ateliér Donát, ABEA, KRAB, Ateliér Kmínky, 

NATUR, Jana Kreibichová... 
Nabízíme i doplňky - kožené kabelky, 

opasky, šátky, šperky

Tel: 723 251 634
www.modni-originaly.cz
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Jarní úklid proběhne v  Pro-
stějově stejně jako loni v  měsíci 
dubnu. Bude zahájen  v  pondělí 
dne 04. 04. 2016. Počínaje tímto 
dnem budou po městě rozmisťo-
vány velkoobjemové vany v  ter-
mínech níže uvedeného seznamu. 
Stejně jako každý rok se bude 
odpad třídit na velkoobjemový 
(jedná se o odpad z domácností, 
který je rozměrný a není možno 
ho umístit do popelnic (např. ko-
berce, linolea, starý nábytek) a bi-
ologický (odpad ze zahrad), který 
se bude odkládat do speciálních 
pytlů. Kontejnery – vany budou na 
místě vždy v určený den od 15.00 
hod do naplnění, nejdéle však 
do 18.00 hod. Naplňování každé 
vany odpadem bude sledováno 
a  třídění odpadu kontrolováno 
pověřeným pracovníkem svozové 
společnosti .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový a zahradní odpad. 
Do těchto van není možné od-
kládat odpad nebezpečný (barvy, 
ředidla, akumulátorové baterie, 
pneumatiky) a žádný průmyslový 
nebo živnostenský odpad. Dále 

není povoleno dávat do van větší 
množství inertního odpadu (ru-
misko, hlína). 

  4. 4. 
sídl. Hloučela – C.Boudy 
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého

5. 4.
sídl. Svobody – u staré benziny
J.V. Myslbeka u tř. odpadu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku

6. 4. 
Waitova – Dr. Horáka, Mozartova, 
Okružní ul. za hostincem U  po-
sledního haléře, B. Němcové

7. 4. 
Česká-Máchova, Riegrova, -      
Drozdovice – u trafiky, - Vícovská 
– V.Škracha

8. 4.
  Fanderlíkova – u Sezaka, Fander-
líkova - školka, Kpt. O. Jaroše, Za 
veledromem naproti č.8

11. 4.
 Šárka – Spitznerova , Dol-
ní – parkoviště u  věžáků č. 26, 
Jezdecká – Puškinova, Husovo 
nám., u školy

12. 4.
  Arbesovo nám., sídl. E. Beneše 
– za obchodem, sídl. E. Beneše – 
Květná –Sportovní, V. Nezvala, , 
13. 4. –Trávnická – střed, Švabin-
ského, Svatoplukova – střed, Jošto-
vo nám.

14. 4.
Dobrovského - Tylova, Libu-
šínka, Dobrovského – parko-
viště za obchodem, Vodní – 
Mlýnská

15. 4.
Nerudova – domov důchodců, 
Kostelecká 11-15, nám. Spojenců, 
Bezručovo nám.

18. 4.
Pod Kosířem – Palečkova, - Pod 
Kosířem - Atletická, Rejskova, Vol-
fova - Příční

19. 4.
Žižkovo nám., Husserleho nám., 
nám. T.G.Masaryka (Zlatá brána), 
Havlíčkova 43

20. 4.
Žešov – hospoda, Žešov – u obchodu, 
Žešov – dětské hřiště, Žešov - hřiště

21. 4.
Domamyslice – u  samoobsluhy, 
Domamyslice – ul. 5.května, Doma-
myslice – u kapličky, Gen. Sachera

22. 4.
Čechovice – u pošty, Čechovice – 
Luční, Čechovice – u kapličky, Če-
chovická u ZD

25. 4.
Krasice – Západní, Krasice – Mo-
ravská za obchodem, Krasice – Na 
Brachlavě, Kosířská – Na Vyhlídce

26. 4.
Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – 
K.Světlé, Vrahovice – Čechůvky 
točna, Vrahovice – M.Alše-P.Jilem-
nického

27. 4.
Vrahovice – u sídl. Svornosti, Vra-
hovice – Jano Köhlera, Vrahovice 
– J.Suka

Informace o odvozu 
velkoobjemových van 

můžete získat 
u společnosti

 .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. 
na  tel. 582 302 757 

nebo 737 242 185 p. Kostlán 
a Magistrátu města Prostějova - 

Oboru správy a údržby 
majetku města 

na tel. 582 329 559 
pí. Kovaříková.

Informace

Blokové èištění města v dubnu 2016
2. 4. - blok 12 a 13 

Mathonova, Mathonova – 1. 
polovina parkoviště nemocnice od 
autobusové zastávky, 2. polovina 
parkoviště nemocnice, komunika-
ce zastávka MHD u nemocnice

5. 4. - blok 1 
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, 

Na Vyhlídce, Legionářská, Wich-
terlova, gen. Sachera,   

gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sa-
chera – spojka, Hloučelní, J. Lady 
(Plumlovská - Mathonova),

Plumlovská komunikace SSOK  
(kruh. objezd J. Lady – Albert)

6. 4. - blok 2 
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - 

V. Špály), K. Svolinského – parko-
viště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály),

V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolin-
ského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, 
K. Svolinského - parkoviště (V. Špá-
ly - Billa)

7. 4. - blok 3 
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského 

- průchod), A. Fišárka, B. Dvor-
ského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. 
O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – 
parkoviště

12. 4. - blok 4 
Melantrichova (Březinova-Pol-

ská), E. Králíka + parkoviště, Polská, 
Ruská, nám. Práce, Dělnická, Bře-
zinova, Dykova, Bezručovo nám., 
průchod Florián.nám.- Dykova 
(Starorežná), cyklostezka Florián-
ské nám.- Dykova (Starorežná), 
Plumlovská komunikace SSOK 

(Polská - kruh.objezd) pravá strana 
směr Krasice

13. 4. - blok 5 
Fanderlíkova (Nerudova - sídl. 

Hloučela), Obránců Míru, J. Šver-
my, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. 
Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, 
Melantrichova – parkoviště, Fan-
derlíkova - parkoviště (u  kotelny 
u hřiště ZŠ)

14. 4. - blok 6 
Fanderlíkova (Kostelecké - Fan-

derlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, 
Floriánské nám., Hliníky, Resslova, 
Fanderlíkova - parkoviště  (Fan-
derlíkova 17 - 21), Krapkova vnit-
roblok a u garáží, J. B. Pecky – vni-
troblok, Krapkova - zálivka (vlevo 
k U Stadionu), Krapkova – parko-
viště (vpravo k U Stadionu)

19. 4. - blok 7 
F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kos-

telecká 1 – vnitroblok, Kostelecká 
1 – parkoviště,  Kostelecká 2 – vni-
troblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, 
Kostelecká komunikace SSOK 
- (Přikrylovo nám. - Za Velodro-
mem), Martinákova, Martinákova 
– parkoviště, Martinákova - Koste-
lecká - chodník

20. 4. - blok 8 
Pernštýnské nám., Kravařova, 

Fügnerova, Skálovo nám., Škol-
ní, Školní – parkoviště, Šerhovní 
(Vápenice - Školní), Jiráskovo 
nám., Smetanovy sady, Kramář-
ská, Blahoslavova komunikace 
SSOK, Vápenice komunikace 
SSOK

21. 4. - blok 9 

Palackého komunikace SSOK, 
Palackého – cyklostezka, Podjezd + 
parkoviště, Podjezd –  cyklostezka, 
Vodní, Vodní parkoviště (parkoviš-
tě u Mlýna), Vodní – cyklostezka,

průchod Vodní – Žeranovská, 
Žeranovská komunikace SSOK, 
Žeranovská – vnitroblok, Žera-
novská – parkoviště, Knihařská, 
U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižko-
vo nám. – parkoviště, Poděbradovo 
nám. + parkoviště před KB

26. 4. – centrum - blok 10 
Poděbradovo nám. komunikace 

SSOK, Wolkerovan komunika-
ce SSOK, Wolkerova obslužná + 
parkoviště, Na Spojce, Netušilova, 
Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vo-
jáčkovo nám. - Husserle, Vojáčko-
vo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo 
nám. 2 parkoviště

27. 4. – centrum - blok 11 
Komenského – cyklostezka, 

Komenského, nám. T.G.Masaryka, 
Dukelská brána, Křižkovského, 
Lutinovova, Filipcovo nám., nám. 
Sv. Čecha, Demelova, Hradební, 
Kostelní, Úprkova, Koželuhova, 
Křížkovského, Křížkovského par-
koviště, Šerhovní (Školní - Dukel-
ská brána)

28. 4. - blok 48 
sídl. Svobody - vnitroblok (blok 

2 - 16), sídl. Svobody - parkoviště 
(blok 2 - 15), Anenská, sídl. Svobo-
dy, U sv. Anny + cyklostezka

 Ilona Kovaříková, 
 OSÚMM

Mobilní sběr – jaro 2016
Statutární město  Prostějov, prostřednictvím společnosti 

.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí dne 02. 04. 2016 v níže uvedených 
okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu 
a elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55

2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10

3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25

4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40

5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55

6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30

7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50

8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a  / nebezpečný odpad – jedná se o  odpad jedovatý, výbušný 
nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, 
léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.  
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je 

rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré 
koberce, linolea, starý nábytek apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení pou-
žívané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, po-
čítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, 
baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a  bio odpad se likviduje při 
pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádá-
me proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry 
nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést do:
sběrného dvora u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba ve sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod., pondělí a ne-

děle – zavřeno
sběrného dvora ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba ve sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod., úterý a stře-

da – zavřeno.

JARNÍ ÚKLID 2016
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Mají srdce na správném místě!
Tak by se dal nazvat počin 

lidí, kterým ve svém zaměst-
nání někdy může jít i  o  ži-
vot. Snad proto si toliko cení 
svého zdraví a navíc ho přejí 
i  těm, kteří takové štěstí ne-
měli již od narození. Ano 
jedná se o vojáky z povolání, 
kteří netráví své dny za jen 
zdmi kasáren, jak si někteří 
snad představují, ale často 
jsou na delší dobu vysláni do 
nebezpečných zahraničních 
misí po celém světě a jsou tak 
odloučeni od svých rodin. 

Právě u  nich, konkrétně 
u  102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka, se zro-
dila myšlenka na každoroční 
uskutečnění charitativní akce, 
kterou by mohli přímo finanč-
ně přispět vždy jiné organizaci 
na určitý záměr. Letos byla vy-
tipována naše Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených 
dětí v  ČR, z.s., klub Radost 
(pod vžitou zkratkou Asociace 
Radost). Vedení útvaru vždy 

zainteresuje různé instituce 
i  z  jiných měst, které vyšlou 
svoje týmy na sportovní klání, 
jež je také každým rokem jiné. 
Letos se jednalo o soutěž týmů 
v halovém florbalu. Každý tým 
uhradí startovné a  to je spo-
lu s  dobrovolnými příspěvky 
jednotlivců základem sbírky. 
Již na tuto soutěž jsou přizvá-
ni členové dané organizace 
buď jako diváci, a pokud to jde 
i jako aktéři – víceméně pro zá-
žitek ze hry. Prakticky v  době 
klání je již s organizací dojed-
náno cílové zaměření výtěžku 
akce, aniž by se vědělo, o jakou 
částku se bude jednat.

V listopadu 2015 se tak usku-
tečnil florbalový zápas za účasti 
týmů vojenských, policejních 
státních i městských, hasičů atd. 
Vyhráli prostějovští hasiči, kteří 
ve skvělém finále porazili tým 
policie, naši vojáci byli hned za 
nimi. Vybraná částka nakonec 
byla transparentně předána 
formou velkého poukazu pří-

mo v tělocvičně ZŠ Studentská 
při vyhlašování vítězů velitelem 
útvaru předsedovi Asociace Ra-
dost a to na neobyčejnou částku 
ve výši 35 600,-Kč. Vojáci po-
tom přímo zakoupili na vánoč-
ní besídku dárkové balíčky pro 
děti a  navíc pomohli i  při sa-
motné organizaci s  vynášením 

vozíčkářů do poschodí. Podíle-
li se i na kulturní části besídky 
hudebním vystoupením dcery 
jednoho ze „stodvojkařů“.

Hlavním cílem charitativní 
sbírky však bylo uskutečně-
ní nákladnější akce – zájezdu 
do termálních lázní Laa, v  ra-
kouském příhraničí pro rodiny 

s postiženými dětmi. Jednalo se 
úhradu cestovného nízkopod-
lažním autobusem a vstupného. 
Samotní účastníci tak měli na 
starosti jen úhradu stravy a po-
jištění. Po sečtení všech plateb-
ních výdajů byly ze zbylé částky 
zakoupeny dárkové balíčky pro 
děti na každoroční jarní Estrá-
du.

Jak se říká: „Když se chce, 
všechno jde!“ Všichni aktéři tak 
mohli mít dobrý pocit i z toho, 
že dát může také dárci udělat 
velkou radost. Rodiny s  těmito 
dětmi si celého ušlechtilého po-
činu velmi váží, přejí i ostatním 
organizacím, aby se na ně také 
občas usmálo štěstí. Na důkaz 
díků se přikládáme foto v  ter-
málním bazénu se zapůjčenou 
vlajkou 102. pzpr. 

Na závěr přejeme všem pří-
slušníkům útvaru hodně zdaru 
a štěstí i v těch nejtěžších chví-
lích, protože dobrých lidí je stále 
třeba!  Autor: Petr Frantal, 

předseda Asociace Radost

Olympijské sportovní centrum Prostějov 
Přinášíme vám vizualizaci 

stavby, která by měla vzniknout 
ve městě Prostějově. Jde o Olym-
pijské sportovní centrum, o němž 
se začíná pomalu diskutovat i na 
veřejnosti.

Projekt má několik cílů. Ze-
jména vytvořit optimální pod-
mínky pro přípravu talentované 

mládeže a  reprezentantů České 
republiky v  mládežnických ka-
tegoriích. Zabezpečit tréninkové 
aktivity sportovních klubů v  te-
nise, volejbale, košíkové a fotbalu 
celkem pro přibližně sedm sto-
vek dětí a mládeže. Probíhat zde 
bude i školní tělovýchova – kon-
krétně v dopoledních hodinách. 

Centrum bude sloužit zároveň 
pro významné sportovní a spo-
lečenské akce především v kate-
goriích žáci a  junioři. Počítá se 
s  diváckou kapacitou přibližně 
400 míst. 

Celý projekt hodlá realizovat 
spolek Prostějov olympijský, je-
hož zakládajícími členy jsou Olo-

moucký kraj, Statutární město 
Prostějov a Občanské sdružení Te-
nisový klub Prostějov. 

Významnou součástí projektu 
je i Ministerstvo školství, mládeže 

a  tělovýchovy, stejně jako Český 
olympijský výbor. 

Konkrétní kroky by měly být za-
hájeny už koncem letošního roku.
 -red-

Úprava a rozšíření příjezdové cesty v ulici Moravská
Nedostatečná šířka ulice Mo-

ravská a s tím spojené dopravní 
problémy – téma, kterým se za-
bývala Rada města Prostějova.  
Pro řešení této situace odsou-
hlasila finance na zpracování 
projektové dokumentace, která 
má být podkladem pro stavební 
úpravu lokality. 

Stížnosti obyvatel na šířku pří-
jezdové asfaltové komunikace, 

špatně odtékající dešťovou kana-
lizaci a komplikované parkování 
v  lokalitě byly důvodem vzniku 
projektu s názvem „Úprava a roz-
šíření příjezdové cesty na ulici 
Moravská“, který má tyto problé-
my odstranit.

„Na tuto situaci nás upozor-
nili lidé z domů Moravská 1-6. 
Komplikace tady hlavně způ-
sobuje zmíněná šířka vozovky. 

Motoristé zde parkují částečně 
na trávnících, přejíždějí obrub-
níky, blokují průjezd sanitkám, 
hasičům, dešťová kanalizace je 
prorostlá kořeny stromů a neu-
možňuje opravu,“ vysvětlil dů-
vody projektu první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer.  Roz-
sah projektových prací byl sta-
noven tak, aby byly provedeny 
úpravy příjezdové komunikace 

ke stávajícím bytovým domům 
a vybudování nového parkoviště 
tak, aby zde zůstal prostor pro 
průjezd integrovaného záchran-
ného systému. 

„Jako ekonomicky nej-
vhodnější byla vyhodnocena 
cenová nabídka společnosti 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, 
a.s., ve výši 165 tisíc korun bez 
DPH. Následovaly další dvě za 

částky 182,7 a  310 tisíc korun 
bez DPH,“ doplnil čísla Zdeněk 
Fišer s tím, že v rozpočtu měs-
ta Prostějova na rok 2016 jsou 
na předmětnou akci vyčleně-
ny finanční prostředky ve výši 
150 tisíc korun. Na zpracování 
předmětné projektové doku-
mentace Rada města Prostějova 
odsouhlasila vyčlenit částku ve 
výši 50 tisíc korun.  -kaa-
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Letos uplyne 200 let od úmrtí vrchního 
prostějovského rabína Cvi Jehošui Horowitze

Rabi Cvi Jehošua Horowitz 
byl členem významného rabín-
ského rodu Horowitzů. Působil 
jako vrchní rabín v Jemnici, Tře-
bíči a Prostějově. 

Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný 
chasidský rabín a  kabalista, za-
stával v letech 1773 až 1778 úřad 
zemského moravského rabína 
v Mikulově. Proto i s osudem jeho 
syna je spojeno působení chasid-
ského hnutí na Moravě. Jeho ná-
boženskou činnost v  Prostějově 
zajímavým způsobem dokládá 
kniha Spolku mladých mužů 
(Chevrat Noarim), která byla ne-
dávno znovuobjevena v  archivu 
Židovského musea v Praze. Spo-
lek byl založen v roce 1812 kolem 
rabína Horowitze, jenž jeho členy 

několikrát do měsíce vyučoval 
náboženské etice. Horowitz byl 
uznávanou rabínskou autoritou. 
Je rovněž autorem dvou nábo-
ženských knih Smichat Moše 
a  Chidušej Hariboš, které jsou 
studovány v ješivách (židovských 
náboženských školách) do dneš-
ních dnů.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz 
se narodil pravděpodobně 
v roce 1754 jako jediný syn slav-
ného chasidského rabína Šmu-
ela Šmelkeho v době, kdy jeho 
otec zastával úřad vrchního 
rabína v polském Ryžvalu. Ože-
nil se s  Miriam, dcerou rabína 
Pinchase HaLeviho Horowit-
ze, jenž byl vrchním rabínem 
ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Měli spolu dvě dcery a tři syny. 
Dnes ve světě žijí stovky jeho 
potomků.

V  roce 1773 doprovodil Ho-
rowitz svého otce do Mikulova. 
Po jeho úmrtí působil v  letech 
1778 – 1883 jako vrchní rabín 
a vedoucí ješivy v Jemnici. V le-
tech 1787–1800 byl vrchním ra-
bínem a  předsedou rabínského 
soudu v Třebíči. Pravděpodobně 
v  roce 1811 byl zvolen vrchním 
rabínem v  Prostějově, kde dne 
16. listopadu 1816 ve věku 62 
zemřel. Byl pochován na starém 
židovském hřbitově u  dnešní 
Studentké ulice. V roce 2013 byla 
na místě jeho hrobu instalována 
rabínem Louisem Kestenbaumen 
replika původního náhrobku. -tj-

K narození architekta Maxe Fleischera před 175 lety
Nejen Moritz Steinschneider, 

jehož 200. výročí narození k 30. 
březnu připomenul úvodník 
předešlých Radničních listů – ale 
své narozeniny slavil v  březnu, 
a dokonce ve stejný den jako poz-
ději básník Jiří Wolker, také další 
prostějovský slavný rodák.

Vídeňský architekt Max 
Fleischer se narodil v  Prostějově 
29. března 1841 v domě č. 20 v ži-
dovské obci. V matrice ho zapsali 
pod vlastním jménem Maier, jeho 
matka se jmenovala Bluma a otec 
nebyl zaznamenán. Na základní 
školu chodil Max v  Prostějově, 
německou reálku navštěvoval 
v  Olomouci. Po složení maturity 
studoval vídeňskou Technickou 
univerzitu a od roku 1863 Akade-
mii výtvarných umění. 

Po skončených studiích se díky 
práci v  architektonické kanceláři 
Friedricha von Schmidta ve Vídni 
podílel na výstavbě vídeňské rad-
nice – na jejím portálu je umístěn 
Fleischerův sochařský portrét. Od 
roku 1887 se osamostatnil a  vě-
noval se především stavbám pro 
potřeby židovských obcí – projek-
toval a  stavěl synagogy, hřbitovní 
obřadní síně, popř. hrobky. Při 
realizacích uplatňoval především 
novogotický sloh, pro židovské ob-
řadní stavby dosud netypický. Ve 
Vídni postavil čtyři synagogy, ale 
tři byly zničeny v  listopadu 1938 
během tzv. křišťálové noci. Do-
chovala se pouze čtvrtá, objevená 
roku 1990 v  areálu Všeobecné 
nemocnice, neboť ji léta využívali 
jako trafostanici. Po rekonstrukci 
podle původních plánů zdobí 6. 
nemocniční dvůr.

Neradostný osud postihl také 
další Fleischerovy synagogy posta-
vené v českých zemích, v Brně na 
Ponávce, v  Pelhřimově, Českých 
Budějovicích a jinde. V Rakousku 

se podílel na výstavbě synagog 
v Hohenau a v Kremži. V židovské 
části Vídeňského ústředního hřbi-
tova se nachází početná skupina 
hrobek, které Fleischer navrhl – 
mezi nimi i  novogotická hrobka 
rodiny Gutmannů, majitelů tova-
čovského zámku. Další hřbitov, 
kde architekt zanechal své stopy, se 
nachází v polské Gliwici. 

Na Moravě si můžeme pro-
hlédnout dvě dochované obřadní 
síně na židovských hřbitovech 
v Tovačově z roku 1889 a v Miku-
lově z roku 1898, postavené podle 
jeho projektů. Kromě toho se roku 
1888 podílel na úpravách synago-
gy v Břeclavi. Fleischerovou stav-
bou je i tovačovská základní škola. 
Max Fleischer byl autorem původ-
ních plánů plzeňské synagogy, 
druhé největší v  Evropě a  třetí 
největší na světě, realizované o ně-
kolik let později podle přepracova-
ného projektu architekta E. Klotze.

V  Prostějově vybudovala roku 
1890 stavitelská firma Konečný 
a  Nedělník podle Fleischerova 
projektu dům na Pernštýnském 
náměstí č. 7. Původní stavbu zva-
nou knížecí dům odstranili a  na 
jejím místě vyrostla novostavba. 
Pikantní situace nastala, když 
se po třech letech od kolaudace 
ozvala roku 1894 stavitelská fir-
ma znovu – s žádostí o uhrazení 
dodatečných nákladů. Ani archi-

tekt, ani majitel tomu však nebyli 
nakloněni. První vlastník domu, 
spolumajitel sladovny v  Mlýnské 
ulici č. 30, profesí právník Karl 
Hamburger zde bydlel se svojí 
ženou skoro deset let, narodil se 
zde jejich první syn, který bohužel 
vzápětí zemřel, a těsně před jejich 
přestěhováním do Vídně jejich 
třetí dítě, dcera Margaretta (druhý 
syn Friedrich a dcera Elisabet přišli 
na svět ve Vídni). Roku 2009 byla 
budova v  současnosti v  majetku 
města Prostějova prohlášena kul-
turní památkou.

V  roce 1890 vzniklo podle 
Fleischerových plánů novore-
nesanční křídlo tovačovského 
zámku, vlastnil ho David rytíř 
Gutmann. Fleischer zbudoval 
toto tzv. vídeňské křídlo na místě 
původního objektu nezjištěného 
účelu, využívaného jako sýpka. 
Nechal v  něm postavit dvoura-
menné schodiště zdobené sloupy 
a balustrami z  leštěného vápence 
a  kamennými sochami lvů s  er-
bem majitele. Celý vstupní prostor 
nechal dekorovat štukami, barev-
ně tónovat a osvětlit petrolejovými 
lampami a  lustrem. Navazující 
reprezentativní místnosti vyzdobil 
štukami, ornamenty, imitací tapet 
a pilastry. Podílel se rovněž na re-
staurování původních zámeckých 
prostor a věží, a také na renovaci 
hlavní zámecké věže, především 
na jejím zastřešení a obnovení ar-
kádového ochozu.

Max Fleischer zemřel 18. pro-
since 1905 (objevují se i data 18. 
2. a 8. 12.) a je pohřben na vídeň-
ském Ústředním hřbitově. Hrob-
ka, kterou si sám navrhl v podobě 
novogoticko-romantické kaple, 
svým průčelním štítem připomíná 
pražskou Staronovou synagogu.

PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum a galerie v Prostějově

Premiéra dokumentárního 
filmu „Jano Köhler“

Slavnostní premiéra doku-
mentárního filmu proběhne 26. 
dubna 2016 v 19.00 v kině Met-
ro v Prostějově za účasti tvůrců. 

Následně bude film uveden 
28. dubna v  kině Scala v  Brně, 
kde proběhne projekce spoje-
ná s  konferencí a  diskuzním 
panelem s  restaurátory akade-
mickými sochaři Passionarií 
a  Vojtěchem Paříkovými, zá-
stupci NPÚ, RAKO a  tvůrci 
dokumentárního filmu. Projekci 
zaštítí  Katedra UNESCO pro 
muzeologii a světové dědictví FF 
Masarykovy univerzity v Brně.

Dokumentární film „Jano 
Köhler“ nabízí v 72 minutách po-
hled na unikatní proces restauro-
vání I. zastavení křížové cesty – Pi-
látova soudu na Svatém Hostýně, 
kde tento umělec vytvořil mimo-
řádnou sérii řezných keramických 
mozaiek. Restaurování Pilátova 
soudu trvalo prakticky šest let. 

„Restaurátorská práce vy-
žaduje hluboké pochopení re-
staurovaného díla a  myšlení 
umělce. Proč zvolil danou kom-
pozice, barvy, výtvarnou techni-
ku... Součástí práce restaurátora 

je proto i analýza a v ideálním 
případě prožití daného díla. 
Skrze práci akad. soch. Passio-
narie a Vojtěcha Paříkových na 
Pilátově soudu je možné pocho-
pit mimořádnost Köhlerových 
mozaiek na obecnější úrovni. 
Dávává nám možnost nahléd-
nouto do jeho mysli a  docenit 
tak další díla, která vytvořil,“ 
řekl režisér filmu Ondřej Sovík.

„S dílem Jano Köhlera se může-
me setkat prakticky po celé České 
republice. Valná část děl se nachází 
na Hané a na Slovácku, kde tento 
umělec žil, tvořil a  inspiroval se. 
V  Prostějově například, kromě 
sgrafit na zámku a fresek v kostele 
Povyšení sv. Kříže, najdete také pět 
mozaiek. Tři na náměstí T.G.M - 
Dům u Zlaté studny, Dům u Mě-
síčka, U tří zajíců a pak na měst-
ském hřbitově – náhrobek Karla 
Dostála-Lutinova a náhrobek ro-
diny Součkovy,“ uvedl producent 
filmu Milan Kýr.

Vznik dokumentárního fil-
mu „Jano Köhler“ finančně 
podpořili Olomoucký kraj, 
RAKO a  Arcibikupství olo-
moucké.  

Více informací o projektu:
http://www.cine4net.eu/cz/jano-kohler.html
Novinky sledujte na sociální síti Facebook:  

https://www.facebook.com/Jano-Köhler-677361268983339
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Ve Frýdku Místku jsme se zú-
častnili druhého ročníku soutěže 
Královna kreativity, mistrovství 
České republiky 2016 a  otevře-
né Mistrovství střední Evropy, 
semifinále moravských škol se 
soutěžním tématem Koruna ex-
travagance „ve stylu Lady Gaga“.

Naši školu úspěšně repre-
zentovaly dvě žákyně. Michaela 
Jozefová ze 3. ročníku soutěžila 
v pánském střihu a stylingu. Lucie 
Zemánková z  2. ročníku soutě-
žila ve společenském účesu stylu 
Lady Gaga. Lucie dosáhla velkého 

úspěchu a postoupila do finálové-
ho kola v Jesenci u Prahy.

V krajské soutěži Autoopravář 
Junior naše škola pravidelně do-
sahuje výborných výsledků, ale 
letošní ročník 2016 byl pro nás ob-
zvlášť úspěšný. V Přerově 11. úno-
ra 2016 obsadil žák třetího ročníku 
Petr Hrdý první místo a jeho spo-
lužák Martin Holub skončil třetí. 
Oba chlapci předvedli vynikající 
výkony v  teoretické i  praktické 
části a všichni jim gratulujeme.

Ve stejný den, 11. února 2016, 
soutěžila naše děvčata v  republi-

kové soutěži Kalibr cupu v  Lan-
škrouně na téma Extravagance 
přehlídkového mola. Také tady 
ve velké konkurenci naše škola 
obstála. Žákyně třetího ročníku 
Martina Benešová s  modelkou 
Monikou Čonkovou skončila 
v první desítce a postoupila do fi-
nále, které se bude konat v březnu 
v Praze. Věříme, že i tam dosáh-
nou výborných výsledků.

Poděkování patří nejen všem 
našim žákům, ale také ART 

ECONu a SŠDAM za poskytnutí 
šatů pro modelky

Nový sociální automobil přivítaly „Fialky“
Dne 1. 3. 2016 proběhlo 

v  Centru sociálních služeb 
v  Prostějově slavnostní pře-
dání sociálního automobilu 
Dacia Dokker. Klíče od  no-
vého automobilu předal zá-
stupce reklamní agentury 
Kompakt spol. s.r.o. Rudolf 
Adam do rukou ředitelky 
Centra sociálních služeb 
Prostějov, p. o., PhDr. Milu-
ši Liškové. 

Reklamní agentura Kom-
pakt projekt „Sociální auto-
mobil“ realizuje již od roku 
1997. Projekt funguje tak, že 
agentura nabízí pronájem re-
klamní plochy na karoserii. 
Za peníze, které firmy zaplatí 
na 6 let dopředu, pak zakou-
pí vůz a  předá jej do  užívání 
konkrétnímu zařízení.

Slavnostní předávání so-
ciálního automobilu bylo 
zpestřeno vystoupením 

pěveckého sboru „Fialky“, 
který je složen z  uživatelů 
služby Domov pro seniory 
budovy C a  jejich rodinných 
příslušníků. Spolu s  pěvec-
kým sborem si zazpívali tři 
lidové písně i pozvaní hosté. 
Mezi hosty jsme mohli při-
vítat i Mgr. Jaroslava Svozila, 
vedoucího Odboru sociál-
ních věcí Magistrátu města 
Prostějova a  zástupce třiceti 
firem z  celého regionu, díky 
nimž mohl být automobil 
pořízen. Automobil bude 
sloužit především pro pře-
pravu uživatelů služby Den-
ní stacionář pro seniory. Na 
závěr bychom rádi poděko-
vali všem, kteří nám k získá-
ní nového automobilu jak-
koliv pomohli. Velmi si Vaší 
pomoci vážíme.

Centrum sociálních služeb 
Prostějov, p.o.

Střední škola designu a módy na veletrhu Styl a Kabo 
Střední škola designu 

a  módy v  Prostějově vy-
stavovala kolekci trendo-
vých kabátů na veletrhu 
Styl a Kabo v Brně. Kabáty 
vznikly v  rámci projektu, 
který škola realizovala spo-
lečně s oděvním družstvem 
Moděva Konice. Spolu-
práci s  Moděvou navázala 
škola před několika lety,  
a  zdá se být oboustranně 
prospěšná.

 Moděva je jeden z  mála 
tradičních výrobců v  regio-
nu, kde je možné vidět oděvní 
výrobu kvalitních dámských 
a  pánských oděvů. Exkurze 
do výrobních prostor Mo-
děvy Konice jsou pro školu 
vítanou možností, jak uká-
zat žákům SŠDAM  výrobu 
oděvní konfekce. Studentky 
školy zase předvádí modely 
Moděvy na módních pře-
hlídkách v  rámci setkání 

firem oděvního průmyslu 
Olomouckého kraje.

Únorový veletrh Styl Kabo 
2016 v Brně, byl další ukázkou 
spolupráce mezi školou a  fir-
mou.   Na výstavním místě Mo-
děvy byly vystavovány i  mo-
dely dámských plášťů, které 
zhotovily studentky 3. ročníku 
oboru Modelářství a  návrhář-
ství oděvů. Škola využila na-
bídku firmy  – navrhnout a ušít 
dámské pláště podle představ 

studentů. Oděvní družstvo 
poskytlo na jejich zhotovení 
materiál i  drobnou přípravu 
a studenti přidali svojí zručnost 
a kreativitu.

 Výrobky zaujaly návštěvní-
ky výstavy odvážnějším tvaro-
vým a  barevným provedením. 
Snad byly i drobným příslibem 
zlepšení budoucnosti našeho 
oděvního průmyslu.

Jaroslava Sedlářová, 
pedagog SŠDAM

Další úspěchy SŠA v Prostějově



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 14 30. března 2016

Informace

Mnoho povyku pro nic aneb „cenný“ mediální humbuk
Českými médii prolétla 

nedávno bombastická zpráva 
o  tom, kterak mladý muž 
opět školil prostějovskou rad-
nici. Tentokrát ve věci „petiční 
směrnice“. Je na čase podívat 
se bez emocí na celou „kauzu“:

Petiční zákon přiznává 
každému právo sám  nebo 
společně s  jinými obracet se na 
státní orgány se žádostmi, návrhy 
a  stížnostmi ve věcech veřejného 
nebo jiného společného zájmu, 
které patří do působnosti těchto 
orgánů (dále jen „petice“). Tyto 
orgány mají podle petičního 
zákona povinnost petici vyřídit 
do 30 dnů. Povinnost petici vyřídit 
však neznamená petici vyhovět. 
Jde o povinnost petici posoudit 
a  v  zákonné lhůtě odpovědět 
tomu, kdo petici podal.

Město Prostějov má 
současnou vnitřní směrnici pro 
vyřizování petic od roku 2011. 

Jejím prvořadým smyslem je 
jednak stanovit vnitřní  post-
up od přijetí petice do jejího 
vyřízení, a  jednak upravit 
rozdělení vnitřních pravomocí 
při nakládání s každou peticí. 

Petiční zákon stanoví pro 
vyřízení petice lhůtu 30 dnů, 
což se vztahuje pouze na 
vyřízení petice směřující do 
přenesené působnosti města, 
tedy petic zaměřených  na ro-
zhodovací činnost magistrátu. 
Kolik petic proti správnímu ro-
zhodování magistrátu za svůj 
život sepsal nebo pod kolik ta-
kových petic připojil svůj pod-
pis, ví nejlíp každý z nás sám.

Pokud se týká petic 
směřujících do samostatné 
působnosti, tedy záležitostí 
patřících radě města a  zastu-
pitelstvu města, petiční zákon 
se neuplatní! Při vyřizování 
těchto petic platí lhůty stano-

vené zákonem o  obcích, tedy 
u záležitostí vyhrazených radě 
města 60 dnů, u věcí patřících 
do působnosti zastupitelstva 
města 90 dnů. Nutno dodat, 
že právě tyto petice převažují 
(například petice za vybudování 
chodníku, petice za zachování 
jezdeckých kasáren apod…)

Poté, co Ministerstvo vnitra 
obdrželo žádost občana našeho 
města, aby se zabývalo zákon-
ností prodloužení lhůty, obráti-
lo se se žádostí o  vyjádření na 
tajemníka magistrátu.

Tajemník magistrátu ve svém 
vyjádření Ministerstvu vnitra 
potvrdil, že město má ve vnitřní 
směrnici větu,  která umožňuje 
primátorovi prodloužit lhůtu 
pro vyřízení petice na 60 dnů 
(směrnice tedy umožňovala 
výklad, že by primátor/ka 
mohl/a  prodloužit lhůtu u  petic, 
které podléhají petičnímu zákonu, 

tedy těch, které jsou zaměřeny na 
správní činnost magistrátu). 

Současně však napsal, že 
toto ustanovení se v  praxi 
nepoužívá a že jej ze směrnice 
při nejbližší novelizaci to-
hoto předpisu bez dalšího vy-
pustíme. Pokud by se pozorný 
občan s dotazem na smysl uve-
deného ustanovení, které nale-
zl ve vnitřní směrnici (a jehož 
se od vydání směrnice v  roce 
2011 nikdo nedovolával), 
obrátil přímo na tajemníka 
magistrátu, dostal by odpověď 
stejnou.

Ministerstvo vnitra 
v odpovědi uvedlo, že vítá post-
up navržený tajemníkem magis-
trátu a požádalo město Prostějov, 
aby do 31. 3. 2016 zaslalo zprávu 
o opatřeních přijatých k nápravě, 
nic víc, nic míň.

Může být tedy o  této nové 
“kauze” napsáno a  řečeno 

cokoliv, její dopad na život 
občanů našeho města nebo 
na činnost magistrátu, ani 
její praktický význam se tím 
nezvýší. Od začátku tato 
záležitost znamená jediné – 
řečeno slovy klasika – mnoho 
povyku pro nic. Tedy až na 
„cenný“ mediální humbuk. 
Ovšem o ten jde především!

Mgr. Jana Gáborová, ref. 
vnějších vztahů MMPv

Poznámka pod čarou: 
Otázkou tedy zůstává, zda 

euforie z  toho, jak patnáctiletý 
mladý muž opět vyškolil radni-
ci, nepramení z  domněnky, že 
všechny petice musejí být vyříze-
ny do 30 dnů, tedy i ty, které patří 
do samostatné působnosti obce. 
A zda tedy celá „kauza“ nebyla 
postavena právě na této mylné 
interpretaci mladého muže i no-
vinářů…

Povinnost zveřejňovat úèetní závěrku SVJ
ZMĚNA OD 1. 1. 2016!!

Od 1. 1. 2016 nabývá účin-
nosti novela zákona o  účet-
nictví č. 221/2015 Sb., kde se 
v §21a odstavce 4 věty první se 
slova do ,,obchodního rejstří-
ku“ nahrazují slovy ,,veřejného 
rejstříku“. 

Protože rejstřík společenství 
je součástí veřejného rejstříku, 
bude mít od nového roku

povinnost každé společen-
ství vlastníků zveřejňovat účet-
ní závěrku. 

Účetní jednotky, které se za-
pisují do veřejného rejstříku 
a  nemají povinnost mít účetní 
závěrku ověřenu auditorem, 
zveřejňují účetní závěrku a vý-
roční zprávu za účetní období, 
které započalo v  roce 2014, 
jejich uložením do sbírky lis-
tin nejpozději do 31. března 
2016.

Účetní jednotky, které se 
zapisují do veřejného rejstříku 

a nemají povinnost mít účetní 
závěrku ověřenu auditorem, 
zveřejňují účetní závěrku a vý-
roční zprávu za účetní období, 
které započalo v  roce 2015, 
jejich uložením do sbírky listin 
nejpozději do 30. listopadu 
2017.

SANKCE
Dle zákona o  účetnictví 

(novela zákona s  účinností od 
1. 1. 2016)

Účetní jednotka nebo osoba 
odpovědná za vedení účetnic-
tví podle tohoto zákona se do-
pustí

přestupku tím, že podle 
§37 odstavec 1 písm. j) 
,,nezveřejní účetní závěrku 
nebo výroční zprávu“. Za 
tento přestupek jí lze uložit 
pokutu podle §37 odstavec 2 
písm. b)

 ,,3 % hodnoty aktiv celkem“.

Dle rejstříkového zákona
§ 104
Předseda senátu může uložit 

pořádkovou pokutu zapsané 
osobě také tehdy, jestliže

neuposlechla výzvy rejstří-
kového soudu, aby mu sdělila 
skutečnosti nebo předložila 
listiny

potřebné k  rozhodnutí v  ří-
zení zahájeném bez návrhu 
nebo aby mu předložila listi-
ny, které

podle tohoto nebo jiného 
zákona mají být založeny do 
sbírky listin; pořádkovou po-
kutu lze uložit do výše 100 000 
Kč.

Má se za to, že člen statutár-
ního orgánu právnické osoby, 
která neplní povinnosti podle

§ 105, porušuje péči řádné-
ho hospodáře.

Více najdete na
www.promenybydleni.eu 

Delegace Generálního konzulátu Ruska navštívila Prostějov
V Prostějově se uskutečnilo 22. 

února 2016 již druhé přátelské se-
tkání s milými hosty. Na pozvání 
Vlasteneckého sdružení antifa-
šistů ČR přijeli na návštěvu města 
Generální konzul Ruské federace 
pan Alexander Budajev a  pan 
atašé Arťom Indyčenko. Před 
radnicí je očekával náměstek pri-
mátorky Pavel Smetana spolu se 
členy prostějovského VSA 

Předchozí kolegové dnešních 
hostů navštívili Prostějov na pod-
zim roku 2014 a později po ukon-
čení diplomatické mise v  České 
republice se vrátili do své vlasti. 
Tehdy, při procházce městem, ne-
šetřili slovy obdivu a uznání.  Před 

několika dny naši současní hosté 
opět projevili podobné pocity. Sta-
tutární město Prostějov má skuteč-
ně mnohé, čím se může pochlubit. 

Na radnici v  přijímacím sále 
přivítali návštěvu - senátorka Bo-
žena Sekaninová a  v  zastoupení 
nepřítomné primátorky Aleny 
Raškové její předchůdce ve funkci 
Miroslav Pišťák. Po krátkém uvítá-
ní a seznámení následovala exkur-
ze s ukázkou překrásných interiérů 
secesní radnice. Naši hosté plně 
využili poskytnutou nabídku v pro-
gramu a  s  ochotnou průvodkyní 
vystoupali až na vyhlídkový vrchol 
radniční věže. Jejich nadšení při po-
hledu až na daleký obzor do kraje 

na Hané jistě ještě znásobilo zářící 
slunko na čistě modrém nebi. 

Pokračovala volná procházka 
městem k  dalšímu architektonic-
kému skvostu secese, kterým je di-
vadlo v Národním domě – kulturní 
a  společenské centrum. Také zde 
bylo co obdivovat. 

Ve zcela zaplněném přednáško-
vém sále Národního domu násle-
dovala odpolední část programu 
– beseda s občany.  Otázky diskutu-
jících svědčí o zájmu našich občanů 
o dění ve světě. 

V úvodu besedy byl vzpomenut 
2. únor 1943 - den, kdy byla hitle-
rovská vojska poražena, podepsána 
kapitulace a ukončena blokáda Sta-

lingradu. Od té chvíle začala Rudá 
armáda tlačit německé vetřelce 
zpět, až ke konečné porážce v bitvě 
o Berlín.

Konzul vzpomenul vyprávění 
svého otce, který jako osmnáctile-
tý chlapec byl jedním z hrdinných 
bojovníků bránících Stalingrad. 
Jen těžko se dnes hovoří o miliónu 
obyvatel města, kteří při obléhání 
a v průběhu bojů zahynuli v  jeho 
ruinách.

Tragický příběh mnoha utrpe-
ní a  obětí 2. světové války může 
připomínat v  současné době vel-
mi podobný stav v  životě lidí na 
Blízkém východě. Je pochopitelné, 
že hlavním tématem byla Ruská 

diplomatická podpora, materiální 
a především vojenská pomoc Sýrii. 
Za čtyři měsíce od zahájení ruské 
letecké ofenzivy proti jednotkám 
teroristů nastal radikální obrat 
a syrským vládním jednotkám pre-
zidenta Bashara Asada se úspěšně 
daří osvobozovat rozsáhlé oblastí 
od cizích žoldáků a fanatiků sdru-
žených v tzv. Islámském státu.

Hosté i  hostitelé si při rozlou-
čení připomněli další možnosti 
příštích setkání. Jednou z  nich 
bude pietní vzpomínka na rudo-
armějce padlé v posledních hodi-
nách války ve Skalce u Prostějova.
 Josef Liška, předseda  
 VSA ČR v Prostějově
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Hasičského záchranného sboru
Zdravotnické záchranné služby
Policie ČR
Městské policie
Vojenské policie
Celní správy

               se uskuteční dne 29. dubna 2016 v době od 09.00 do 13.30 hod 
       již po patnácté

            na ulici Kostelecká (areál VELODROMU) v Prostějově. 

    
      

P
R V

O OJSTĚ

TSKSĚ ÁM
ICL IO EP

   Akci pořádá:
            Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, 

               Policie ČR, Městská policie Prostějov, Celní správa a Vojenská policie

Den se složkami IZS 

Během akce budou probíhat soutěže pro děti. Nejlepší obdrží drobné ceny. Dále můžete vidět ukázky techniky, 
výstroje, výzbroje, laserovou střelnici, ukázky městského kamerového systému s digitálním záznamem, laserový 
měřič rychlosti vozidel, prostředky IZS a kriminalistickou techniku. Informační střediska jednotlivých složek vám 
nabídnou poradenskou službu. Pro veřejnost je připravena ukázka ovlivnění alkoholem nebo drogou pomocí 
speciálních brýlí.

Ukázky činnosti složek 9:00 -13.30

25
1991 - 2016

Mediální partner
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4www.fokusoptik.cz

Pořiďte si nové dioptrické brýle a druhé pro vás
nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!

na kompletní
dioptrické

brýle 

Zdarma jsou vždy kompletní dioptrické brýle v nižší nebo stejné hodnotě, jako kompletní dioptrické brýle zakoupené. Nevyčerpanou
hodnotu dražší kompletní zakázky nelze směnit za peníze ani další zboží. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech

pobočkách FOKUS optik včetně outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Slevy se nesčítají. Akce platí od 7. 3. 2016 do odvolání.

FOKUS optik a.s.
Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov

Tel.: 582 337 199
E-mail: fokusprostejov@fokusoptik.cz

Otevírací doba:
po - pá: 9 - 18, so 9 - 12 

Fokus-2016-kampan-03-inzerce-Prostejov-100x70mm-TISK.pdf   1   15.3.2016   13:26:58
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Jiná města řídí městské rady, to 
naše - demoliční četa. Po nedávné 
exekuci Jezdeckých kasáren (ra-
kouská c.k. military architektura 
z roku 1891, byla dle odborníků ve 
výborném technickém stavu),  jsou 
na řadě Městské lázně! Ve frontě 
stojí Kulturní a  společenský dům 
(známé KaSc, pro více než 1200 lidí, 
které není široko daleko, ani v Olo-
mouci ne) a DONA (funkcionalis-
tická budova Neherových textilních 
závodů).  Za sebou to má OP (kdysi 
největší textilní fabrika ve střední 
Evropě) a  stará dobrá Sokolská 
plovárna (známý Stadák). Město 
obchází demoliční duch, chtělo by 
se říci s klasiky marxismu.  A co se 
postavilo? NIC. Jedno velké, krásně 
zaoblené NIC. Pokud nepočítáme 
sadu kruháčů (za ně patří velký 
dík – alespoň něco, nic se ale nemá 
přehánět). A  pokud nepočítáme 
koupaliště za ¾ miliardy, o němž již 
i  členové demoliční čety připouš-
tí, že to vlastně žádné koupaliště 
není, protože se v něm nedá plavat 
a město musí mít koupaliště jiné! 

Zvláštní, bourají a  nevědí, co 
budou činit! Místo sokolského sta-
dionu mělo být právě to koupaliště, 
které tu tak chybí (slib ČSSD). NIC! 
Bude tam možná NOC. Zatím se 
pokácí stromy. Na to peníze jsou. 

Na NOC zatím MOC ne. Minis-
terstvo je vlažné. A tak řadě vašich 
zástupců stačí k půjčení městského 
majetku na 99 let, kde měl být kou-
pák, sliby doktora TK+ a magistra 
PV-, že ZDROJE budou… Vždyť 
to ale už mělo stát a  fungovat! Je 
to pomalu rok od velkých slibů na 
jednání zastupitelstva. Nečinnost 
se maskuje kácením a  obrázkem 
v Koaličním večerníku, chápu. My, 
občané, však chceme znát termín 
výstavby, chceme znát, kolik dá 
ministerstvo dotace, chceme znát, 
kolik bude stát provoz a  kdo to 
zaplatí. Sociální demokraté slíbili 
koupaliště! Dokonce již byl projekt. 
Nedemolují se jen stavby, demolují 
se sliby a projekty na jejich realizaci, 
za něž demolátoři zaplatili našimi 
penězi. 

Kasárna jsou fuč. Bude tělocvič-
na. Nebo komunitní domy. Nebo 
park. Nebo něco úplně jiného. 
Zastupitelstvu bylo předloženo 0, 
(slovy nula), alternativ k  návrhu 
rekonstrukce Jezdeckých kasáren. 
Skoro 1000 lidí se za ni postavilo. 
NE! Vize je bourat vše o čem se četa 
rozhodne, že to nemá hodnotu. 
A tak se bourají stavby, sliby, vzta-
hy, důvěra, slušnost, pravda! Má to 
švih, razanci a rychlost. Večer stojí, 
ráno leží. Tak se musí hospodařit. 

Bez ohledu, bezohledně. Dlouhole-
tý náměstek převora demoliční čety 
si v tisku pochvaluje, jak ho oslovilo 
hned NĚKOLIK lidí a děkovali mu 
za demolici (3.2.2016). Vždyť tam 
byli nesnesitelní bezdomovci. Za-
pomněl, že na stole mu leží petice 
téměř TISÍCOVKY lidí, žádajících 
NEBOURAT! A  zapomněl, že to 
byla jeho demoliční četa, v níž byl 
a je převorovým náměstkem, která 
tam ty bezdomovce nechala řádit. 
12 let se nestarala! I přesto byla bu-
dova doporučena k obnově a ne ke 
zbourání. 

Teď se tedy jde na Lázně. K zemi 
s  nimi, jsou staré, píše Koaliční 
večerník. Je tu však otázka! Kde 
se bude těch 400 – 500 dětí ročně 
učit plavat, trénovat? Kde bude 
přes zimu plavat veřejnost? Není 
slušnost projednat to s  těmi, kteří 
kolem toho běhají, každý den jsou 
na bazéně a o  ty děcka se starají? 
Nebylo by vhodnější představit 
kompletní projekt, než pořádat 
ankety v novinách? Jaká bude bu-
doucnost? Jak si to vážení členové 
demoličního spolku představují? 
To se s obavou ptají všichni rozum-
ní lidé, nejen rodiče.  

Může se zdát, že hovoříme 
o bourání. Ne! Hovoříme o řízení 
města. Hovoříme o zvláštním poje-

tí veřejné správy. Hovoříme o slově, 
které bylo dáno voličům a které ne-
platí. Koupaliště a kasárna slibovali. 
NOC nikdo nesliboval. Koupaliště 
a kasárna nejsou, NOC ano!???

Jiné radnice slují svými úspěchy, 
naše svými trapasy a  demolicemi. 
Náš Prostějov proslavil patnáctiletý 
student Jakub Čech. Díky mu za 
dobrou práci. Jsme v hlavních zprá-

vách televizí, rozhlasu, celostátních 
tiskovin. Doktor TK dostane za 4 
roky 16 milionů korun na propagaci 
města. Jakub nic. Přesto je díky jeho 
pozornosti a úsilí obnovovat zdemo-
lované, naše město daleko známější. 

Pojďme tedy obnovovat a  pře-
staňme demolovat!

Aleš Matyášek, zastupitel za 
TOP09 a nezávislé Prostějovany

Otazníky kolem Olympijského sportovního centra (OSC)
O olympijském centru v Pro-

stějově se mluví již delší dobu, 
ovšem celá záležitost jde nějak 
mimo zastupitele a mimo veřej-
nost. Principiálně s  výstavbou 
něčeho takového souhlasíme, 
ovšem s čím Změna pro Prostě-
jov nemůže souhlasit a co musí-
me ventilovat v  Prostějovských 
radničních listech, tak je  postup 
převodu původně veřejného kou-
paliště Sokola I do rukou spolku 
Prostějov olympijský.

První problém je, kde to má být? 
Proč zrovna na místě původního 

koupaliště Sokola?  ZPP navrhova-
la už loni začátkem roku vytipovat 
vhodný pozemek na OSC, nikoliv 
tento. Město vykoupilo koupaliště 
s deklarovaným záměrem jeho re-
konstrukce na stávající ploše. Jeho 
největší hodnotou bylo jeho přírod-
ní prostředí. Už tehdy se při stavbě 

tréninkové haly tenistů (se vstupy 
orientovanými ve směru koupališ-
tě) proslýchalo, že o pozemek má 
zájem PhDr. Miroslav Černošek, 
Ph.D. Tento pozemek byl nyní 
nestandardně rozhodnutím Rady 
zapůjčen na 99 let spolku Prostějov 
olympijský a bylo to v den Pišťákovy 
rezignace, podepisujícím za město 
byl Mgr. Pospíšil. Toto považujeme 
za zneužití pravomoci Rady.

Druhý problém je, čí to vlastně 
bude?

Loni v červnu jsme byli postave-
ni na zastupitelstvu před hotovou 
věc, že je nezbytně nutné okamžitě 
založit spolek Prostějov olympijský, 
který bude čerpat dotace v  řádu 
100 milionů od MŠMT. Abychom 
neohrozili tuto pro město přínos-
nou investici, podpořili jsme svým 
hlasováním tento záměr. Dle vý-
pisu z rejstříku u Krajského soudu 

v  Brně jsou členy spolku PhDr. 
Miroslav Černošek, Ph.D, Miroslav 
Pišťák, a Ing. Jiří Rozbořil. Je poten-
ciálně nebezpečné, že není uvede-
no Město Prostějov, Olomoucký 
kraj a TK plus, ale soukromé osoby. 
Koho vlastně zastupují, je uvedeno 
jen ve stanovách. Na problém jsme 
upozorňovali, ale trvá nadále. 

Zastupitelstvo přijalo 8.6.2016 
usnesení číslo 15135, které ukládá 
„před termínem darování pozem-
ku spolku Prostějov olympijský, 
zapsaný spolek, navrhnout úpravu 
stanov spolku tak, aby obsahovaly 
právo veta města ve věci schválení 
nového člena spolku a  ve věcech 
disponování s  nemovitým ma-
jetkem spolku.“  Plněním tohoto 
usnesení je pověřen Miroslav Pišťák 
do 31.3.2016.

Třetí problém je, co nás to bude 
stát?

Město dosud do areálu investo-
valo asi 20 milionů Kč. Dalších 20 
milionů zaplatíme za parkoviště 
a další stavby na pozemcích města. 
Navíc při jakýchkoliv problémech 
s financováním projektu leží hlavní 
břemeno na městě Prostějov. Do-
tace zatím není vůbec, ale náklady 
už nám vznikly a  vznikat budou. 
Otazníky jsou i co se týká budoucí-
ho provozu. 

Čtvrtý problém je parkoviště 
a dopravní napojení.

Takové olympijské centrum ne-
může fungovat jen tak… Kromě 
sportovců sem zřejmě budou jezdit 
i diváci. A tito sportovní diváci sem 
nebudou chodit pěšky, či jezdit na 
kole, ale auty. Bude se muset po-
stavit parkoviště. To je sice důležité, 
ovšem informace, že jde o parko-
viště pro zimní stadion je zavádějící. 

Pátý problém je veřejná zeleň.

Koupaliště na Kostelecké ulici 
bylo oázou zeleně. O významu zele-
ně ve městě snad není potřeba dis-
kutovat.  Nyní Odbor správy a údrž-
by majetku města podal na Odbor 
životního prostředí města Prostějo-
va žádost o kácení 34 stromů. Proč? 
Není to předčasné, když ještě není 
dotace? Jen 3 stromy jsou na půdo-
rysu sportovní haly a dalších 7 na 
půdorysu příjezdové komunikace.  
Celé toto harakiri, které zaměstnává 
úředníky města, taky něco stojí, něk-
do musí zaplatit posudky na kácení. 
A mimochodem to kácení naší zele-
ně bude platit kdo?

Rádi bychom na tyto otázky 
znali odpovědi ještě před realizací 
OSC a  rádi bychom aby se věci 
v Prostějově neřešily tímto ne zrov-
na čistým způsobem. Proto jsme 
do té komunální politiky šli. 

 Klub Změna pro Prostějov

Demolièní èeta!

Každou městskou korunu raději obraťme dvakrát
Na únorovém zasedání za-

stupitelstva jsem se stala novou 
členkou Finančního výboru, 
čímž klub ODS získal zastoupení 
v  tomto důležitém orgánu. Po-
važuji proto za svou povinnost 
představit Vám, občanům, své 
názory a cíle, s nimiž do Finanč-
ního výboru vstupuji.

Ráda bych při práci ve Finanč-
ním výboru využila své zkušenosti, 
které jsem nabrala díky čtyřletému 

působení v Radě města v minulém 
funkčním období. Jsem přesvěd-
čená, že rozumná správa městské 
kasy patří k  nejdůležitějším pod-
mínkám fungujícího Prostějova. 
V práci ve Výboru mi, věřím, také 
pomůže mé vzdělání, protože jsem 
vystudovala ekonomický obor 
a obor zabývající se veřejnou sprá-
vou. Finanční výbor je pro mne 
hlavně místem věcné diskuze a ni-
koli politických přestřelek.

A jak vidím jako novopečená 
členka Finančního výboru dosa-
vadní prostějovské hospodaření 
s  penězi daňových poplatní-
ků? Naštěstí v  Prostějově podle 
mého názoru dosud platilo, že 
městský rozpočet byl udržován 
v  dobrém stavu. Osobně jsem 
už jako radní patřila k těm, kteří 
každou korunu obrazně raději 
dvakrát otočí, než podpoří její 
utracení. Jde přece jenom o pe-

níze nás všech, Prostějovanů, 
a vydané prostředky se už nedají 
vzít zpět. Zbytečné zadlužení by 
město jen zbytečně zatížilo do 
budoucna.

Na druhou si myslím, že na-
příklad další podpora kultury 
ve všech jejích podobách si při 
sestavování městského rozpočtu 
zaslouží zvýšenou pozornost.

Můj hlas také vždy podpoří 
investice do sociální oblasti, kde 

zejména chybí zařízení, která by 
sloužila našim starším spoluob-
čanům. Naše společnost stárne 
a  tento trend se nevyhýbá ani 
Prostějovu, takže tady vidím jed-
nu z priorit. Nejde o nějaké me-
galomanské projekty, ale hlavně 
o vytváření podmínek, aby tato 
oblast byla v Prostějově vhodně 
vyřešena. Tak budou vypadat 
moje priority.

 Ing. Milada Sokolová

Bourání lázní – je skutečně na pořadu dne?
V souvislosti s informacemi zastupitele Aleše Matyáška o údaj-

ném plánu bourání lázní se redakce Prostějovských radničních listů 
obrátila se žádostí o odpověď na 1. náměstka primátorky Zdeňka Fi-
šera. Zde je jeho vyjádření:

„Stav lázní odpovídá době, kdy se toto veřejně prospěšné zařízení stavělo 
(stáří 75 let). Lázním chybí také přístavba, kterou sice před pár lety na Do-
movní správě plánovali a počítali s bazénem výhradně pro děti. Od tohoto 
projektu ale pomalu upouštíme, protože přece jen technický stav budovy 
je na hranici životnosti a trvale vlhké prostředí degraduje stavební a přede-
vším stropní konstrukce. V tuto chvíli se tak spíše přikláníme k projektu 
vybudování nového krytého 50-ti metrového bazénu s potřebným zá-
zemím. Jako nejvhodnější se v této souvislosti jeví prostor v současném 
aquaparku v Krasické ulici. Jaké bude po výstavbě nového krytého ba-
zénu další využití budovy stávajících lázní, ještě uvidíme,“ vysvětlil Zde-
něk Fišer s tím, že bourání lázní není rozhodně na pořadu dne a stávající 
lázně budou sloužit, dokud bude udržitelný jejich provoz.

„Co se týče zbouraného OP, netřeba snad připomínat, že nejde a ni-
kdy nešlo o majetek města, stejně jako v případu budovy někdejšího 
zásilkového domu DONA na Svatoplukově ulici. Areál po zbouraných 
jezdeckých kasárnách bude využit, jak již bylo několikrát řečeno, pro 
vybudování komunitních domů, občanské vybavenosti a parku,“ dodal 
Fišer. -jg-
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Zpráva o èinnosti sportovní komise z uplynulého období 
Mýtus o činnosti sportovní ko-

mise, spočívá v rozdělení finanč-
ních podpor pro sportovní kluby 
v Prostějově. Musíme říci, že tomu 
tak není. Komise se vyjadřuje 
a  dává doporučení Radě města 
Prostějova. Je pravda, že komisi 
byla letos přidělena částka ve výši 
500.000 Kč. Tu má k dispozici pro 
rozdělení dle svého uvážení podle 
podaných žádostí. I  tak konečné 
rozhodnutí má již zmíněná rada. 
Letos na tuto částku bylo přijato 
70 žádostí od sportovních klubů.

Ovšem tímto naše práce nekon-
čí. Aktivita členů je větší, a protože 
se o ní nemluví, zůstává tu podezře-
ní i pro některé zastupitele, že komi-
se je málo aktivní. Dovolím si tady 
rekapitulovat loňský rok.

Na začátku minulého roku se 
z podnětu sportovní komise usku-
tečnilo slavnostní setkání k 10. vý-
ročí Síně slávy prostějovského spor-
tu. Právě na toto výročí a z podnětu 
sportovní komise vznikla pamětní 
deska se sportovci uvedenými do 

síně slávy. Tato deska byla na tomto 
setkání odhalena a následně umís-
těna v  důstojných prostorách na 
sportovní hale Sportcentra - DDM 
na Olympijské ulici.

Úzká spolupráce s DDM a díky 
pochopení vedení tohoto centra 
se podařilo oživit prázdné galérie 
uvnitř haly a  členové komise se 
podíleli na zřízení stále expozice 
sportovní fotografie. V prvotní části 
jsou zapůjčeny sportovní fotografie 
z výstavy k Mistrovství světa v para-
šutismu 2014.

Sportovní komise si sama zor-
ganizovala důstojné představení 

členů síně slávy na ligových utká-
ních volejbalu a basketbalu. Probí-
hala zde téměř celý rok soutěž pro 
diváky o znalostech o sportovcích 
uvedených do síně slávy. Správné 
odpovědi byly ihned vylosovány 
a předány odměny pro vítězného 
diváka.

V  průběhu roku byla vyvinuta 
usilovná a  titěrná práce o  zřízení 
internetových stránek www.skmpv.
cz jako komunikačního prostředku 
se sportovními kluby v Prostějově. 
Podle ohlasu korespondence mají 
tyto stránky smysl a  pozitivní do-
pad.

Členové komise již s předstihem 
řeší největší akci, a  tou je anketa 
Sportovec města Prostějova za rok 
2015. Bylo nutné komunikovat 
s kluby, požádat je o jejich nomina-
ce. Vyhodnotit a vybrat ty nejlepší 
sportovce, týmy či trenéry není jed-
noduchá práce. Dále je nutné zajistit 
a připravit podklady pro slavnostní 
vyhlášení. To je rozhodně nelehký 
úkol, se kterým se někteří členové 
komise potýkají.

Další loňskou aktivitou, do které 
se překvapivě přihlásilo větší množ-
ství autorů, je fotografická soutěž 
komise. Cílem, který se daří plnit, 
bylo nejen představit pomocí foto-
grafie co největší zastoupení jednot-
livých druhů sportu v  Prostějově, 
ale vyměnit stávající fotografickou 
expozici na Sportcentru – DDM, 
a  tím pomoci prezentovat kluby 
v Prostějově.

V komisi se pojednávaly i návrhy 
členů a  podněty z  klubů. Komise 
Rady města Prostějova podpořila 
projekt kola pro handicapované, 

které by umožnilo pronájem pro zá-
jemce z řad Prostějovanů a rozšířilo 
tím nabídku Dětského dopravního 
centra. Diskutovalo se nad podněty 
z  hokeje, TJ OP, fotbalu, discgolfu. 
Komise se snaží poznat a porozumět 
i problémům v klubech a provedla 
i zasedání mimo standardní prosto-
ry radnice a  navštívila různá spor-
tovní zařízení. Po diskuzích v komisi 
vzniká nový přehledný formulář pro 
podávání žádostí pro kluby.

Rovněž z iniciativy komise došlo 
k  dohodě mezi některými kluby, 
které akceptují kartu komise a  na 
jejím základě umožní volný vstup 
členům síně slávy na utkání jednot-
livých klubů. Je to taková morální 
odměna pro tyto bývalé aktivní 
sportovce, kteří byli ikonami sportu 
a mají úzký vztah k Prostějovu.

Není odvážné říci, že lidé v ko-
misi spolu s tajemnicí a předsedou 
se angažují a pracují poměrně hod-
ně, jen jaksi zapomněli na svou pre-
zentaci.  Za Sportovní komisi 

Miloš Sklenka 

Město Prostějov se bude pre-
zentovat na II. ročníku Krojova-
ných slavností, dne 7. května 2016 
ve Valdštejnské zahradě v Praze. 
Rada města Prostějova tuto pre-
zentaci v Senátu schválila. 

Krojované slavnosti pořádá stálá 
komise Senátu pro rozvoj venkova 

v nádherném prostředí Valdštejn-
ské zahrady.

„Senátorka Božena Sekaninová, 
členka této komise, nám nabídla 
možnost představit veřejnosti své-
bytnou hanáckou kulturu. Jedná se 
o celorepublikovou slavnost, a pro-
to doporučuji, aby město Prostějov 

reprezentoval jeden z  nejznáměj-
ších folklorních kolektivů v  zemi, 
soubor Mánes,“ uvedla primátorka 
Alena Rašková. Město se zároveň 
představí formou informační-
ho panelu, který zmapuje nejen 
jeho historii, ale také různé městské 
aktivity.  

„Rada města se shodla na tom, 
že souboru, který nás bude takto 
reprezentovat, zaplatíme nákla-
dy spojené s prezentací města ve 
výši zhruba osmnáct tisíc korun. 
Tato částka v sobě zahrnuje do-
pravu celého souboru,“ doplnila 
primátorka Rašková. Soubor 

Mánes už má s prezentací měs-
ta své zkušenosti. Byl například 
vyslancem v  prvním ročníku 
Krojovaných slavností a  svým 
vystoupením představil region 
Hané nejen písněmi a  tancem, 
ale i ochutnávkou krajových ko-
láčků. -red-

Prostějovské plavecké poledne seniorů pokračuje !!!
Kdy? - čtvrtek 28. 04. 2016 od 12:00 do 13:00 hodin

Kde? - Městské lázně Prostějov
Plavání seniorů se zaměřením na kondiční cvičení ve vodě

pod vedením instruktorky Ludmily Sedláčkové,
s heslem: pojďte zdravě sportovat a zlepšovat si fyzickou kondici.

Záštitu nad akcí převzala primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková

11. oddíl YMCA táboření 
& skauting Prostějov 

Milí rodiče,
rádi byste, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně, v kamarád-

ském prostředí skautské družinky? Nemáte čas nebo prostředky 
jezdit s dětmi pravidelně do přírody? Přejete si, aby vaše dítě 
jednou mělo na co vzpomínat a zároveň, aby se učilo samostat-
nosti a spolupráci?

Již druhým rokem se YMCA skauti scházejí v klubovně pod 
věží na faře kostela Povýšení svatého Kříže. YMCA znamená 
Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian As-
sociation), jedná se o nejstarší, největší a nejrozšířenější mlá-
dežnickou organizaci na světě. YMCA vznikla v roce 1844 jako 
prostředek křesťanské pomoci mladým lidem, „ztraceným“ 
v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. 
Jejím posláním je harmonickým rozvojem tělesné, duševní 
a duchovní stránky člověka přispívat ke zdravému, odpovědné-
mu a radostnému životu lidí ve společnosti.

A na co se u nás mohou vaše děti těšit? Kromě dobrodruž-
ství v podobě her, soutěží i poučení na schůzkách, jsme také 
letos s dětmi vyrazili na běžky do Jeseníků. V teplejších obdo-
bích zase jezdíváme na naši skautskou základnu uprostřed lesa, 
pod vrcholem Velkého Kosíře, kde také v létě pořádáme tábor. 
A  hlavně naši starší skauti se mohou těšit na srpnový týden 
v oblasti Slovenského ráje a Vysokých Tater.

Pokud jste své děti ještě nestihli přihlásit do skautského od-
dílu, můžete tak učinit i nyní. Přijďte se k nám podívat, schůz-
ky probíhají každou středu od 17 hodin, vstup do klubovny je 
z  ulice Kostelní (garážová vrata). Nebo se můžete obrátit na 
naši oddílovou rádkyni Verču Veve Moravčíkovou (ver.mor@
seznam.cz) nebo na Františka Moravčíka (fa.mo@seznam.cz, 
tel. 731 402 058). Těšíme se na spolupráci.

11. oddíl YMCA táboření & skauting Prostějov

Pozvánka

Krojované slavnosti v Senátu
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PÁTEK 1. DUBNA
17.30 Teorie tygra  česká roadmovie
V hl. rolích: J. Bartoška, E. Balzerová aj. Režie: 
Radek Bajgar, 101 min., premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 120 Kč
20.00 My tři, nebo nikdo  franc. tragikomedie
Režie: Kheiron, 102 min., české titulky, premiéra, 
pro mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 2. DUBNA
15.30 Pat a Mat ve  filmu český animovaný film
Režie: Marek Beneš, 80 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Deadpool  americké akční  sci-fi
V hl. rolích: R. Reynolds, M. Baccarin, Ed Skrein, 
T.J. Miller. Režie: Tim Miller, 104 min., repríza, 
české titulky, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč 
20.00 Teorie tygra

NEDĚLE 3. DUBNA
15.30 Pat a Mat ve  filmu
17.30 Deadpool
20.00 Teorie tygra

PONDĚLÍ 4. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Proč jsem nesnědl svého taťku
FR 2015, 95 min., režie: Jamel Debbouze
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Teorie tygra
20.00 Kmotr  americký kriminální  film
V hl.rolích: M. Brando, A. Pacino aj. Režie: Francis 
Ford Coppola, 175 min., české titulky, obnovená pre-
miéra, Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 5. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Proč jsem nesnědl svého taťku
FR 2015, 95 min., režie: Jamel Debbouze
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Už je tady zas  německá satira/komedie
Režie: David Wnendt, 110 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Saulův syn - Art  film maďarský  film
Vítězný film v Cannes 2015 a držitel Oscara 2015.
Režie: Laszló Nemes, 107 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 100 Kč

STŘEDA 6. DUBNA
17.30 Už je tady zas
20.00 Saulův syn

ČTVRTEK 7. DUBNA
17.30 Nikdy nejsme sami české filmové drama
V hl. rolích: K. Roden, L. Vlasáková, aj. Režie: Petr Václav, 
105 min., premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Spotlight americké filmové drama
Novinářské drama se stalo vítezem letošních Oscarů!
V hl. rolích: M. Ruffalo, M. Keaton aj. Režie: Tom 
McCarthy, 129 min., premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 8. DUBNA
17.30 Nikdy nejsme sami
20.00 Spotlight

SOBOTA 9. DUBNA
15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství
pokračuje francouzský rodinný  film
V hl. rolích: F. Bossuet, T. Karyo, M. Chatelier,  aj.
Režie: Christian Duguay, 99 mi, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Nikdy nejsme sami
20.00 Spotlight

NEDĚLE 10. DUBNA
15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje
17.30 Nikdy nejsme sami
20.00 Spotlight

PONDĚLÍ 11. DUBNA
17.30 Moje tlustá řecká svatba 2  am. komedie
V hl.rolích N.Vardalos, J. Corbett, aj. Režie: Kirk 
Jones, 93 min., české titulky, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Pád Londýna  americký akční  film
V hl.rolích: M. Freeman, A. Eckhart, aj. Režie: 
Babak Najafi, 99 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 12. DUBNA
17.30 Moje tlustá řecká svatba 2
20.00 Anomalisa - Art  film  am. anim. drama
Režie: Duke Johnson a  Charlie Kaufman, 90 
min., české titulky, premiéra, Mládeži do 15 let 
nepřístupný. Vstupné 100 Kč

STŘEDA 13. DUBNA
17.30 Moje tlustá řecká svatba 2
20.00 Pád Londýna

ČTVRTEK 14. DUBNA
17.30 Ulice Cloverfield 10 am. sci-fi  thriller
V hl.rolích: M. E. Winstead, J. Goodman aj. Režie: 
Dan Trachtenberg, 105 min., české titulky, premié-
ra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Jak básníci čekají na zázrak  česká kom.
V hl.rolích P. Kříž, D. Matásek, L. Vaculík aj.
Režie: Dušan Klein, 120 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 15. DUBNA
17.30 Ulice Cloverfield 10
20.00 Jak básníci čekají na zázrak

SOBOTA 16. DUBNA
17.30 Ulice Cloverfield 10
20.00 Jak básníci čekají na zázrak

NEDĚLE 17. DUBNA
17.30 Jak básníci čekají na zázrak
20.00 Ulice Cloverfield 10

PONDĚLÍ 18. DUBNA
14.00 Pondělní Bijásek – Nebojsa
ČR 1988, 81 min., režie Julius Matula 
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Jak básníci čekají na zázrak
20.00 Pátá vlna americký sci-fi  thriller
V hl. rolích: Ch. Grace Moretz, N. Robinson, aj.
Režie: J Blakeson , 108 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12let nevhodný

ÚTERÝ 19. DUBNA
14.00 Úterní Bijásek – Nebojsa
ČR 1988, 81 min., režie Julius Matula 
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Pátá vlna
20.00 Eva Nová -Art  film slovenský  film
V hl. roli: E. Vašáryová. Režie: Marko Škop, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 20. DUBNA
17.30 Jak básníci čekají na zázrak
20.00 Pátá vlna

ČTVRTEK 21. DUBNA
17.30 Lovec: Zimní Válka
V hl. rolích: Ch. Hemsworth, C. Theron, aj.
Režie: Cedric Nicolas – Troyan, český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12let nevhodný, vstup-
né 120 Kč
20.00 Carol  neobvyklé britské milostné  drama
V hl.rolích: C. Blanchett, R. Mara aj. 
Režie: Todd Haynes, 118 min., české titul-
ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný. 
Vstupné 100 Kč

PÁTEK 22. DUBNA
15.30 Kniha džunglí  am. anim. rodinný  film
Kombinace hraných postav a animace….
Režie: Jon Favreau, 95 min., český dabing, premi-
éra, mládeži přístupný vstupné 120 Kč
17.30 Lovec: Zimní válka 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Zlo nikdy nespí americký  horror
V hl. rolích: K. Bosworth, T. Jane, A. Gish aj. Re-
žie: Mike Flanagan, české titulky, premiéra, mlá-
deži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 23. DUBNA
15.30 Kniha džunglí 3D
Vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
17.30 Lovec: Zimní válka 3D
20.00 Carol

NEDĚLE 24. DUBNA
15.30 Kniha džunglí 3D
17. 30 Orel Eddie  britská tragikomedie
V hl. rolích: T. Egerton, H. Jackmann, Ch. Wal-
ken. Režie: Dexter Fletcher, 102 min., české titul-
ky, premiéra, mládeži přístuný, vstupné 110 Kč
20.00 Lovec: Zimní válka

PONDĚLÍ 25. DUBNA
17.30 Orel Eddie
20.00 Případ SK1  francouzský krimithriller
V hl. rolích: R.Personnaz, N.Baye, O. Gourmet, 
M. Vuillermoz. Režie: Frédéric Tellier, 120 min., 
české titulky, premiéra, mládeži do 15 let ne-
přístupný, vstupné 100 Kč

Slavnostní premiéra dokumentárního  filmu 
prostějovských tvůrců !!!

ÚTERÝ 26. DUBNA
19.00 Jano Köhler
Dokumentární film prostějovských  filmařů ma-
pující restaurování vyjímečné mozaiky Pilátova 
soudu na Svatém Hostýně.
Slavnostní premiéra za účasti tvůrců.
Režie: Ondřej Sovík, 72 min., premiéra
Mládeži přístupný. Vstupné 50 Kč

STŘEDA 27. DUBNA
17.30 Orel Eddie
20.00 Případ SK1

ČTVRTEK 28. DUBNA
17.30 Jak se zbavit nevěsty česká  komedie
Zničit cizí svatbu je ta správná výzva !!
V hl. rolích: D. Matásek, V. Žilková, K. Stropnic-
ká, A. Kerestešová aj. Režie: Tomáš Svoboda, pre-
miéra, mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč
20.00 Jak se zbavit nevěsty

PÁTEK 29. DUBNA
17.30 Jak se zbavit nevěsty
20.00 Táta je doma americká  komedie
Vlastní fotr je lotr a nevlastní aspiruje na cenu pro 
„Tatínka roku“! Souboj otců bez pravidel!
V hl. rolích: W. Ferell, M. Wahlberg, L- Cardellini aj. 
Režie: Sean Anders, 96 min., české titulky, premié-
ra, v pro mládež do 12let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 30. DUBNA
15.30 Ratchet and Clank  am. anim. rod. komedie
Režie: Kevin Munroe, Jericca Cleland, 96 min., 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
17.30 Táta je doma
20.00 Jak se zbavit nevěsty

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

SOBOTA 2. DUBNA
15.00 Pohádkové tajemství 1
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Hotel Transylvánie 2
  americká animovaná  komedie
Režie: Geny Tartakovsky, 90 min., 
český dabing, repríza, mládeži pří-
stupné, vstupné: 40 Kč
20.00 Iracionální muž am. film
Režie: Woody Allen, 96 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč

STŘEDA 6. DUBNA
14.00 Bio Senior – Králova zahrad-
nice  britský historický velkofilm 
Režie: Alan Rickman, 116 min., 
vstupné 35 Kč

SOBOTA 9. DUBNA
15.00 Šroubkovo dobrodružství 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Domácí péče  česká lidská kom.
Režie: Slávek Horák, 92 minut, reprí-
za, mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Everest am. dobrodružný film
Režie: Baltasar Kormákur, 121 min., 
český dabing, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 16. DUBNA
15.00 Krtek a weekend 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 V hlavě am. animovaný film
Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Car-
men, 99 min., český dabing, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Laputa  české milostné  drama
Režie: Jakub Šmíd, 93 mi-
nut, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč

STŘEDA 20. DUBNA
14.00 Bio Senior – S láskou, Rosie 
 anglická romantická komedie
Režie: Christian Ditter, 102 min., 
české titulky, premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 23. DUBNA
15.00 Za kamarády 9 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Popelka
Režie: Kenneth Branaghn, 105 min., 
český dabing, repríza, mládeži pří-
stupný, vstupné 40 Kč
20.00 Osm a půl 
 kultovní italský film
Režie: Federico Fellini, 138 min., 
české titulky, obnovená pramiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 40 Kč

SOBOTA 30. DUBNA
15.00 Krtek a hodiny 
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Zvonilka a piráti
Režie: Peggy Holmes, 78 minut, čes-
ký dabing, repríza, mládeži přístup-
ný, vstupné 40 Kč
20.00 Nikdy není pozdě 
 am. hudební  komedie
Režie: Jonathan Demme, 101 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

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

tel: 582 338 278, 
facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v dubnu tyto akce:

Vycházka pro veřejnost
Exkurze do Litovelského Pomoraví
KDY: sobota 2. dubna, společný od-
jezd do Litovle vlakem v 8:02 z Prostě-
jova hl. nádraží 
KDE: CHKO Litovelské Pomoraví
Projdeme si Lesánkovu naučnou stez-
ku, která je určena pro děti i  dospělé. 
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 Šar-
goun, kde shlédneme expozici o včelař-
ství a podíváme se na zajímavou archi-
tekturu domu. Příjezd do Prostějova do 
16:00. Poplatek za exkurzi 30 Kč/dospělý 
účastník.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 4. dubna 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 

Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 
tvořivá dílna
Výroba ptačích budek na Hloučelu
Kdy: pátek 8. dubna od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna především 
pro rodiče s dětmi, ve které vyrobí-
me několik typů hnízdních budek 
pro ptactvo – především sýkorníky 
a špačníky. Materiál na výrobu bu-
dek bude k dispozici. Autoři si mo-
hou „svou“ budku natřít či jakkoliv 
výtvarně ozdobit. Budky budou ná-
sledující den vyvěšeny v biokoridoru 
Hloučela. 

akce na pomoc přírodě
Hloučela plná života - vyvěšování pta-
čích budek
Kdy: sobota 9. dubna, od 9:00 do 11:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz v 9:00 
u 1. zastavení naučné stezky u mostu 
na Olomoucké ulici 
Společné vyvěšování ptačích budek 
zhotovených pátek na tvořivé dílně. 
Od mostu na Olomoucké ul. se vy-
dáme podél toku Hloučely směrem 
k lokalitě Močidýlka a po obou bře-
zích říčky vyvěsíme vyrobené budky. 
Všichni autoři budek, kteří se zúčastní 
vyvěšování, obdrží pamětní list patrona 
„své“ budky.

akce na pomoc přírodě
Hloučela plná života - sázení stromků 
a keřů 
Kdy: pátek 15. dubna, 
od 16:00 do 18:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz u ob-
čerstvení U Abrahámka
Společné sázení v biokoridoru Hloučela – 
budeme vysazovat stromky a keře, jejichž 
květy či plody jsou významnou potravou 
pro ptactvo a blanokřídlý hmyz. Nářadí na 
sázení bude zajištěno. Pro účastníky sázení 
bude po skončení akce připraveno občer-
stvení na ohýnku U Abrahámka. Všichni 
účastníci sázení obdrží pamětní list.

akce na pomoc přírodě
Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Kdy: sobota 16. dubna, 
od 9:00 do 13:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz u ob-
čerstvení U Abrahámka
Osvětová akce na pomoc přírodě. Čeká 
nás tradiční jarní úklid obou břehů říčky 
Hloučely. 
S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. 
Pro všechny účastníky bude připraveno 
občerstvení u ohýnku. Po úklidu si mo-
hou účastníci vyzkoušet zahrát tradiční 
(nejen stoleté) jarní dětské hry našich 
předků. Zároveň zde bude slavnostně 
zahájen a  představen celoroční projekt 
„Hloučela plná života“.

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

osvětová akce pro veřejnost
Den Země
KDY: sobota 23. dubna, 
od 8:00 do 13:00 hodin
KDE: nám. TGM v Prostějově
Tradiční osvětová akce u  příležitosti 
oslav Dne Země spojená s  Ekojar-
markem. Nebude chybět ukázka 
lidových řemesel, ochutnávka moštů 
a pokrmů z biopotravin, aktivity pro 
děti i  dospělé, ukázka živých zvířat  
a bohatý kulturní program.

PŘIPRAVUJEME
exkurze pro seniory a další zájemce
Sovinecko - Makču Pikču, Rešovské 
vodopády aj.
Kdy: sobota 7. května, od 8:00 do 18:00
KDE: odjezd z Joštova nám. v Prostě-
jově 
Zájezd vlastním autobusem do 
oblasti Sovinecka. Pod vedením 
RNDr. Hynka Skořepy navštívíme 
arboretum Makču Pikču u  Paseky, 

hrad Sovinec, Rešovské vodopády, 
Křížový vrch atd. Návrat kolem 18. 
hodiny. 
Cena za dopravu: senioři 100 Kč, ostat-
ní 120 Kč. Členové ČSOP sleva 20 Kč. 
Vstupné si hradí účastníci sami. 
Zájemci se musí předem přihlásit na 
iris@iris.cz nebo na tel. 739  669  558, 
582 338 278.

Letní příměstský tábor 
v Ekocentru Iris
Kdy: 11. - 15. 7. 2016, 
denně 8.00 - 15.30
Je určen pro děti 1.-4. třídy ZŠ. Po celý 
týden bude pro děti připraven celodenní 
program, čeká nás Zahradní den, Vě-
decký den, Vodní den, Květinový den 
a Tvořivý den.
Cena: 1500 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 
svačiny, pitný režim, materiál na tvoření, 
pedagogický dozor,...). Nutno se předem 
přihlásit na iris@iris.cz

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

MŽP v rámci projektů „Poznáváme 
přírodu za humny“ 

a „Hloučela plná života“,
Grant z Islandu, Lichtenštejnska  
a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz 
a www.eeagrants.cz

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris
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Ve středu 9. března 2016 proběhla 
v  kině Metro vernisáž děl Miroslava 
Wagnera. Výstava, která potrvá do 17. 
dubna 2016, nese název Archiv, což po-
ukazuje k faktu, že jsou prezentovány 
starší práce, ale objeví se zde i  práce 
nejnovější. Wagner, který vystavoval 
v  Prostějově na více místech, přede-
vším v muzeu či v divadle, oceňuje na 
výstavních prostorách kina Metro pře-
devším sám prostor a architektonické 
řešení oken. Vyniknou zde jak černo-
bílé sítotisky, tak také pozoruhodné 
barevné oleje s pastely. Výstavu zahájil 
PhDr. Václav Kolář proslovem, který 
tu přetiskujeme.

Dne 2. srpna 1942 sešly se u právě na-
rozeného Miroslava Wagnera tři sudič-
ky, aby zde rozhodly o příštím životabě-
hu prostějovského novorozence. Neměly 
snadnou roli, protože nebe bylo zatažené 
nevlídnými událostmi a viditelnost smě-
rem do budoucna byla zkalena.

Nicméně sudičky se i v této situaci uja-
ly své práce a jejich predikce byla zhruba 
taková. První z  nich řekla: ,,Já tomuto 
dítěti dávám do vínku umělecké nadání. 
Dostane se mu dobrého vzdělání, které 
zhodnotí dílem, jež bude označeno jako 
řemeslně poctivé, nadané tvůrčí fantazií 
a žánrově pestré.“ Druhá sudička pravi-
la: ,,Já mu dávám do vínku, aby prošel 
různými nástrahami a překážkami, aby 

musel opustit rodné město, svou vlast 
a odejít do ciziny. Po přejití vichřic hně-
vu bude se však moci vrátit do svobodné 
vlasti.“ Třetí sudička dodala: ,,Život není 
peříčko, nic nebude snadné, ale já mu 
dávám sílu, tvořivost a  odvahu zdolat 
protivenství osudu a  dojít k  takovému 
uměleckému tvaru v  hájemství zraku, 
že jméno jeho bude známo daleko za 
hranicemi jeho vlasti, a  to nejen mezi 
dospělými, ale také mezi dětmi.“

Naší nespornou výhodou je, že mů-
žeme provést jakousi pomyslnou inven-
turu všeho, co bylo sudičkami řečeno. 
Díky problematickému třídnímu pů-
vodu nemohl Wagner  plynule pokra-
čovat po prostějovském gymnáziu ve 
studiu na vysoké škole. Jen díky počí-
najícímu politickému tání se dostal na 
Filozofickou fakultu Univerzity Palac-
kého v  Olomouci, kde studoval obory 
výtvarnou výchovu a češtinu. V té době 
zde působily vynikající osobnosti, zažil 
zde ještě Václava Zykmunda či Edu-
arda Ovčáčka na výtvarce a  profesory 
Králíka a  Komárka na češtině. Už za 
studií se orientoval zejména na histo-
rii a tvorbu plakátů. Po několika letech 
působení v  Praze odešel Wagner do 
exilu do Spolkové republiky Německo, 
kde se uplatnil v Düsseldorfu zejména 
při spolupráci s Operou na Rýně a také 
pedagogickým působením na pozici 

docenta v  oboru grafického designu 
a  typografie. V  oboru plakátu získal 
řadu ocenění, jak se můžeme informo-
vat na autorových webových stránkách. 
Připomeňme aspoň 1. cenu v  soutěži 
Svazu německých designerů.  Výraz-
nou složkou Wagnerovy tvůrčí aktivity 
je grafika, ale také akvarely; působivý 
soubor byl např. inspirován návštěva-
mi Benátek, dále serigrafie, fotografie, 
koláže a  další techniky. Širší veřejnost 
zná Wagnera jako autora výtvarného 
doprovodu k exilovému českému slabi-
káři, jehož editorem byl spisovatel Pavel 
Kohout a  autorem doprovodných tex-
tů spisovatel Jiří Gruša. Slabikář vyšel 
v  roce 1987 ve Vídni. Podruhé pak už 
v Praze v roce 1990.

Wagnerovo dílo je zastoupeno v řadě 
sbírek, počínaje grafickou sbírkou Al-
bertiny ve Vídni, dále přes Trnavu, Var-
šavu až po rodný Prostějov.

Seznam výstav samostatných i  těch, 
na nichž se podílel, by zabral daleko více 
času, než kolik máme k dispozici.

Každý, kdo měl tu možnost, a nebojím 
se říci, tu čest a štěstí potkat se s Miro-
slavem Wagnerem jako člověkem a jako 
tvůrcem ví, že podat plastický obraz jeho 
osobnosti a díla je úkolem pro monogra-
fii. Nepochybuji, že taková monografie 
zcela určitě vznikne a poskytne průvod-
ce po životě a  díle umělce, který stále 
přichází s novými podněty a čelí poctivě 
výzvám, jež současné umění přináší.

 Václav Kolář

Vernisáž děl Miroslava Wagnera

Dalibor Bednář (*1960, Opava), 
vzděláním a profesí technik se mimopra-
covně zabývá mnoha rozmanitými čin-
nostmi, mezi  nimiž však fotografování 
zaujímá podstatnou část. Podobně mno-
hovrstevná a žánrově pestrá je i jeho fo-
tografická tvorba, ve které se za poslední 
desetiletí zabýval fotografiemi z cest (Ev-
ropa na dlani, 2001, Paříž, Paříž, 2005, 
Tři na Ukrajině, 2012), subjektivními do-
kumentárními fotografiemi lidí (Banát, 
2010, Markéta, 2011), portréty ( (Ne)
známí, 2012, Lidé na pouti, 2013), akty 
(Jemné křivky těla, 2002) i  fotografiemi 
krajin (Krajiny vnitřní a vnější, 2007). 

Zde prezentovaný soubor fotografií 
nazvaný „Ocelové město“ velmi vol-
ně navazuje na jeho krajinářský cyklus 
Krajiny vnitřní a  vnější a  zčásti vznikal 
i souběžně. Z hlediska použité techniky 
se však autor tentokrát odklání od do-
sud téměř výhradně používané černo-
bílé fotografie k  barvě. Neusiluje však 
o popisně barevnou věrnost, ale tvůrčím 
způsobem využívá techniky snímání na 
barevné inverzní filmy s prošlou expirač-
ní dobou, které – vyvolány v  negativní 
vývojce procesem C41 (cross processing) 
- přináší obraz vysoké zrnitosti, silného 

kontrastu a neobvykle sytých barev. Spo-
lečným jmenovatelem všech snímků tak 
je úsporná barevnost omezující se pouze 
na několik odstínů jedné barvy (např. 
odhozená banánová slupka na hromadě 
kovových špon, červený dům a další). 

Pro většinu snímků je typické mini-
malistické pojetí obrazu a  především 
jemný lyrismus, které provází celkové 
vyznění fotografií. Všechny fotografie 
tohoto souboru vznikaly postupně po 
několik let v  širším teritoriu Ostravska, 
snímky z  továrního prostředí a  dílen 
v nevábném, ale fotogenickém prostředí 
starých provozů Vítkovických železáren. 
Dalibor Bednář vnímá prostředí Ostrav-
ska a  jeho továren jako nevyčerpatelný 
materiál pro fotografování všední skuteč-
nosti, umožňující nevšední, imaginativní 
a  lyrické interpretace. Pracuje s  reálný-
mi předměty, s  poetikou všedních věcí, 
avšak způsob jejich  zobrazení  vzbuzuje 
v divácích představivost a vybízí je k dia-
logu.  Martin Smékal, listopad 2013

Výstava již byla dříve vystavena v pol-
ském Rybniku a  dále v  Ostravě, Vrati-
mově, Moravské Třebové, Krnově a nyní 
také v Prostějově (Galerie u Hanáka, 1.4. 
– 3.5.2016).

Dalibor Bednář
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Základní umělecká škola V. Ambrose v Prostějově
Kravařova 14, telefon: 582 406 050

ZUŠ  DUBEN  2016

HUDEBNÍ OBOR :

24. roční festivalu 
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY

24. 4. 2016 v 17.00 hod. v sále Městského divadla 
ZAHAJOVACÍ KONCERT SVÍTÁ NÁM 
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose

Sólisté: Z. Kožnárková, V. Bartoš, E. Müllerová

26. 4. 2016 v 19.00 hod. 
Přednáškový sál Národního domu

JARNÍ KONCERT PĚVECKÝ SBORŮ
Vlastimila, Orlice a Exaudi

28. 4. 2016 v 17.00 hod. v sále kulturního klubu 
DUHA

BICÍ KOLEM NÁS
vystupují žáci a studenti ZUŠ Olomouckého kraje

14. 4. 2016 a 20. 4. 2016 v 17.30 hod. v sále ZUŠ
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

19. 4. 2016 v 17.00 hod. v sále ZUŠ
Besídka žáků

Koncert absolventů Evangelické 
konzervatoře Olomouc

4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 v 17.00 hod. v sále ZUŠ, 
Kravařova 14

VÝTVARNÝ OBOR

7. 4. 2016 v 16.00 hod. v prostorách výtvarného 
oboru ZUŠ, Vápenice 3

Slavnostní vernisáž okresní výtvarné soutěže 
ŠKOLA SNŮ.

Galerie Linka – Kravařova ul. – duben - květen 2016
Výstava oceněných prací z okresní výtvarné soutěže 

Škola snů.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
6. 4. 2016 v 17.00 hod. 

v sále zámku Pernštýnské nám. 8
Stanislava Reschová: Kolumbus Rex pátrá, 

zasahuje 
hrají žáci 4. ročníku I. cyklu, režie: Hana Šprynarová

inscenace podle povídky F. S. Fitzgeralda: 
Berenika stříhá vlasy

hraje divadelní soubor FREAK OUT
režie: Hana Šprynarová
TANEČNÍ OBOR

2. 4. 2016 Krajská přehlídka dětských skupin 
scénického tance 

sál Městského divadla

30. 4. 2016 Krajská přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých – TANEC, TANEC

sál Městského divadla 
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PROGRAM NA DUBEN
MULTIKULTURNÍ KLUB 

RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše 

lektorky provedou hravou formou 
děti i s rodiči postupně celým svě-
tem. Navíc říkanky, tanečky, ruko-
dělné činnosti. Vstupné 20 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program 
pro rodiče (přednášky, besedy, tvo-
řivé dílny), děti mají vlastní pro-
gram. Vstupné 20 Kč. 

7. 4. Kusudama – japonské 
tvoření – tvořivá dílna s p. M. Sle-
pánkovou

Jarní květinovou dekoraci si 
tentokrát vyrobíme pomocí staro-
bylé japonské techniky kusudama. 
Lektorka naučí účastníky vyrobit 
speciálním skládáním barevného 
papíru působivou kouli - květinu 
k zavěšení do interiéru.

14. 4. Výzvy rodičů malých dětí 
– přednáška Mgr. A. Bartouškové

Přednáška bude  o  nečastějších 
výchovných obtížích a  úkolech 

rodičů dětí do šesti let z  pohledu 
dětského psychologa, tj. na co klást 
důraz při výchovném vedení ma-
lých dětí, zmíněny budou nejčastější 
chyby, kterých se rodiče dopouštějí. 
Dozvíte se, co by rodiče měli vlastně 
malé děti naučit a také o dvou vel-
kých změnách, které děti zažívají 
v tomto věku, o vstupu do MŠ a do 
ZŠ.

21. 4. Malování na sklo - tvořivá 
dílna s L. Poskočilovou, M.A

Využití techniky nanášení spe-
ciálních barev na skleněné destičky 
(dekorace) nebo užitkové sklo, dózy, 
pro další využití např. v  kuchyni. 
Lektor poskytne výběr motivů 
z šablon, podle kterých si účastníci 
nejdříve konturou namalují motiv 
a ten poté vybarví. Nejde o techniku 
tzv. slupovacích barev na sklo.

28. 4. Namalujte si triko! - tvoři-
vá dílna se Z. Kadlčíkovou

Na tuto tvořivou dílnu si přineste 
triko (raději světlé), které si zde mů-

žete pomocí různých technik vy-
zdobit textilními barvami: a to buď 
barvou a štětci dle vlastní fantazie, 
pomocí šablon a houbičky – tzv. tu-
pováním, kombinací šablony a do-
kreslení dle vlastní fantazie, nebo 
pomocí razítek a barev.

MULTIKULTURNÍ  
PODVEČERY

Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí, 
vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.

5. 4. V Aténách mezi uprchlíky 
– beseda

Co vede lidi k  tomu, aby šli 
do ciziny pomáhat uprchlíkům? 
Manželský pár, který pracoval mezi 
uprchlíky v Aténách, s námi v tom-
to podvečeru přijde sdílet, co je do 
Řecka přivedlo a  co tam zažívali. 
Budou vyprávět nejen o své práci, 
ale i příběhy lidí, kteří se vydali na 
cestu do Evropy. Vše bude prová-
zeno autentickými fotografiemi 
přímo z terénu.

12. 4. Lázně a sirotčince Etiopie 
– beseda s V. Skalickou 

O svém pobytu v Etiopii přijde 
vyprávět studentka, která byla na 
praxi v organizaci založené Člově-
kem v tísni a zaměřené na pomoc 
sirotkům a chudým ženám. Podí-
váme se do jižní Etiopie do lázeň-
ského města Hawassa, dozvíme 
se o místní kultuře, jazyku a jak je 
specifická tato část země. Můžeme 
se těšit také na množství fotografií 
a videa z těchto míst.

19. 4. Korále dětem – koncert 
ukrajinské folklorní skupiny

Další vystoupení oblíbené ukra-
jinské skupiny bude více zaměřeno 
na děti, které tentokrát nebudou 
mít hlídání, ale do vystoupení se 
budou moci zapojit. Celý koncert 
bude v ukrajinském stylu a nebude 
chybět ani pohádka pro nejmenší 
návštěvníky Mozaiky.

26. 4. Střípky z Afriky – výstava 
M. Tiché

Při této africké výstavě si pro-
hlédnete množství krásných 
předmětů z  Afriky, jako jsou 
ozdoby z recyklovaného skla, ná-
hrdelníky, výrobky z banánových 
listů, navíc věci se záhadnými 
názvy, např. bogolamy, kalabasy 
a  kazury. Připravena bude také 
ochutnávka afrických čajů a bu-
dete si moci složit z různých částí 
svahilská přísloví.

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 telefono-
vání).

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 
776  347  021, mozaika@zebrik-os.
cz, FB: mozaika.multikulturni.cen-
trum, www.zebrik.org

Podpořeno grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci 

EHP fondů.

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

Srdečně Vás zveme Pod pokličku na dubnové programy.
každé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod. VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra Kubíčková
každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod. SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ
1.4. - pátek - 17.00-19.00 hod.  POPORODNÍ KRUHY S HANKOU ZÁMEČNÍKOVOU, 

Zdraví od malička, z.s.
6.4. - středa - 17.30-19.00 hod. DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ – Lenka Singerová
7.4. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod. FENG SHUEI PRO PARTNERSTVÍ – Ing. Arch. Milena 
MOUDRÁ
8.4. - pátek - 18.00-20.00 hod. RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie Čapková
9.4. - sobota - 9.00-13.00 hod. V SOULADU - Lucie Čapková (prožitkový seminář)
12.4. - úterý - 17.30-19.30 hod. KAREL RICHARD MARINOV – Alikvótní zpěv a meditace
13.4. - středa - 17.30-19.00 hod. ŠKODLIVOST RÁDIOVÝCH VLN - Ing. Miloslav Ponkrác

14.4. - čtvrtek - 17.30-21.00 hod. MASTERMIND, skupina osobní produktivity /1 – Mojmír Malý
15.4. - pátek - 18.00-19.30 hod.  PETRA POLSEN – Autorské čtení z knihy  

„Deník kočičího intelektuála“
17.4. - neděle - 15.30-17.30 hod. LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VDĚČNOST – setkání Gošárníků
21.4. - čtvrtek - 17.30-19.00 hod. QI GONG - celostní cvičení – Bc. Renata Červinková
22.4. - pátek - 17.30-19.30 hod.  CESTA DO DUŠE – Eva Pitnerová - Odhalování vnitřních 

programů za pomoci techniky ProgressEve
26.4. - úterý - 17.30-19.00 hod.  BABSKÉ RADY PRO ZDRAVÍ aneb vyrobeno  

a vyzkoušeno doma
27.4. - středa - 17.30-19.00 hod.  TAJEMNÝ KOSÍŘ A ZÁHADY REGIONU  

– Mgr. Erika BÁBKOVÁ
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

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

Mobilní telefon
Huawei P8 Lite
- procesor Octa-Core (1,2 GHz)
- 16 GB vnitřní paměť
- 2 GB operační paměť RAM
- 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- kapacita akumulátoru 2 200 mAh
- Android 5.0 Lollipop

8jádrový
PROCESOR

13 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5"
IPS DISPLEJ

DÁREK za 1,-
+

OCHRANNÝ KRYT

5 490,-

16
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24
31

78
1
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

VZPOMÍNKY NA PROSTĚJOV
10. 3. - 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.

PŘÍBĚH OBRAZU
7. 4. - 29. 5.

Projekt příběh obrazu je spojen se stejnojmennou literárně-
výtvarnou soutěží pro děti a mládež ve věku 11-18 let. Celý projekt 
se skládá ze dvou částí: výtvarné a literární. Soutěžící – žáci škol 
v České republice -  si vyberou jedno literární dílo na dané téma 
od libovolného známého, či méně známého autora. Ve výtvarné 
části se jej mají pokusit nakreslit či namalovat. V literární části je 
úkolem vymyslet k danému obrazu či dílu text. Tento text je právě 
oním příběhem obrazu, který má popisovat, co se na obraze 
odehrává, nebo co vedlo autora k vytvoření daného díla.
Výstava je tvořena vítěznými pracemi z roku 2014/2015, jejichž 
společným tématem byla „Postava ve výtvarném umění“.

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

https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

ŽIVOT NA JANTAROVÉ STEZCE V ČASECH KELTŮ
vernisáž 7. 4. v 17 hodin, 8. 4. - 5. 6.

Archeologická výstava, která bude ke zhlédnutí ve výstavních 
prostorách Muzea a galerie v Prostějově, seznámí návštěvníky 
s osídlením Prostějovska v době laténské. V regionu jsou zastoupeny 
hned dvě klíčové moravské lokality; jednak již dobře známé 
oppidum Staré Hradisko a dále především teprve v nedávných 
letech objevené obchodní centrum v Němčicích nad Hanou. 
Právě druhé zmíněné naleziště překvapilo odborníky obrovským 
množstvím cenných nálezů, jako jsou zlaté a stříbrné mince, drobné 
zvířecí a lidské plastiky, bronzové šperky a zlomky skleněných 
náramků (druhý nejvyšší počet v Evropě). Přímo na lokalitě byla 
zjištěna výroba skleněných korálků a jedná se tak o nejstarší 
doloženou sklozpracující dílnu v Evropě. Dále zde probíhala ražba 
našich prvních mincí a výroba opasků. Kolekce mincí je zajímavá 
nejen počtem, ale především svojí skladbou, která dokládá kontakty 
se vzdálenými oblastmi z téměř celého Středomoří. Poprvé tak 
bude mít široká veřejnost možnost prohlédnout si archeologické 
nálezy z místa, které nepochybně plnilo funkci mocenského centra 
nadregionálního významu. 
 Mimo to budou vystaveny šperky a amulety z nejvýznamnějšího 
moravského depotu z Ptení a některé další vybrané artefakty 
ze středomoravských nalezišť (Klenovice na Hané, Biskupice, 
Smržice, Dětkovice, Ohrozim aj.).
 K výstavě bude realizován doprovodný program, více informací 
naleznete na  www.muzeumpv.cz a na facebooku. Programy pro 
školy lze přihlásit na jsvozilkova(et)muzeumpv.cz.

Vzdělávací program s volným vstupem
14. 4. v 17.00 Keltská pohřebiště a tajemná konvice – 
PhDr. Jana Čižmářová 
(přednáška, Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov)
12. 5. v 17.00 Obchodní a výrobní centrum v Němčicích nad Hanou 
– Mgr. Hana Čižmářová
(přednáška a komentovaná prohlídka, Nám. T. G. Masaryka 2, 
Prostějov)
14. 5. ve 13.00 Komentovaná procházka po oppidu Staré Hradisko*
* Sraz účastníků ve 13 h na návsi Malého Hradiska, v případě 
nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín

POSTAVA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
7. 4. - 5. 6.

Výstava velmi prestižní a početné  kolekce výtvarných děl ze sbírky 
soukromého sběratele, na které se návštěvníci setkají například se 
jmény takových malířských osobností jako je František Bílek, Othon 
Coubine, Josef Čapek, František Kobliha, Rudolf Kremlička, Josef 
Lada, Pablo Picasso, Stanislav Sucharda, Max Švabinský, Toyen, Andy 
Warhol, Jan Zrzavý.
Výstava je přehlídkou nejen těchto zvučných jmen, ale aké širokou 
plejádou výtvarných technik, jejichž společným jmenovatelem je 
„Postava“
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNáŠKA
14. 4. (čtvrtek) v 18:00 hodin – Legenda Jurij Gagarin 
Ing. Marcel Grün

Jurij Alexejevič Gagarin byl člověk, který měl jako 
první možnost spatřit naši planetu z vesmíru. 
Jeho let po oběžné dráze byl mezníkem, nejen 
pro Sovětský Svaz, ale pro celé lidstvo. Od tohoto 
historického letu uplynulo 55 let. O tom, kdo byl 
Jurij Gagarin, co provázelo jeho cestu do vesmí-
ru, jak prožívali tuto přelomovou událost lidé zde 
na Zemi a co všechno to znamenalo a znamená 
pro nás samotné, nám bude přednášet ing. Mar-
cel Grün (*1946), ředitel Hvězdárny a planetária 

v Praze, grun@planetarium.cz. Vystudoval fakultu strojní ČVUT 
a postgraduálně i pedagogiku. Působil a dodnes působí v mnoha 
českých i mezinárodních organizacích, spojených s astronomií nebo 
kosmonautikou. Je členem Rady pro kosmické aktivity, poradního 
odborného orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
V roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře, je předsedou 
její dozorčí rady.

VYPOUŠTĚNÍ VODNÍCH RAKET
12. 4. (úterý) v 15:00 hodin
12. dubna je to právě 55 let, kdy 
se první člověk vznesl do vesmíru. 
Naše prostějovská hvězdárna se 
onoho dubnového dne v roce 1961 
také dočkala svých prvních návštěv-
níků, přestože její stavba ještě neby-
la hotová. K tomuto výročí pořádá-
me akci pro malé i velké, při které 
si mohou návštěvníci vyrobit a od-
startovat svoji vlastní vodní raketu. 
Předpokládaný dostup raket je asi 100 metrů. Pro starty raket bude 
využit betonový „kosmodrom“ na severní straně prostějovské hvěz-
dárny. Začátek akce je v 15:00 hodin. Účast na akci je zdarma. 

ExKURZE
15. 4. (pátek) v 10:00 hodin – Aircraft Industries, a.s. (LET Kunovi-
ce): český výrobce letecké techniky

K 55. výročí letu Jurije 
Alexejeviče Gagarina 
do kosmu pořádáme 
exkurzi do leteckého vý-
robního závodu společ-
nosti Aircraft Industries 
/ LET Kunovice, jediné-
ho českého výrobce do-
pravních letounů. Jurij 
Gagarin byl povoláním 
letec a je také možné, že 

k tréninkovým účelům využíval mimo jiné i větroň Blaník, který se 
v této továrně rovněž vyráběl. V šedesátých letech navštívil zdejší 
závod inkognito také geniální tvůrce raket Sergej Koroljov.
Exkurze začíná v pátek 15. 4. v 10:00 hodin před leteckým muzeem 
v Kunovicích (na kraji areálu Aeroklubu Kunovice, vedle firem RA-
MET a EVEKTOR – viz. http://www.museum-kunovice.cz/ ). Projde-
me historií letecké výroby na Slovácku, včetně vývoje L 410. Potom 
se přesuneme do areálu závodu Aircraft Industries / LET a prohléd-
neme si současnou výrobu moderních letadel. 
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit na E-mailovou adresu 
hvezdarna@hvezdarnapv.cz a to nejpozději do pátku 1. dubna. Po-
čet účastníků je omezen. 
Vstupné pro člena skupiny je 40 Kč.

VÝPRAVA ZA JARNÍ KUPOU GALAxIÍ V PANNĚ
sobota 30. 4. 2016 (21:30 – 00:00 hodin) 
Temná obloha plná hvězd se pro moderního člověka stává stále více 
vzácností. A přitom právě nebe plné hvězd je jedna z nejúžasnějších 
věcí, které můžeme v životě spatřit. Pojďte se s námi toulat po jar-
ním hvězdnatém setmělém nebi. Tentokrát se za bezměsíčné noci 
vydáme za Kupou galaxií v souhvězdí Panny. Pokud budeme mít 
štěstí na počasí, budeme moci na relativně nevelkém kousku oblohy 
spatřit množství mlhavých obláčků, z nichž každý je vzdálen mno-
ho desítek miliónů světelných let a obsahuje miliardy hvězd. Kromě 
této Kupy si prohlédneme planetu Jupiter i další zajímavé a krásné 
vesmírné objekty. K pozorování budeme mít k dispozici dalekohled 
o průměru 40 cm.
Sraz je ve 21:30 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovi-
cích, odkud se společně přesuneme na asi 1 km vzdálené pozorovací 
stanoviště. Účast na akci je zdarma.

PRAVIDELNá ASTRONOMICKá POZOROVáNÍ PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek, pátek a rovněž v sobotu 30. 
dubna v 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 20:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní pro-
gram.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 16. 4. a neděle 17. 4.
Během Astronomického víkendu je možné 
navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu 
i v neděli pozorování Slunce od 15:00 hodin 
a v sobotu též pozorování večerní hvězdné 
oblohy v 20:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
V neděli 17. 4. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLU-
NEČNÍ SOUSTAVA“- PLANETKY. Soutěži bude předcházet povídání 
o malých tělesech sluneční soustavy. Ve kterých místech je jich sou-
středěno nejvíce? Z jakého jsou materiálu, po jakých drahách obíha-
jí, jsou pro Zemi nebezpečné? Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

POHáDKOVá STŘEDA PRO DĚTI
STALO SE NESTALO
Pohádku uvádíme každou dubnovou středu v 15:30 hodin. Tomáš 
měl nehodu na novém kole. Nyní je sám v nemocničním pokoji 
a všichni se s ním budeme v jeho představách toulat sluneční sou-
stavou mezi celou rodinou planet. Jaká je zvídavá Venuše, tatínek 
Jupiter, sestra Země a všichni bratři. Kolik jich je celkem? Musí ně-
koho poslouchat nebo si jen tak poletují oblohou? Doplněno snímky 
planet sluneční soustavy. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, se-
nioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických pozo-
rování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv 
jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou 
výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

11. sezóna, duben 2016
Středa 6. dubna v 19 hodin

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

Inscenace Divadla Point vznikla volně 
na motivy stejnojmenné knihy francouz-
ského 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/Marti-
na Smékalová/Amélie S. Kostelková, Mi-
cheala Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří 
Krátký

Režie: Aleš Procházka

Čtvrek 7. dubna v 19 hodin
DENIS DOLL (Jan Bajer) - derniéra
Inspirováno příběhy Eoina Colfera. DS 

Problém Pointu uvádí příběh mladého 
chlapce, syna mafiánského miliardáře, 
který se snaží zvětšit otcovo dědictví 
zlatem bájných skřítků. 

Hrají: Matěj Buriánek, David Krchňa-
vý, Alžběta Šimáčková, Karolína Hyn-
ková, Filip Jirák, Vendula Korsová, Lucie 
Zatloukalová, Alžběta Šimáčková.

Úterý 12. dubna  v 19 hodin
TESTOSTERON 

(Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma vyjebá-
vají za to, že se špatně chováme,… my to 
vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to 
poroučí nějakej zasranej hormón …a na-
konec, když ony dostanou trochu toho tes-
tosteronu... tak se chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, sedm ná-
tur, sedm rozdílných hladin testostero-
nu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost 

a stejná bolest. Muži o ženách a také sami 
o sobě v drsné komedii, která si ani na 
svatební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procház-
ka, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan 
Šprynar a Miroslav Ondra nebo David 
Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Čtvrtek 14. dubna v 19 hodin – 
Restaurace KAPITOLKA, Olomouc 

– Samotišky
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. Doká-
že si doktor Watson poradit s  metodou 
dedukční a převleky slavného detektiva?

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

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Pro-
cházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, 
K. Vejmělková, L. Kameníček, D. Kr-
chňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Ne-
vrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Úterý 26. dubna v 19 hodin 
– Kulturní dům, Plumlov - Žárovice

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

Čtvrtek 28. dubna v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procház-
ka a kol.) 

Režie: Aleš Procházka

Kultura

Divadlo přivítá okouzlující Sestry Havelkovy
Milovníky swingu jistě potěší koncert 

Sester Havelkových a jejich bandu, který se 
uskuteční ve středu 27. dubna v 19 hodin 
v Městském divadle v Prostějově. 

Koncert je sestaven z  písní let 20., 30. 
a počátku 40. let minulého století, které Sest-
ry Havelkovy interpretují s autentickou nos-
talgií a vytříbeným citem pro ducha doby. 
K  atmosféře jejich vystoupení neodmysli-
telně patří krásné dobové šaty, účesy, líčení či 
kloboučky, ale i průvodní slovo.

„Sestry Havelkovy vystupují i  s Melody 
Makers Ondřeje Havelky nebo Bratry Ebe-
novými. Tato skutečnost je sama o sobě tou 
nejvyšší známkou kvality,“ uvedla ředitelka 
Městského divadla Jana Maršálková s  tím, 

že mnozí prostějovští diváci jistě mají dosud 
v  paměti skvostnou atmosféru koncertu 
Sester Havelkových, který se před několika 
lety konal u příležitosti otevření rekonstru-
ované restaurace prostějovského Národního 
domu: „V restauraci nebylo k hnutí, jak byla 
zaplněna posluchači, a Sestry svými písněmi 
vykouzlily idylickou prvorepublikovou at-
mosféru a báječnou náladu“. 

Vokální trio vzniklo v roce 1985 v lůně 
Originálního pražského synkopického or-
chestru (OPSO), který byl pokračovatelem 
velkých amerických orchestrů dvacátých 
let dvacátého století. Po deseti letech Sestry 
Havelkovy spolu s  Ondřejem Havelkou 
opustily OPSO a  staly se součástí Melody 
Makers Ondřeje Havelky. Pokračují však 
i ve vlastních aktivitách, vydaly několik CD, 
koncertují v celé republice i zahraničí, jsou 
ozdobou mnoha kulturních akcí a  také 
častými televizními i  rozhlasovými hosty. 
„Návštěvníci našich tradičních vánočních 
koncertů Melody Makers se vždy dotazují, 
zda budou účinkovat také Sestry Havelkovy. 
Jsme velice potěšeni, že těmto příznivcům 
můžeme doporučit jejich samostatný kon-
cert s početným skvělým bandem,“ uzavřela 
ředitelka divadla Jana Maršálková.  -eze-
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Hudební kaleidoskop
 Jana Rejžka
Ve čtvrtek 14. dubna 

v 17.00 hodin si nenechte ujít 
poslechový pořad známého 
hudebního kritika a  publicis-
ty Jana Rejžka. Jeho klubové 
vystoupení volně navazuje na 

programy, které dříve připravo-
val po celé republice. Představí 
nám ukázky z domácí i zahra-
niční tvorby, upozorní nás na 
zajímavé tituly, interprety, styly 
i žánry. Zalistujeme také v jeho 
nové knize „Jak tohle vůbec 
můžete otisknout!“ sestavené 

z  hudebních kritik a  rozhovo-
rů. Těšit se můžete na hudební 
ukázky, které ve veřejnopráv-
ním, natož v  komerčním roz-
hlase neuslyšíte, ale připome-
neme si také největší „perly“ 
normalizačního popu, které se 
kupodivu opět vracejí.

Finanèní gramotnost 
(nejen) pro seniory

Vyznáte se ve světě financí? 
Víte, jaký je rozdíl mezi debet-
ní a kreditní kartou a co vše se 
skrývá pod pojmem spotřebitel-
ský úvěr? Orientujete se v pojiš-
těních? Využíváte elektronické 
bankovnictví a  placení kartou 
přes internet? A víte, na co bys-
te si měli dát pozor? Předmět 

finanční gramotnost se učí už 
i děti ve školách. A tak mnohdy 
lépe než rodiče vědí, co je třeba 
inflace, kreditní karta či RPSN. 
Rozumíte těmto pojmům, nebo 
si také často nejste jistí, jak rea-
govat např. na nabídky různých 
finančních produktů, které se 
na nás valí ze všech stran? Přijď-

te ve čtvrtek 7. dubna v 16 hod. 
na přednášku Adama Plajnera, 
odborného právního poradce 
Sdružení obrany spotřebite-
lů – Asociace, který umí tuto 
problematiku vysvětlit i  laické 
veřejnosti. Přednáška se koná 
v rámci Senior klubu, ale je ur-
čena všem zájemcům.

Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé
Ve středu 27. dubna v 17.00 

hodin vás zveme na drsnou vý-
pravu Tomáše Kubeše, cestova-
tele, novináře a  fotografa, který 
svými fotoreportážemi přispívá 
například do časopisu Koktejl 
nebo Lidé a  země. Společně se 

projdeme divočinou východní 
Sibiře. Přednáška představí dvě 
tváře Sibiře – panenskou pří-
rodu v  kontrastu s  velkoměsty 
a  buddhistickým Burjatskem. 
Navštívíme město Jakutsk, vel-
kolepé oslavy slunovratu Ysyakh, 

Jakuty, pastevce sobů a  šamany. 
Uvidíme řeku Lenu a její Stolby, 
silnici koster do Magadanu, Kras-
nojarks, Irkutsk, Bajkal, Burjatsko 
a Ulan – Ude. Udiví nás přírod-
ní krásy, ale také spousta vodky 
a znovu oživený buddhismus. 

Setkání s Markétou Harasimovou

Už dávno neplatí, že hraní je 
jen pro malé děti. Moderní des-
kové hry představují zábavu pro 
všechny. A  nejen zábavu. Hraní 
her podporuje logické myšlení 
i  komunikační schopnosti a  baví 
všechny přemýšlivé a  tvořivé lidi, 
bez ohledu na věk. Pokud mezi ně 
patříte také, nenechte si ujít naše 

deskohraní. Je určeno všem hra-
vým lidem, malým i velkým, kteří 
si rádi zahrají deskové hry - známé 
i  neznámé, moderní i  klasické. 
Naši sbírku her, které si můžete 
v knihovně kdykoli půjčit a zahrát, 
jsme rozšířili o zbrusu nové kous-
ky, např. Ubongo, Tik tak bum 
nebo Jungle speed. Chceme vám 

je představit, nabízejí mnohem víc, 
než čekáte. Přijďte ve čtvrtek 24. 
dubna od 16.00 do 18.00 hodin. 
do studovny v přízemí knihovny 
a  můžete si je zkusit zahrát ane-
bo se třeba jen podívat a  fandit 
ostatním. Neznalost her není na 
překážku, rádi vám pomůžeme 
a vysvětlíme pravidla.

Deskohraní
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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
5.4.2016 14.00  Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou  – 

Mléčné výrobky 
Další  z cyklu besed o přípravě dobrého jídla s ochutnávkou.   
Těší se na Vás Vaše oblíbená lektorka Jitka Grumlíková   
   
12.4.2016 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou
   Oblíbené cvičení s oblíbenou lektorkou. Sejde-

me se v tělocvičně. Pavla Glocová
19.4.2016 14.00 Návštěva kostela sv. Josefa v Krasicích
   Sejdeme se ve 14 hod před kostelem v Krasi-

cích a prohlédneme si méně známou památku 
našeho města.  Hana Vybíhalová

26.4.2016 14.00 I na jaře trénujeme paměť
   Přijďte si procvičit paměť, vyzkoušet postřeh 

a taky se pobavit .    
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  Mgr. Miroslava Plenařová, Marta Kyselá, Sáša Pachta, Ludmila Schneiderová, 
Emilie Sedlářová, Daniela Cásková, Miroslava Mikšovská, Ing. Jiřina Popelková, 
Věra Strejčková, Milan Tesař, Vladimír Sedláček, Bohumil Hýbl, Anna 
Kalandrová, Jana Neherová, Anna Pírková, Vratislav Krobot, Jana Krylová, Nina 
Slavíková, Oldřich Jeneš, Jaroslav Kawij, Ladislav Čech, Marie Kosjančuková, 
Helena Černá 

 75 let  Antonín Poláček, Jitka Aujezdská, Ludmila Šindelářová, Věra Snižková, Květoslava 
Müllerová, Jiřina Nováková, Marie Petrů, Bohuslav Večerka, Markéta Pivoňková, 
Květoslava Kousalová, Tomáš Machala, Stanislav Brada, Jindřiška Greplová, 
Božena Pláňavová, Ladislav Jelínek 

 80 let  Zdeněk Sedlařík, Marie Jankůjová, Miroslava Huterová, Miluše Jelínková, Alois 
Knill, Zdeněk Náhlík, Jaromíra Vysloužilová, Jiřina Burianová, Marie Nováková.

 85 let  Antonín Brablec, Miroslav Kučera, Zdenek Tomšů, Anna Kubinová, Ing. Zdeňka Čechová, 
Libuše Vysloužilová, Jarmila Mazouchová, Oldřich Štafa, Jiřinka Kalábková, Ing. Jan Jančík, 
Josef Navrátil.

 90 let  Libuše Slepánková, Jarmila Vitásková, Jana Krátká.

 91 let Rostislav Mazánek, Františka Bílková, Anna Blahová.

 92 let PhDr. Vojtěch Cikryt, Marie Pírková.

 93 let Anna Všetičková, Jaroslav Svoboda, Ludmila Víšková.

 94 let Marie Hanzlíková, Amálie Kočíbová.

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

VÝLETY PRO SENIORY V DUBNU
Jaro je konečně tady, tak si 

ho snad užijeme i  na výletech. 
Ve středu 13. 4. zveme zájem-
ce do Rýmařova a  do Jiříkova.  
V  Rýmařově navštívíme muze-
um, kde jsou expozice historie, 
geologie, textilnictví a  dolování 
na Rýmařovsku. Zajedeme do ne-
dalekého muzea turistických zná-
mek a  odpoledne nás v  Jiříkově 
čeká prohlídka Pradědovy galerie. 
Kromě dřevěných soch a betlémů 
je zde k  vidění daňčí výběh. Na 
úterý 19. 4. je naplánovaná návště-
va Květné zahrady v  Kroměříži. 
Proč tak brzy? To proto, abychom 
viděli rozkvetlé cibuloviny. Posled-
ní dubnový výlet je naplánovaný 
do Brna. Do centra města ale 
tentokrát nepůjdeme. Čeká nás 
komentovaná prohlídka arboreta 

Mendelovy univerzity a  návštěva 
Lamacentra. Podíváme se, jak se 
chovají lamy a čeká nás také jejich 
krmení.

A na co se můžete těšit v květ-
nu? Hned začátkem měsíce nás 
čeká plavba po Baťově kanále 
spojená s  prohlídkou hřebčína 
v Napajedlech.

Na výlety se můžete, jako 
vždy, přihlásit na prodej-
ně v  Prostějově na nám. T. 
G. Masaryka 24, prostřed-
nictvím internetu na webu  
w w w. f i l e m on - b au c i s . c z , 
emailem na adrese:  
info@filemon-baucis.cz nebo 
telefonicky na čísle 728 337 983. 

Akce finančně podporuje 
statutární město Prostějov.
Srdečně zve Jana Šmudlová

Dodateèné blahopřání k jubileu v měsíci lednu

Mnoho lidí se doma stará 
o  své starší příbuzné, ale často 
není v jejich silách věnovat se jim 
celý den a zajistit jim odpovída-
jící péči. Dochází do zaměstnání, 
starají se o  své dospívající děti 
nebo jim chybí potřebné znalosti 
a dovednosti. Starší člověk se tak 
může cítit osamělý, zbytečný, 
chybí mu kontakty s  ostatními 
lidmi. Pokud senior nepotře-
buje zdravotnickou péči, může 
v  tomto případě pomoci denní 
stacionář.

Ten zajistí v  průběhu dne po-
třebnou pomoc a podporu a také 
umožní smysluplné trávení vol-
ného času a  navazování nových 
kontaktů. Denní stacionář nabízí 
seniorům možnost stravování 
včetně dietního a  celodenní pro-
gram, který zahrnuje ruční práce, 
trénování paměti, čtení, poslech 
hudby, cvičení, procházky, ale také 
odpočinek. Důležitá je pro seni-

ory možnost trávit čas se svými 
vrstevníky. Ve stacionáři si s nimi 
mohou popovídat u  kávy, zahrát 
si karty, zazpívat si. Každý se do 
činností zapojuje podle svých zálib 
a možností. Program je zaměřen 
na udržení psychických a  fyzic-
kých schopností, soběstačnosti 
a navazování společenských kon-
taktů. Ke každému je přistupová-
no individuálně na základě jeho 
přání a potřeb a s ohledem na jeho 
věk a schopnosti.

Kromě aktivizačních činností 
poskytuje stacionář pomoc při 
oblékání a svlékání, při podávání 
jídla a pití, osobní hygieně i pou-
žití WC. Tyto služby poskytuje-
me klientům v momentu, kdy je 
sami nezvládají, dbáme na to, aby 
co nejvíce běžných činností vy-
konávali sami a uchovali si tak co 
nejdéle soběstačnost.

Pečující příbuzní tak mohou jít 
v klidu do práce, k lékaři nebo na 

úřad a mohou se spolehnout, že je 
o jejich blízkého dobře postaráno 
v  příjemném a  bezpečném pro-
středí.

Denní stacionář pro seniory je 
otevřen v pracovní dny od 7:00 do 
19:00 hodin. Senioři jej samozřej-
mě nemusí navštěvovat každý den 

a sami si určují čas, kdy do stacio-
náře přichází a kdy odchází.

Stacionář provozuje Centrum 
sociálních služeb Prostějov, p. o. 
a sídlí na adrese Lidická 86 v are-
álu staré nemocnice. Zájemci 
o tuto službu mohou přijít každý 
den osobně nebo nás kontaktovat 

telefonicky a ochotný personál jim 
podá potřebné informace. V sou-
časné době máme volná místa 
a  po podání žádosti a  uzavření 
smlouvy nic nebrání tomu, aby 
nás senior začal navštěvovat.

Mgr. Jana Nenálová, 
sociální pracovnice

Denní stacionář pro seniory pomáhá rodinám v péèi o jejich blízké

 95 let  Anežka Sluková

Seznam jubilantů, kteří v měsíci 
únoru 2016 oslavili svá jubilea
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Zápis do programů v cyklu duben-březen 
pro nové zájemce

V pondělí 4. dubna v odpo-
lední herně  

15.00-17.00 hodin.
Nový cyklus programů du-

ben-červen začíná 5. 4. dle roz-
pisu skupin.

 Výchova synů
Všichni to s  nimi myslíme 

dobře, výchova kluků však má 
svá specifika. Vychováváme 
chlapce tak, aby z  nich jednou 
byli skuteční chlapi? Beseda pro 
rodiče s  ing. P. Mečkovským 
v úterý 5. 4. v 18 hodin, rezerva-
ce míst předem.

 Jak být úspěšným rodičem? 
Základy efektivního rodičovství

Zážitkový seminář pro rodiče 
o  tom, jak si lépe porozumět se 
svými dětmi, jak si užívat rodi-
čovství bez bojů a se vzájemným 
respektem - seminář o tom, jaké 
mohou být výchovné styly, proč 

děti zlobí a  co nám tím chtějí 
sdělit, jak zabránit nevhodnému 
chování dětí apod. Rezervace 
míst předem. Sobota 9. 4. od 9.00 
do 13.00 hodin.

Zdravý pohyb v životě rodičů 
i dětí- v zdravém těle zdravý 

duch
Besedy i  praktická cvičení 

s Mgr. H. Peterkovou. 11. 4.-15. 
4. ve všech pravidelných pro-
gramech pro rodiče s dětmi.

Rodičovská setkávání 
Pravidelná měsíční setká-

ní - témata setkání dle potřeb 
účastníků. Pro rodiče, kteří 
chtějí sdílet své zkušenos-
ti z  výchovy dětí, najít vzá-
jemnou oporu, konzultovat 
s ostatními rodičovské rados-
ti i starosti. Jednotlivá setkání 
volně navazují na kurzy a be-
sedy MC. 

Dubnové setkání je v  úterý 
19. 4. 18.00-20.00 hodin.

Čarodějnický týden
Čarodějnický víceboj plný 

čarodějnických úkolů všech 
programech pro rodiče i děti 25. 
4.- 29. 4. Čarodějnické a kouzel-
nické kostýmy vítány!

Individuální psychologické 
poradenství s olomouckou 

psycholožkou 
PhDr. P. Tenglerovou

dle objednání
Individuální právní pora-

denství s právničkou Mgr. A. 
Hálkovou

dle objednání
Odpolední herny pro rodiče 

a prarodiče s dětmi do 5 let
Vždy v  pondělí 

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

Kontakty:
ww.mcprostejov.cz,  www.facebook.com/cipisekprostejov,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Kaleidoskop

Seznam přivítaných dětí
Vítání občánků dne 

10. 3. 2016
Adriana Pospíšilová
Eliška Šťastná
Štěpán Najer
Elena Novotná
Sofie Kašíková
Sebastian Škop
Kryštof Svozil
Krištof Piňos
Adéla Kořístková
Kryštof Rajtr
Zoe Pindrochová
Dominik Sváček
Viola Tinková
Filip Baše
Matyáš Kadlček
Tadeáš Zatloukal 
Dominik Nakládal
Dominik Stříž
Tobiáš Machula
Maria Adéla Papalová
David Šuta 
Marek Švec
Viktorie Kolinská

Petr Janeček
Daniel Homola
Čeněk Lobodáš
Viktor Christian Trafford
Jaroslav Němeček
Rostislav Němeček
Andreas Günther
Viktorie Šánová
Elena Vedenejeva
Agáta Šamanová
Melissa Magdaciu
Elena Nezvalová
Andrea Lužová
Jakub Daněk
Laura Sofie Vychodilová
Beata Kopečná
Eliška Poislová
Tadeáš Hejkrlík
Thomas Sláma
Adéla Burgerová
Laura Jenčíková
Jan Škop
 -red-

Mateřské centrum Cipísek

INZERCE

Církev víry,
sbor Prostějov

Svatoplukova 45a, 
796 01  Prostějov

pořádá cyklus přednášek

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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Kurz společenského tance a společenského 
chování pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Zahájení ve středu 20. 4. 2016 od 16.00 do 17.30 hodin
v tanečním klubu, 

Dům služeb, Olomoucká ulice, Prostějov.
6 středečních lekcí

- závěrečná prodloužená i pro rodiče, 
oblečení civilní, nemusíte tančit v párech

Kurzovné: jednotlivci 300 Kč, páry 550 Kč, 
skupina od 10 zájemců 250 Kč/osoba
Kontakt: Tel.: 728 931 557, 602 966 222
E-mail: olomoucka.tanecniklub@seznam.cz
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Divadlo Point přivezlo ceny
Valašské křoví Slavičín 2016 (10. – 13. března) je renomovaná postu-

pová přehlídka amatérského divadla, která každoročně hostí divadla z celé 
České republiky. Ve velké konkurenci zabodovalo Divadlo Point s inscenací 
E=mc2, lásko moje (Patric Cauvin, Aleš Procházka). Komedie o lásce není 
jen romantickým příběhem, ale především rychlým sledem vtipných scén, 
které tvoří dobrodružný příběh o klukovi z Paříže a dívce z Ameriky. On je 
rošťák, který hltá americké filmy a hraje fotbal a ona zase miluje Shakespearea 
a Einsteina. Co na to jejich kamarádi a rodiče? To stojí za vidění.

Porota udělila individuální čestná uznání jednotlivcům:
Martinu Osladilovi - za roli Daniela Michona 
Adamu Špičákovi - za roli Londeta 
Daliboru Vybíralovi, Janě Zimčíkové a Tomáši Jajčíkovi – za scénografii 

Ceny kolektivům:
Souboru Divadla Point Prostějov za inscenaci E=mc2, lásko moje

Individuální ceny jednotlivcům:
Aleši Procházkovi – za režii 
Evě Vychodilové – za roli Angeliny Kingové 
Davidu Krchňavému - za roli Marcela, Richarda a ostatních 
Denise Kopecké - za roli Natalie Woodsteinové 
Inscenace si také odnesla nominaci na Národní přehlídku činoherního 

a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2016. -js-

Středa 20. 4. – Dny umění nevidomých na Moravě
Již sedmým rokem pořádáme 

v rámci festivalu Dny umění ne-
vidomých na Moravě prezentaci 
činnosti a  kulturní vystoupení 
zrakově postižených, profesio-
nálních i  amatérských umělců 
a souborů. 

Účast na letošní ročník přislíbil ne-
vidomý hudebník Pavel Vlček z Pro-
stějova, Petr Mašek z  Prahy, Lenka 
Řehánková z Chrlic, Ilona Ptáčková 
z Nového Města na Moravě, pěvecký 
soubor Pastelky z Kyjova, a manže-

lé Macourkovi, Jakub Vevera, Jana 
Brožková a Ludmila Veselá ze SONS 
Prostějov. Místo konání – podkrovní 
sál městské knihovny Prostějov, Ská-
lovo nám. č. 6, Prostějov. 

Program celého dne: - 9:00 až 
16:00 výstavka výrobků těžce zra-
kově postřených klientů „Tvořivé 
dílny pro nevidomé“ v prostorách 
půjčovny knih pro dospělé,

- 13:30 vernisáž výstavy obrazů 
zrakově postižené umělkyně Sally 
Booth, žijící  v  Londýně – zahájí  

ředitel knihovny MgA. Aleš Pro-
cházka,

- 14:30 až 17:00 hudebně dra-
matické pásmo profesionálních 
i amatérských těžce zrakově posti-
žených umělců. Též moderuje pan 
ředitel. Místo konání – podkrovní 
sál knihovny. 

Tato akce se uskuteční za finanč-
ní podpory Magistrátu města Pro-
stějov.  Změna programu vyhraze-
na. Alena Hejčová

 SONS Prostějov

OTEVŘENÍ GALERIE CYRIL
Byl kostel a ten kostel měl věž. 

Byli lidé, kteří do kostela chodili. 
Občas zamířili i do věže, většinou 
zazvonit, seřídit hodiny, opravit 
okno, či něco podobného. Jenže 
pak si tito lidé řekli, proč něco 
s věží neudělat, proč ji nějak ne-
využít. 

Po Werichovsku by se dalo říci, 
když už věž jednou je, tak má kou-
kat, aby byla. Pak se zjevil nápad na 
zřízení galerie, výstavního prostoru 
v  kostelní věži. Už jen ta představa 
zní zajímavě. Lidé se dali tedy do díla, 
interiér věže vyklidili, opravili a  vy-

líčili. A  dnes Vás tak mohu pozvat 
na zahájení provozu Galerie Cyril. 
Jméno jsme vybrali podle jedno ze 
světců, kterým je kostel věže zasvě-
cen, naleznete ji tedy ve věži kostela 
sv. Cyrila a  Metoděje na Brněnské 
ulici v Prostějově. K otevření a zahá-
jení provozu dojde vernisáží výstavy 
Naděždy Máčalové, nesoucí název: 
„Tam, kam se dívají“. Vernisáž pro-
běhne 31. 3. 2016 v 18 hodin. Gale-
rie se bude programově do budoucna 
soustředit na podporu současných 
umělců domácích, ale také z  jiných 
koutů republiky. Otevřená bude 

každou neděli od 10 do 11 hodin 
a dále po domluvě prostřednictvím 
emailu: GalerieCyril@gmail.com, či 
telefonem: 728 341 231, 732 724 341. 
Pokud byste se chtěli o galerii cokoliv 
dozvědět (popřípadě máte-li zájem 
o  navázání spolupráce), nebojte se 
ozvat na zmíněné kontakty, či na-
vštivte naše webové stránky www.
GalerieCyril.cz.

Tímto bych chtěl mockrát 
poděkovat všem lidem, kte-
ří se podíleli a  stále podílí 
na vzniku a  provozu galerie.                                                                                                                     
 David Bartoš, kurátor galerie

Proměny znovu spoleèně 

s Hradišťanem

Prostějovskému pěvecké-
mu sboru Proměny se dostalo 
mimořádné pocty. Byl přizván 
k  účinkování na jedinečném 
představení ostravského režisé-
ra a hudebního skladatele Pavla 
Helebranda Evangelium podle 
houslí.

Libreto čerpá z  tradic veliko-
nočních pašijových her a  hudba 
je inspirována moravskými zvy-
ky a tradicemi. Jedná se o stylově 
vrstevnaté oratorium pro sóla, 
sbory, herce, cimbálovou muziku, 
dechovou kapelu, dětskou hudec-
kou muziku, komorní smyčcový 
orchestr, varhany a  bicí nástroje. 
Celkově vystoupí téměř 200 účin-
kujících, v  čele s  Jiřím Pavlicou 
v  roli Ježíše a  muzikantů z  Hra-

dišťanu v rolích apoštolů. Sborové 
party  svěřil autor vybraným těle-
sům z  Ostravska a  Olomoucka. 
Proměny tak po roce a  půl od 
charitativního koncertu pro Klo-
kánek opět stanou na jedné scéně 
s Hradišťanem.

Evangelium podle houslí mělo 
velkolepou premiéru v roce 2001 
v bazilice na Sv. Kopečku u Olo-
mouce a nyní se po patnácti letech 
na Hanou vrací. Tentokrát přímo 
do srdce Olomouce, do Koste-
la Panny Marie Sněžné, kde jej 
můžete zhlédnout v  pondělí 11. 
dubna od 19 hodin. O týden dříve 
bude dílo  provedeno v ostravské 
Katedrále Božského Spasitele. 

Vstupenky na představení lze 
zakoupit v síti Ticketportal.

Moravsko - slezská křesťanská akademie, region 
Prostějov Vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví

PhDr. Karel KAVIČKA 
historik a spisovatel

MARIÁNSKÝ SLOUP v PRAZE
historie a současnost.

Přednáška se uskuteční 13. dubna 2016 v 17.30 hodin. 
v budově Cyrilometodějského gymnázia 

Komenského ul. 17 v Prostějově. 
Setkání příznivců historie se koná za finanční podpory 

statutárního města Prostějova. Srdečně zveme vás i vaše přátele.              
 Za výbor regionální pobočky Dr. Karel Kotyza a Ing. Václav 

Kopečný za doprovodu komorního souboru

vás zve na dubnové akce:
13. 4. 2016 středa 17.00 hod
Členská schůze AREIM  – Národní 

dům v Prostějově – 1.NP, červený salonek
13. 4. 2016 středa 18.00 hod
Klub AREIM – Národní dům v Pros-

tějově – 1.NP, červený salonek
CO LZE ZJISTIT Z KAPKY KRVE 

– přednáška o  tom, jak lze metodou 
analýzy živé kapky krve v  temném poli 
mikroskopu zjistit těžké kovy, chemiká-
lie, projevy stresu, přetížení jater a sleziny, 
riziko infarktu a mozkové mrtvice, překy-
selení organismu, snížení imunity,  nad-
měrnou přítomnost tuků a celou řadu ji-
ných, rizikových příznaků, které ovlivňují 
nebo brzy  mohou ovlivnit náš zdravotní 
stav. V druhé části budeme orientačně se-
známeni s  irisdiagnostikou (diagnostika 
z  oční duhovky), která doplňuje kom-
plexní pohled na zdravotní stav člověka.

Přednáší: Jana MIKLÁŠOVÁ, spe-
cialista na vyšetření kapky krve, irisdia-
gnostiku, hloubkovou  detoxikaci a bio-
regulaci. Několik let vede naturopatickou 
poradnu v Olomouci. Prostor bude  sa-
mozřejmě i na vaše dotazy. Více na: www.
zrcadlozdravi.eu  

CO JE REIKI? Informaci podá Mgr. 
Rudolf FRANTIS - předseda ASOCIACE 
REIKI MORAVA  z. s. Vice na: www.reiki-
morava.cz. Vstupné: členové AREIM 50Kč, 
ostatní 90Kč 16. 4. 2016 sobota 10.00 hod.

Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – 
ART ECON - Střední škola, Husovo nám. 
91, PV´2. NP, multimediální učebna. Při-
bližně hodinová prezentace o  REIKI, 
potom iniciace na REIKI. Následuje 
seminář o práci s energií REIKI a prů-
běžné procvičování jednotlivých technik, 
které jsou součástí výuky prvního stupně. 
Iniciace probíhá individuálně. Získáte 

certifikát a praktický manuál. Ti, kteří již 
absolvovali I. stupeň u Dr. L. Hodka nebo 
Mgr. R. Frantise, mohou přijít na opako-
vání (doporučujeme okolo 12 hod. po 
úvodní části a  iniciaci nových zájemců). 
Na výše uvedenou akci srdečně zveme 
všechny, kteří mají o danou problemati-
ku zájem.  Děti mohou být iniciovány od 
3let. REIKI u  dětí zintenzivňuje osob-
nostní rozvoj, posiluje  imunitní systém 
a  chrání před zneužíváním návykových 
látek (pokud 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 spolufi-
nancován Olomouckým krajem a sta-
tutárním městem Prostějov   

VZDĚLÁVACÍ AKCE
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122
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Loutkové divadlo Sokola 
I Prostějov Pronitka ukončilo 21. 
sezónu pohádek. Tuto tradičně 
otevřelo i  ukončilo představení 
O perníkové chaloupce. 

Loutkářský soubor Pronitka, 
který tu je pro malé diváky, se letos 
představil několika úžasnými po-
hádkami, ve kterých vždy zvítězí 
dobro nad zlem a největším hrdi-
nou je statečný Kašpárek. O Hastr-
manovi, Zvonek královny víl, Drak, 
Začarovaný Kašpárek a letošní pre-
miéra, z pera principálky Lucie Hla-
číkové, Jak Kašpárek s Honzou vy-
zráli na čerta, byly k zhlédnutí ve 21 
představeních. Naše loutky upouta-
ly širokou dětskou veřejnost, přišlo 
více než tisícovka malých a velkých 
diváků, kteří na chvíli zapomněli 
na svoje všední starosti a přenesli se 
s námi do Kašpárkova světa prince-
zen, draků, vodníků, ježibab a čaro-
dějů, čertů, do světa pohádkového 
snění, do světa, kdy každé zlo je 
nakonec potrestáno a  zůstane jen 
dobro, láska, krásný úsměv a hřeji-
vý pocit na duši.  Je vidět, že diva-
delní představení pohádky určené 
dětem hlavně předškolního věku 
mají na kulturním programu města 
svoje opodstatněné místo. Je úžas-
né a  velmi povzbudivé podívat se 

po uvedené pohádce do návštěvní 
knihy a dozvědět se, jak velký zájem 
loutkářská činnost vzbudila. Dětský 
úsměv a rozzářené oči jsou jedinou 
odměnou hrstce nadšených loutka-
řů, kteří obětují svůj volný čas hraní 
pohádek pro radost diváků. Patří 
jim za to veliký dík a hluboký obdiv.

Pronitka, loutkařský odbor 
Sokola I Prostějov děkuje statutár-
nímu městu Prostějovu za poskyt-
nutí dotace v roce 2015, která byla 

použita na úpravu osvětlení jeviště 
loutkového divadla. Můžeme tak 
nabídnout našim divákům kvalit-
nější zážitky z našich pravidelných 
představení a  lépe propagovat So-
kol i město Prostějov. Pokud chce-
me zachovat i nadále velmi nízké 
vstupné a  umožnit tak návštěvu 
představení co nejširší veřejnosti, 
jsou pro nás dotace velkou pomocí.

Lucie Hlačíková 
(redakčně zkráceno)

Čtvero roèních období II - JARO
aneb bylinkový workshop v Nezávislém prostoru ECHO

Rok se s rokem sešel a máme 
tu již druhý ročník bylinkového 
workshopu. Letos se budeme 
zaměřovat na bylinky v kuchy-
ni a v kosmetice, víc ale nepro-
zradíme, ať se máte na co těšit. 

V  jarním workshopu se za-
měříme na bylinu, která svými 
léčivými vlastnostmi opravdu 
vyniká - na česnek medvědí. 
Tato bylinka detoxikuje orga-
nismus, pomáhá stabilizovat 
krevní tlak, snižuje „špatný“ 
cholesterol,  léčí nemoci srdce 
a  cév,  nemoci ledvin, ozdravu-
je střevní mikroflóru a  půso-
bí přirozeně antibioticky bez 
negativních vedlejších účinků. 
Vzhledem k  tomu, že jakákoliv 
tepelná úprava nebo sušení ničí 
léčivé látky v listech této rostliny, 
zpracujeme si ji zastudena do for-
my tzv. pesta. Pesto se vyrábí roz-
mělněním listů bylin spolu se solí, 
olejem a různými druhy semínek 
či oříšků. Lze jej vyrábět v mixéru 
(lze použít  i  tyčový) nebo hezky 
postaru ve hmoždíři, záleží jen 
na vás, jakou formu zpracová-
ní si zvolíte. Vzhledem k  tomu, 
že na jednu dávku pesta padne 

za oběť docela značné množství 
čerstvých listů, bude množství 
materiálu omezeno. Kdo má 
tedy zájem odnést si tuto zdravou 
pochoutku, nechť si zarezervuje 
místo na e-mailové adrese  by-
linky-echo@seznam.cz, obratem 
vám bude rezervace potvrzena 
a budou vám zaslány  i bližší in-
formace o  průběhu workshopu. 
Pesto si v jeden den vyrobíte i od-
nesete v  hezkých skleničkách, 
veškerý materiál bude obstarán. 
Pokud disponujete přenosným 
mixérem či hmoždířem, doneste 
si jej prosím s  sebou.  Těšíme se 
na vás! 

Workshop se koná 7. 4. 2016 
od 17:00.

Najdete nás v Prostějově na 
Kostelecké ulici č. 39

(na konci slepé uličky k pa-
nelákům, naproti restaurace 
U Chmelů)

Pro více informací, či spoje-
ní s námi navštivte níže uvede-
né stránky:

www.facebook.com/sound.
of.echo

plus.google.com/+Nezávislý
prostorECHOProstějov

Pronitka konèí sezónu 
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HLEDÁME KE KOUPI
BYT 2+1 NEBO 3+1  

S BALKONEM
SPĚCHÁ

ADVOKÁTA PLATÍME

TEL.: 774 414 525
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INZERCE
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Nástrojař

Sportovní č.p. 313, 798 12, Kralice na Hané, tel.: 582 369 279  WWW.LINAPLAST.CZ

Projektový manažer
Operátor montáže Seřizovač vstřikovacích lisů
Seřizovač - junior
(vhodné pro absolventy)

Seřizovač montážních
strojů, zařízení a linek

Nenabízíme právě volné pracovní místo, které by odpovídalo 
Vašemu vzdělání či praxi?  Nevadí, neváhejte poslat 
svůj životopis na náš email: linaplast@linaplast.cz. 

Třeba zrovna Vás potřebujeme a zaměstnáme.
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Oblastní spolek 
ČČK Prostějov

Milíčova 3, zastoupený: Ing. Lenkou Černochovou, 
ředitelkou úřadu

Odborná konference
Témata a přednášející: Endo-

skopické metody v  gastroen-
terologické ambulantní praxi, 
první pomoc při poranění 
břicha

Pořádá: Oblastní spolek ČČK 
Prostějov, Milíčova 3,796 01 
Prostějov

Odborná konference  se 
uskuteční v  sídle Oblastního 
spolku ČČK Prostějov, Milíčova 
3, Prostějov

Odborná konference pro 
nelékařské zdravotnické pra-
covníky akteditovaná u  Čes-
ké asociace sestra pro obory 
- všeobecná sestra, porodní 
asistentka, dentální hygienis-
ta, zdravotní laborant, asistent 

ochrany veřejného zdraví, 
nutriční terapeut, ortoptista, 
zubní technik, zdravotnic-
ký záchranář, farmaceutický 
asistent, zdravotně sociální 
pracovník ČAS/KK/215/2016 
a ČAS/KK/216/2016.

Poplatek 200 Kč se platí 
hotově v  den konference. Na 
závěr konference vám vydáme 
osvědčení s 4 pasivními kredi-
ty.

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

Dne: 16. dubna (so-
bota) a  stejné téma 18. 
dubna(pondělí) od 8.30 do 
13.05 hodin

SEBEMARKETING aneb umění prodat se       
Možná se shodneme na tom, 

že dobří obchodníci to mají 
celkově jednodušší. Většinu 
věcí v životě si prostě vysmlou-
vají. Přijdou, vykouzlí úsměv, 
prohodí pár slov a je to. 

Co však my ostatní, kteří 
vstupujeme do místnosti poti-
chu, jsme ostýchaví, není nás 
hned slyšet a ani moc vidět? Vě-
řili byste, že lidé nejdříve kupují 

nás a až potom naše služby, rady 
a  doporučení? Každý o  sobě 
občas pochybuje, ale právě po-
chybnosti jsou našim největším 
nepřítelem, jsou totiž vidět. Nej-
prve si však musíme vybudovat 
vlastní hodnotu zevnitř. Není to 
jednoduché, někdy to trvá i ně-
kolik let. Proto jsme pro vás na 
středu 20. dubna 2016 od 17:30 
do 20:00 hodin v Penzionu a re-

stauraci U  Koníčka připravili 
malý rychlokurz sebemarketin-
gu a umění prodat se s psycho-
logem a specialistou na tréninky 
a  koučování Mgr. Robertem 
Stuchlíkem.

Kromě toho, že již řadu let školí 
velké firmy jako je např. Mount-
field, Partners, Pepsi Czech atd., 
absolvoval také speciální třímě-
síční výcvik srí-lanských mnichů 

v budhistickém klášteře a výcvik 
v thajské józe. Zná tedy řadu po-
stupů a to i orientálních, jak najít 
svou hodnotu a umět ji správně 
prezentovat. Nejde totiž jen o to 
být slyšet a vidět, ale naučit se vy-
zařovat tu zvláštní sílu sebejistoty, 
kterou kolem sebe mají úspěšní 
a sebou si jistí lidé. Pak si budeme 
umět v životě daleko jednodušeji 
odpovědět na otázku, jaká je naše 

hodnota. Nebude už pak těžké 
stanovit si cenu našich služeb, 
ustát si svůj názor v  kolektivu 
nebo i v rodině.

Na vás se těší Klub Moudré-
ho podnikání žen Prostějov. 

Vstupné je 200 Kč, vzhledem 
k omezené kapacitě si své mís-
to můžete zavčas rezervovat 
u paní Heleny Volfové formou 
SMS na tel. 605 051 955. 

S AKTIVNÍMI SENIORY DO BESKYD 
  AKTIVNÍ SENIOŘI  S  NE-

MOCEMI I  BEZ…  jsou zváni 
na týdenní rekreační pobyt na 
Horní Bečvu do Beskyd, do hor-
ského hotelu Cherry, ve dnech 
27. 6. - 3. 7. 2016. 

Čeká na ně ubytování ve dvou-
lůžkových a  třílůžkových poko-
jích na hotelu se sociálním zaří-
zením na každém pokoji, televizí 
a připojením na internet Připra-
veny jsou i  dvoulůžkové bunga-
lovy s možností přistýlky, plným 

sociálním zařízením v  každé 
chatě. Každý bungalov má vlast-
ní připojeni Wifi  a  zastřešenou 
verandu.

V ceně pobytu 3.000 Kč je plná 
penze, pro diabetiky druhá večeře, 
volný vstup do venkovního bazénu, 
jedenkrát denně hodinový pobyt 
v solné jeskyni a doprava až na místo 
mikrobusem. Ranní rozcvičky a cvi-
čení pro seniory jsou dobrovolné. 
Připraveny jsou i edukační přednáš-
ky zaměřené na zdravý život starších 

občanů. Dobrovolná je i pracovní te-
rapie a exkurze do vodní elektrárny 
na místní přehradě. Okolí přehrady 
nabízí krásné vycházky různým te-
rénem a bohaté houbaření a sběr bo-
růvek. V případě nepříznivého po-
časí máme připraveny pěkné filmy.

 Bližší informace Vám podá jed-
natel  spolku „AKTIVNÍ SENIO-
ŘI S NEMOCEMI I BEZ…“ Mgr. 
Vladimír Pařízek, mobil 739 513 405. 
Těšíme se na Vás! Vladimír Pařízek

 spcch-pv@email.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Prostějov pořádá 4. ročník potkávání se 

s módou, pohybem, krásou a mluveným slovem...

Tvořím, tedy jsem ...
v pátek 8. dubna 2016 v 17 hodin v Národním domě  

v Prostějově, v přednáškovém sále, 1. patro
...překvapení večera“ – tombola – originály tvůrců

                                                      
od 12 hod – plyšákový bazar (1 ks/ 10, 20 Kč) + prodej 
originálů od tvůrců účastnících se slavnostního večera 

Vstup volný
od 17 hod – hlavní program (vstupenka nutná)  
- módní přehlídky, tanec, hudba, mluvené slovo

Za pořadatele Vás srdečně zve Ing. Lenka Černochová,  
ředitelka úřadu ČČK Prostějov.

Cena vstupenek 100 Kč, prodej na ČČK Prostějov, volejte na 
mobil: 723005411 nebo pište na mail prostejov@cervenykriz.eu  

nebo v art kavárně AVATARKA, nám. TGM.

Vzpomínání Jany a Miti Zikmundových na prostějovský INTIMIT KLUB
S  cílem odlehčit závažná 

předchozí témata připravil 
Klub historický a  státovědný 
v Prostějově na duben letošní-
ho roku netradiční program: 
setkání u klavíru a ohlédnutí 

za jednou kulturně-společenskou aktivitou. Na 
prostějovský INTIMIT KLUB, klub přátel jaz-
zu, výtvarného umění a poezie z let 1968-1970, 
budou vzpomínat se zájemci a případnými pa-
mětníky těchto dob Jana a Miťa Zikmundovi. 

Akce se bude konat v  úterý 19. dubna 2016 

v 17 hodin ve výstavním a přednáškovém sále 
Státního okresního archivu Prostějov v Třebíz-
ského ulici č. 1. 

Všichni jsou srdečně zváni.
(text: J. a M. Zikmundovi)
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SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže a ZO ČSOP Hloučela 

 
POŘÁDAJÍ CYKLO VÝLET PRO MILOVNÍKY  

PŘÍRODY 

 
 
Trasa: Prostějov – PR Vápenice – Velký Kosíř a zpět 
            (cca 25 km) 
 
 Kdy: 9. 4. 2016 v 9:00 hodin 
 
 Sraz: u haly Sportcentra – DDM,   
           Olympijská 4, Prostějov  
 
 Návštěva přírodní rezervace Vápenice s výskytem    
 koniklece velkokvětého. 
 
 Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621  
                                                                      587  571 972  
                     e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
                     Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV,  
                     www.sportcentrumddm.cz  
 

 

 

   SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
  Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 972  

 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 do 12 let 

 
 
 
 

 
 

   
  Bohatý program bude probíhat v ČSOP  RS Iris, Husovo náměstí 67    
   a okolí Prostějova  
 
    - veselé hry a soutěže v přírodě 
    - celodenní výlety   
    - výtvarné aktivity      
    - sportovní aktivity 
               
  Stravování:  
  2x denně svačina,  
  oběd (při výletech studený) 
  pitný režim 
 
  Program denně od 8 do 16 hodin. 
   

       Cena: 1 100 Kč 
 

  Přihlášky na: www.sportcentrumddm.cz  
                        Baby camp, formulář přihlášky            
                          
  Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková,  tel.  737 069 621, 587 571 972     
                      e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

Další promenáda 
letošního roku
Divadelní spolek Historia  

a Okrašlovací spolek Prostějov
zvou  na další promenádu,  

která se uskuteční 
v neděli,

17. dubna  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. 

DESET  ROKŮ  PRÁCE  TÁBORNICKÉHO  KROUŽKU
Koncem března 2016 uplyne 10 roků od 

zahájení činnosti tábornického kroužku. 
Za uplynulá léta uspořádal kroužek celkem 
144 akcí (do konce února 2016), převážně 
o víkendech.  Výlety probíhají zpravidla 2x 
za měsíc. 

Jak to vlastně začalo?  Dne 25. 3. 2006 pro-
běhl první výlet do Brna na výstavu obrazů 
Zdeňka Buriana.  Do června 2007 kroužek 
nepracoval pod hlavičkou žádné organizace.  
Ve školním roce 2007/2008 pracoval jako 
kroužek při RG a ZŠ města Prostějov.  Od 
roku 2010 pracuje při Sportcentru DDM 
Prostějov.  Za uplynulá léta navštívil kroužek 
snad všechna zajímavá místa v našem blíz-
kém okolí.  Navštěvuje i  místa vzdálenější. 
Činnost můžeme rozdělit do několika ob-
lastí. 

1. Víkendové pobytové akce, kterých bylo 
celkem 21. Kroužek se každý rok zúčastnil se-
tkání dětí 

a mládeže v Hamrách, celkem tedy deset-
krát.  Dvakrát prožil víkend v Baldovci a čty-
řikrát  

v Plumlově v rámci oblastního kola soutěže 
Indiánská stezka.  Jednou se zúčastnili zástupci 

i celostátního kola Indiánské stezky v Halu-
zicích.  Již čtyřikrát se děti zúčastnily třídenní 
akce Ledová Praha, zaměřené na poznávání 
historie a  památek hlavního města. Členové 
díky tomu již znají známá místa v  Praze – 
Hrad, Karlův most, Národní divadlo, Staro-
městské a Václavské náměstí, Muzeum Policie 

ČR, Vojenské historické muzeum, Náprstkovo 
muzeum, Muzeum Karla Zemana, Petřín, vrch 
Vítkov, Vyšehrad a další. V Praze navštívili mu-
zikály Tři mušketýři a Dracula 2015.  Oblíbe-
né je i spaní ve škole (1x) nebo na dopravním 
hřišti (7x). 

2.  Jednodenní výlety do přírody – celkem 
jich proběhlo 71.   Kroužek navštívil Kosíř, Te-
rezské údolí, Záhoří, Sládkovu skálu, Otaslavi-
ce,  Malé Hradisko, Ochozskou kyselku,  jesky-
ně 

v Javoříčku, Zkamenělý zámek, Průchodni-
ci,  ZOO Svatý Kopeček, Tesák, Hostýn, Šerák, 
Plumlov a další místa, některá opakovaně. Vařit 
v přírodě se děti učily v rámci soutěže „O mis-
tra kuchaře“ 

v Kladkách (6x). Na soutěži získaly již něko-
likrát medailová místa.  

3. Jednodenní výlety za poznáním měst, 
hradů, zámků či muzeí – celkem 26 výle-
tů.  Děti navštívily hrady Bouzov, Šternberk 
a Špilberk, zámek v Náměšti na Hané, skanzen 
Příkazy.  Dále velká muzea v Brně, Olomouci, 
Šternberku, Šumperku. Někdy je výlet do pří-
rody spojený 

s návštěvou  malého muzea v Drahanech, 
Konici, Čechách pod Kosířem, Slatinicích. 
Opakovaně proběhly i  návštěvy dinoparku 
a aqua centra  ve Vyškově.  Nejčastěji navštíve-
nými místy byla města Olomouc (8x), Vyškov 
(7x) a Brno (5x). 

4. Pomoc při organizaci různých akcí – 
celkem 19.  Již 6x to byla pomoc Českému sva-

zu ochránců přírody v Prostějově při tradiční 
akci Den Země na náměstí v Prostějově. Dva-
krát kroužek pomáhal ČSOP vysazovat strom-
ky na Kosíři.  Sportcentru DDM pak pomáhal 
při akcích Veletrh zábavy (3x) a Mikuláš (6x). 
Kroužek uspořádal Večer světel, věnovaný vý-
ročí vzniku kresleného seriálu Rychlé šípy. Jed-
nou starší členové pomáhali při akci Mikuláš 
na laně.  

5.  Proběhlo i šest letních táborů – ve Vid-
navě (3x), Týně nad Bečvou, Horním Žlebu 
a v Oklukách. Základem programu na táboře 
byla vždy celotáborová hra, např. Lovci mamu-
tů, Záhada hlavolamu, Piráti z Karibiku, Proti 
všem (z doby husitských válek). 

Výletů se zúčastňují i rodiče, a to nejen jed-
nodenních, ale i  víkendových pobytových. 
Kroužek tak nabízí aktivity pro celou rodinu. 

 Co dětem členství v kroužku přináší? Pohyb 
na čerstvém vzduchu v přírodě, zvyšování fyzické 
zdatnosti (pěšky trasy 8 – 12 km, sport, hry), po-
znávání přírody a zajímavých míst v přírodě,  zna-
losti o chování v přírodě, rozšiřování vědomostí 
z  historie, vlastivědy i  literatury (hrady, zámky, 
muzea, Praha, Brno, Olomouc), hry, užitečné ak-
tivity ve prospěch druhých a nové kamarády. 

Činnost je určena dětem a  mládeži od 7 
roků. V současné době má 14 členů.  Rádi při-
vítáme další zájemce, kteří by chtěli chodit na 
výlety v partě dobrých kamarádů.

  Mgr. Zdeněk Rajtr
  vedoucí tábornického kroužku
  při Sportcentru DDM Prostějov

SLET ČARODĚJNIC
30. 4. 2016 Plumlov, 

kemp Žralok od 14 hodin
Soutěže pro děti – čaroděj-
ná olympiáda, kouzelnická 
show, skákací atrakce, malo-
vání na obličej, MISS čaro-
dějnice, MISS Ježibaba, oh-
ňová show, pálení čarodějnic,  
koncert kapely WOHNOUT, 
TH!S, BLACK ROSE. Na akci 
zve Spolek Plumlovských 
nadšenců.  

Více na 
www.plumlov.info



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 34 30. března 2016

Kaleidoskop

Akce plánované na duben

Zanzibar – beseda 

Dva ostrovy při východoafrickém pobřeží známé především pěstováním 
palem, koření a nádhernou přírodou. Chcete se o tomto místě dozvědět víc? 
Přijďte v úterý 5. dubna v 16.00 hod. na cestovatelskou besedu s Danielou 
Tobolovou. Beseda s promítáním fotek proběhne ve studovně ICM (budova 
CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov. Více informací najdete na www.
icmprostejov.cz. 

Tvořivá dílna s ICM – jarní dekorace
Jaro je tu! Chcete si vytvořit jednoduchou jarní dekoraci na stůl, za okno 

nebo třeba do květináče? Pak přijďte na tvořivou dílnu našich dobrovolnic 
Eleny a Marion. Tvořit budeme v pondělí 11. dubna 2016 od 15.00 hod. ve 
studovně ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov. Dobrovolný příspěvek 
na materiál je 20 Kč.    

Evropský den informací pro mládež – soutěž
17. dubna se v  celé Evropě slaví Den informací pro mládež, a  proto na 

týden od 11. do 15. dubna chystá ICM Prostějov tematickou soutěž, kte-
rou najdete jak na našem webu (www.icmprostejov.cz), tak na našem Fa-
cebooku (www.fb.com/icmprostejov). Více informací najdete na našem 
webu.

Cestuj a buď aktivní s ICM – levné cestování 
Zajímají vás tipy, jak levně cestovat? Znáte spaní na gauči nebo spolujízdu? 

A  už jste vyrazili na mezinárodní výměnu mládeže? Chcete-li se dozvědět 
víc, přijďte na besedu ICM Prostějov, která proběhne v pondělí 25. dubna 
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 procvičit 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 mů-
žete na e-mailu info@icmprostejov.cz.  

s písněmi a básněmi o lásce se koná v neděli 24. dubna 2016 v 15:00 hodin 
v zámku v Plumlově. Zpěv a klavír.

Program:
Árie z oper Carmen, písně A. Dvořáka, Mozarta, Schuberta
Zhudebněné básně, Duchovní písně. Vlastní písně, Šansony

Zve Klubové zařízení Plumlov

Zkušenost zprostředkovaného uèení
Na ZŠ a MŠ Jana Železného probíhal od 

října do konce ledna 16-ti hodinový seminář 
„Zkušenost zprostředkovaného učení“ za vy-
užití metody Feuersteinovo instrumentální 
obohacování pod vedením Mgr. Blanky Stří-
teské. Seminář se konal již podruhé. Poprvé 
byl určen pro rodiče, jejichž děti navštěvují 
kroužek pohybových her Motoráček PV. Ten-
tokrát byl nabídnut učitelkám mateřských 
škol, konkrétně MŠ Dvořákova, Libušinka, 
Žešov, A. Krále, Květná a Jana Železného. 

Zprostředkované učení je vysoce efektivní 
způsob podpory úspěšnosti dítěte v procesu 
výuky ve škole, podporuje logické myšle-
ní a  vnitřní motivaci. Účastník semináře 
se naučí, jak se s dítětem učit, jak se učit ze 
zkušenosti, jak poznatky strukturovat a or-
ganizovat, učit se myslet v souvislostech, jak 
svou práci naplánovat a předem promyslet 
strategii, kterou úkol vyžaduje. 

Osobním prožitkem při práci s pracov-
ními listy „instrumenty“si účastnice kurzu 
zvnitřnily principy zprostředkovaného 
učení a v rámci skupinové interakce prožily 
zkušenost sdílení i  opodstatněné tolerance 

k druhým. V průběhu práce s instrumenty 
se nehodnotí, nesoutěží, respektuje se osobní 
tempo každého jedince a důraz je kladen na 
spolupráci a naslouchání.

Svůj osobní prožitek a obohacení popsala 
PaedDr. Alena Řešetková, zástupce ředitele 
pro MŠ Jana Železného:“V průběhu tohoto 
semináře došlo k celé řadě zajímavých a velmi 
poučných prožitků. Prožívali jsme hluboké za-
ujetí i frustraci, stres, jeho zpracování i uspoko-
jení ze splnění úkolu. Postupně jsme dokázali 
využívat principy zprostředkovaného učení 
ve svůj prospěch, spolupracovat a s největším 
respektem chápat, jak obtížný a demotivující 
může být úkol pro toho, kdo má menší schop-
nost daný úkol plnit. Myslím si, že metoda 
zprostředkovaného učení by byla velmi pouč-
ná zejména pro učitele základní školy, kdy by 
mohli na vlastní kůži zažít důležitost přesného 
zadání, spolupráce se skupinou a kouzlo nápo-
vědy, faktor stresu a frustrace a možnost jejich 
psychického zpracování a přetransformování 
do pozitivních pocitů. Budou-li poučenější 
učitelé, budou šťastnější, méně stresované  
a úspěšnější i děti.“ Mgr. Magda Vedmochová

Jarní koncert Zdislavy Krausové 

INZERCE

Základní umělecká škola PROSTĚJOVSKÉ pořádají
Vladimíra Ambrose DNY pod záštitou primátorky
a Městské divadlo HUDBY města Prostějova
v Prostějově 2016

24. ročník festivalu
24. dubna ZAHAJOVACÍ KONCERT 11. května KDYBY TISÍC KYTAR
17.00 hod. SVÍTÁ NÁM 18.00 hod. kytarový orchestr ZUŠ Uničov
sál MD Dechový orchestr PS ND kytarový soubor NON MESURE

ZUŠ Vladimíra Ambrose ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
sólisté: Z. Kožnárková, V. Bartoš

26. dubna JARNÍ KONCERT 12. května ABSOLVENTSKÝ KONCERT
19.00 hod. PĚVECKÝCH SOUBORŮ 17.30 hod. žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
PS ND Vlastimila, Orlice a Exaudi sál ZUŠ

28. dubna BICÍ KOLEM NÁS 13. května PROMENÁDNÍ KONCERT
17.00 hod. žáci a studenti ZUŠ 14.00 hod. žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
sál DUHA Olomouckého kraje nádvoří zámku

3. května POCTA VLADIMÍRU AMBROSOVI 14. května KOMORNÍ KONCERT
17.00 hod. koncert k 60. výročí úmrtí skladatele 19.00 hod. E. Müllerová - klarinet
sál ZUŠ PS ND P. Přikrylová - zpěv

M. Buriánková - klavír

4. května "OD BACHA PO VLACHA" 19. května KONCERT UČITELŮ
18.00 hod. Žesťové sexteto 18.00 hod. ZUŠ Vladimíra Ambrose
PS ND Filharmonie B. Martinů Zlín sál ZUŠ

5. května DĚTI DĚTEM 24. května SULLIVAN FORTNER TRIO
10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ 18.00 hod. Sullivan Fortner - klavír
sál MD pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ sál ZUŠ V. Pála - bicí

P. Forman - basová kytara

CHRÁMOVÉ  KONCERTY 
26. dubna 2016 v 17.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla

CHRÁMOVÝ KONCERT
učinkují žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 

11. května 2016 v 18.00 hod., kostel Povýšení sv. Kříže
CHRÁMOVÝ KONCERT

učinkuje pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia Prostějov 
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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 strán-
kách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz

 
Evid. č. 4171 (Ziko) 
Pes 
Kříženec, štěně 
Nalezen dne:
6. 3. 2016
Místo nálezu: 
Floriánské náměstí

Evid. č. 4172 (Zoubek) 
Pes
Jorkšírský teriér 
Nalezen dne:
8. 3. 2016. 
Místo nálezu:
ulice Česká 

Evid. č. 4154 (Anežka) 
Fena 
Kříženec
Nalezena dne:
28. 2. 2016
Místo nálezu: 
sídl. E. Beneše

NOVÁ KOLEKCE, PŘIJĎTE DO PRODEJNY
– TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Okružní 4200, Prostějov.

PROSTĚJOV
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Skvěle a  až neuvěřitelně 
reprezentovala česká výpra-
va svoji vlast, ale i svá města 
a oddíly na Mistrovství světa 
v  zimním plavání v  Rusku 
v  Tyumenu. Mistrovství se 
konalo od 8. 3. do 12. 3. a češ-
tí plavci a plavkyně zde před-
vedli, že se ledové sibiřské 
vody nebojí. Mezi nimi byla 
i  Dana ZBOŘILOVÁ, pře-
možitelka kanálu La-Manche 
z roku 2001 a současná před-
sedkyně oddílu dálkového 
a zimního plavání TJ HANÁ 
Prostějov.

Do Tyumenu jelo repre-
zentovat Českou republiku 
celkem 10 plavců a  plavkyň. 
Přičemž tohoto 10. Mistrov-
ství světa v zimním plavání se 
zúčastnilo celkem 1264 plavců 
a  plavkyň (800 mužů a  264 
žen) ze 42 zemí světa. Teplota 
vody se pohybovala okolo 1°C. 
Venkovní teplota vzduchu 
byla okolo 7°C. Česká repub-
lika si ze Sibiře odvezla celkem 
7 medailí. 2 zlaté, jednu stří-
brnou a  4 bronzové. Celkově 
se naše země umístila na 7. 
místě, což je v té obrovské svě-
tové konkurenci velice krásné 
umístění. Můžeme říci, že se 
řadíme mezi velmoci v  zim-
ním plavání. 

Dana ZBOŘILOVÁ plavala 
všechny tratě, tedy 25 m, 50 
m, 100 m, 200 m a 450 m. Že 
je nejlepší na delších a vytrva-
lostnějších tratích, o tom svěd-
čí i  celkové výsledky. Ve své 
věkové kategorii žen 40 – 44 
let získala na nejdelší trati 450 
m titul Mistryně světa se suve-
rénním časem 8:29,61. „Když 
jsem odjížděla do Ruska, ani 
ve snu by mě nenapadlo, že 
bych mohla přivézt medaili, 
natož zlatou“, svěřila se Dana 
Zbořilová a dodává: „Je to pro 
mne nová zkušenost, vládla 
tam úžasná atmosféra, byly to 
skvěle zorganizované závody. 
Na zimu jsem byla připrave-
ná“.

Je zde potřeba zmínit i další 
úspěšné plavce a to především 
Petra ŠLAJSE z  Plzně, který 
se stal mistrem světa ve věko-
vé kategorii muži 20 – 29 let 
rovněž na nejdelší trati 450 m 
s  časem 5:37,20. Na trati 200 
m si o den dříve Petr doplaval 
pro stříbrnou medaili. Úžasný 
výkon předvedly i Sylva KOU-
ŘILOVÁ z FIDESU Brno, kte-
rá si v  kategorii žen 55 – 59 
let doplavala pro bronz na 
tratích 100 m a 450 m a Lucie 
LEISOVÁ z Příbrami, která si 
pro bronzovou medaili dopla-
vala rovněž na trati 450 m a to 
v kategorii žen 20 – 29 let. Po-
sledním českým medailistou, 
který si přivezl bronzovou me-

daili, je Ivan LANDA z Prahy. 
3. místo si vyplaval v kategorii 
mužů 60 – 64 let.

Pochopitelně velký podíl 
má na úspěchu plavců i pravi-
delný trénink a účast na soutě-

žích v Českém poháru v zim-
ním plavání. Poslední závod 
tohoto poháru a vyhlášení vý-
sledků se bude konat 9. dubna 
v  poledne v  Zářičí. Všichni 
příznivci jsou vítání.  -mm-

PROSTĚJOV MÁ MISTRYNI SVĚTA
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Regionální přebor družstev okresu 
Prostějov 2015 

10. kolo
První část závěrečných dvou 

kol Regionálního přeboru druž-
stev okresu Prostějov přinesla 
vítězství favoritů.

První zápas Finále A  vyhrál 
vedoucí celek soutěže SK Pros-
tějov C jednoznačným výsled-
kem 5 : 0

První vyhrál Jakub Urban, 
svého soupeře z Rošády C Jodla 
Otmara mačkal od začátku par-
tie a zdolal ho.

Poté vyhrál Tomáš Pískov-
ský s  Martinem Navrátilem. 
Martin Navrátil hrál možná 
svoji nejlepší partii sezony, dr-
žel se dlouho, ale náhle přišel 
zkrat a  bylo po partii. Výhru 
týmu zařídila Daniela Urba-
nová. Se svým nejčastějším 
soupeřem (v  této sezóně) Da-
videm Krejsou opět vyhrála 
a  uklidnila tak hráče co ještě 
hráli (3:0). Na 4:0 zavěsil kapi-
tán týmu Aleš Hradský, vyhrál 
se štěstím, soupeř T. Vysloužil 
nestihl 30 tahu za stanovenou 
dobu a  prohrál na překročení 
šachu.Kanára (výhru s  nulou 

na kontě soupeře) dokončil 
svoji výhrou Šimon Londin 
v dlouhé partii, když po 4 ho-
dinách porazil M. Kmenta.

Zápas finále B SK Prostějov 
D proti SK Prostějov E skončil 
s celkovým výsledkem 1 : 4

Jako první dohrála nová 
akvizice SK D, mladíček Ma-
rek Moudrý. Hrál pěkně a roz-
hodla jeho jediná chyba, vazba 
na dámu a bylo po partii. Poté 
remizoval Otto Vystavěl s  Jin-
drou Táborským . Kluci hráli 
jako o  život, nic si nedarovali 
a  po výměnách na šachovni-
ci zůstali pouze 2 králi - jasná 
remíza. Jako další vyhrál v  15 
tazích Milan .Londin s  Janem 

Tesařem, partii rozhodla hrubá 
chyba vůdce bílých kamenů.

Zápas poté rozhodl Leoš 
Skládal s  panem Stanislavem 
Strejčkem, když s lepším časem 
nabídl remízu a soupeř jí přijal. 
Nadějnou pozici měl Martin 
Londin s  D. Grbinem. Získal 
dámu, ale obětoval za ní tolik 
materiálů, že partií nakonec ne-
zvládl a prohrál.

Nejlepší hráči: 100% Šimon Lon-
din 9/9; Urbanová Daniela 83,3% 
5/6; Prokš Oldřích 83,3 % 2,5/3

Příští (poslední) 11. kolo se 
hraje 10.4.2016 v  klubovně SK 
Prostějov od 9:00 hodin.

Kapitán družstev SK Prostě-
jov: Aleš Hradský

Anténní a satelitní technika
Kamerové systémy - IP | HDCCTV
EZS Jablotron 100
Zvonky a čipové přístupové systémy
Inteligentní domácnosti FIBARO

Plumlovská 67, Prostějov 796 01 návrhy, instalace, servis...

www.kbm.cz
info@kbm.cz
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INZERCE

13. -15. dubna 2016

AKCE -10%
(neplatí na již zlevněné zboží)

1.SK Prostějov chce na jaře potvrdit úspěšný podzim
V  druhé polovině měsíce 

března se začaly zaplňovat ko-
lonky výsledků jarních kol fotba-
lových soutěží od třetí ligy níže. 

V našem klubu 1.SK Prostějov 
proběhla zimní příprava v  obtíž-
ných podmínkách. S jakými jsme 
se potýkali zdravotními problé-
my, je všeobecně známo, nejsme 
v tomto ohledu samozřejmě jedi-
ní. Tréninkový program v nacvi-
čování herních činností nám pod-

statně narušily téměř dva týdny, 
kdy se na trénincích sešlo pouze 
kolem deseti zdravých hráčů.

Přestože se nebojíme deklarovat 
snahu o lepší umístění než v před-
chozích sezónách, nešli jsme 
cestou přivádění drahých posil. 
Snažíme se stále držet naší prokla-
mované filozofie stavět na vlast-
ních odchovancích. Máme celou 
řadu mladých, talentovaných hrá-
čů, kteří musí v těžkých zápasech 
sbírat zkušenosti, kterých se jim 
pochopitelně nedostává. Ale jiná 
cesta není. Pokud bychom letos 

před veškerou snahu neuspěli, 
může se tento mladý, perspektiv-
ní tým pokusit o kýžený výsledek 
příští rok. A právě ti mladí budou 
zase o několik zápasů zkušenější.

Vždyť výchova mladých fotba-
listů je základní prioritou našeho 
klubu. Ve všech mládežnických ka-
tegoriích hraje na tři sta hráčů, kte-
rým díky pravidelně obhajovanému 
statutu Sportovního centra mládeže 
a  Sportovního střediska mládeže 

poskytujeme ty nejlepší možné 
podmínky v  regionu. V  průběhu 
jara chystáme další náborové akce 
spojené se zajímavým programem.

V dubnu sehrajeme na domá-
cím stadionu obtížné utkání proti 
silnému Uničovu. Zveme naše 
věrné fanoušky na stadion Za 
místním nádražím v sobotu 16. 
dubna od 15:30 hodin. 

 František Jura
1.SK Prostějov
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tel.: 608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

když prodáváte 
nemovitost,
vyplatí se Vám 
naše chytrost

00
0

15
11

24
31

20
2

16
03

24
31

77
8

16
03

24
31

77
7

VÁŠ PARTNER PRO EL. RUČNÍ 
NÁŘADÍ, LES A ZAHRADU
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