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Prostějov rozkvetl do krásy!
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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!

15
12

21
31

36
2

15
01

27
30

04
5

BYTKRUMSÍN

SELOUTKY MOŘICE

450.000 Kč

350.000 Kč  3.250.000 Kč

CHATA - CHALUPA

Pro našeho klienta 
sháním byt 
2+1 a 3+1. 

Děkuji za nabídku. 
Hovorková.

Hledáme chatu, 
nebo chalupu  

na prostějovsku  
a na Stražisku.

Přízemní RD 3+1 s průjezdem a uzavřeným dvor-
kem. PENB G. 

Nabízíme menší patrový RD 3+1 k rekon-
strukci. PENB G. 

Rodinný dům 5+2 s uzavřeným dvorem.  
2 garáže a zahrada . CP 1.278 m2. PENB G.
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Vnitřní termoizolace
•	 Platíte příliš vysoké náklady za topení?
•	 Máte v bytě v zimě zimu a v létě příliš teplo?
•	 Nabízíme termoizolační nástřik v tloušťce 

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

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

průmyslových a ocelových hal

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

tel.: 737 255 817
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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VÁŠ PARTNER PRO EL. RUČNÍ 
NÁŘADÍ, LES A ZAHRADU
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Květnový kulturní 
kalendář

Před šedesáti lety – 12. května 1956 
– zemřel v  Prostějově hudební skla-
datel, dirigent a  pedagog Vladimír 
Ambros (1890–1956). Pocházel z hu-
dební rodiny. Otec Ezechiel Ambros 
byl zakladatelem zdejší hudební školy 
a  až do své smrti řídil pěvecké sbory 
Orlice a  Vlastimila. V  osmi letech se 
začal učit hrát na housle, později i  na 
klavír. Hudbě se věnovali i dva Vladi-
mírovi bratři Emanuel a  Jan. V  letech 
1907–1910 byl žákem Leoše Janáčka na 
varhanické škole v  Brně. V  roce 1911 
odešel do Frankfurtu na Mohanem, kde 
mu František Neumann zprostředkoval 
místo korepetitora v  tamním divadle. 
Rovněž zde pokračoval v dalším vzdě-
lání na konzervatoři. Seznámil se zde se 
svou budoucí manželkou, Angličankou 
Mabel France Speakmanovou. První 
světovou válku prožil v Anglii, kde pů-
sobil jako korepetitor v  londýnském 
Covent Gardenu a jako dirigent soukro-
mé opery Carl Rossa. Do Prostějova se 
vrátil v roce 1921. Začal učit na hudební 
škole. Dále byl sbormistrem pěveckých 
spolků Orlice a  Vlastimily a  dirigen-
tem Orchestrálního sdružení. V letech 
1927–1938 zastával funkci ředitele hu-
dební školy v Břeclavi. Nadále však udr-
žoval kontakty s Prostějovem, kde řídil 
Orchestrální sdružení. Pořádal koncerty 
a zájezdy a za pomocí Františka Neu-
manna a Břetislava Bakaly byly některé 
jeho skladby provedeny v  brněnském 
Národním divadle a rozhlase. Po návra-
tu do Prostějova se věnoval především 
kompozici a dirigování Orchestrálního 
sdružení. Jeho díla byla uváděna v Pra-
ze, Brně a  Olomouci. Byl nadaným 
hudebníkem, noblesním a  elegantním 
mužem i skvělým diskutérem a společ-
níkem. Dokladem toho byla jeho účast 
na debatách kulturních osobností města 
ve Škrobalově salonu v domě v ulici Ha-
načka. Vážili si jej muzikologové Břeti-
slav Bakala, Vladimír Helfert, Vladimír 
Gregor, Jan Racek a  další. Jeho dílo 
zahrnuje 135 děl nejrůznějších kom-
pozičních odvětví. Patří mezi ně napří-
klad klavírní skladby (Pozdrav z  hor, 
Hukvaldské hvězdy osiřely) a  orchest-
rální a symfonická díla (trilogie Beskydy, 
Symfonie přírody, Rolnická suita, kantá-
ta Veliký návrat, symfonická báseň Ba-
lada o  nenarozeném dítěti, Labutinka, 
cyklus písní na slova Vítězslava Nezvala 
Sbohem a šáteček, Symfonieta pro malý 
orchestr a klavír). Jeho památku v na-
šem městě připomíná název základní 
umělecké školy, ulice, pamětní deska na 
domě v Rejskově ulici č. 25, zachovaná 
korespondence v Muzeu a galerii v Pro-
stějově a místo posledního odpočinku 

na prostějovském hřbitově. Jeho přínos 
ocenil v rozsáhlé monografii Vladimír 
Gregor. Označil jej plným právem za 
spolutvůrce české hudby 20. století.

26. března uplynulo 210 let od úmrtí 
a  26. května 265 let od narození Jana 
Aloise Hankeho z  Hankenštejna 
(1751–1806). Tento holešovský rodák 
působil jako hospodářský úředník, poz-
ději jako knihovník olomoucké univer-
zitní knihovny. Je autorem například 
dvou významných německy psaných 
prací – Doporučení české řeči a  litera-
tury (jedné z prvních tzv. obran češtiny) 
a práce Pokus o splavnění řeky Moravy 
a  obchod Moravanů. V  ní připomíná 
Prostějov jako výrobce bavlněného zbo-
ží, kořalky i významných obilních trhů. 
J. A. Hanke byl 22. 12. 1805 (tedy v době 
francouzské okupace města po bitvě 
u Slavkova) jmenován tlumočníkem pro 
styk francouzské armády s magistrátem. 
Právě jeho zásluhou se podařilo zabrá-
nit vypálení Prostějova. Na jeho zdraví 
se podepsalo předčasné penzionování 
z funkce knihovníka i obvinění z  kolabo-
race s nepřítelem a následné vyšetřování.  
A tak stoupenec Voltaira, přítel a spolu-
pracovník obrozenců Josefa Dobrovské-
ho a  Josefa Vratislava Monseho umírá 
ve svých 55 letech na nervovou horečku 
26. 3. 1806 v Prostějově. Bezpochyby se 
jedná o významnou a neprávem opomí-
jenou osobnost našeho města.

31. května se dožívá osmdesáti let 
básník, historik umění, dlouholetý kas-
telán Bítova, člen legendární skupiny 
šestatřicátníků (V. Havel, V. Fischerová 
aj.) a  prostějovský rodák Jiří Kuběna 
vl. jménem Paukert. Kuběnova poezie 
není jednoduchá. Odráží se v  ní jeho 
rozsáhlé humanitní vzdělání, křesťanské 
symboly, antická mytologie. Je hymnic-
ká, plná paralelismů, aluzí, ale i refrénů 
lidových písní, hravosti a  smyslnosti. 
Připomeňme například básnické vý-
bory Krev ve víno, Ukřižování vína, 
Pramen Bítova, Ráno na Olympu, kni-
hu esejů Paní na duze a vzpomínkovou 
publikaci Paměť básníka. V Prostějově 
sice prožil jen pár týdnů svého života, 
ale jezdil sem jako památkář i jako host 
přehlídek poezie Wolkerův Prostějov. 
V Prostějově se narodil jeho přítel filo-
zof Josef Šafařík. V Prostějově vyšel také 
v roce 2006 sborník k sedmdesátinám 
nazvaný Pocta Kuběnovi. Obsahoval 
texty od dvaapadesáti literátů a  přátel. 
Jiří Kuběna se zde vyznává ze vztahu 
k našemu městu: „Město je to výstavné, 
ba honosné…Vyzařuje klid, sebevědo-
mí, důvěru i oprávněnou pýchu svých 
roduvěrných občanů, Hanáků…“ 

 Hana Bartková V divadelním sále prostějovského Národního domu byli oceněni nejlepší pedagogové.

Nejlepší sportovci uplynulého roku vyhlášeni a oceněni. 

Město pro byznys – Prostějov obsadil v  kraji třetí příčku

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 
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ZVEME VÁS NA SOUTĚZ – „AKTIVNÍ SENIOR“ 
Jedná se o druhý ročník vě-

domostně-dovednostní soutě-
že tříčlenných družstev a  jed-
notlivců.  

Akci připravila městská po-
licie společně s  prostějovskou 
knihovnou ve spolupráci s Od-
borem sociálních věcí Magistrá-
tu města Prostějova, Zdravým 
městem Prostějovem  a  jeho 
dalšími partnery pod záštitou 
Statutárního města Prostějova.

Soutěžící se setkají se strážní-
ky, policisty, hasiči, se studenty 
Střední zdravotnické školy, 
s pracovníky ČSOP RS Iris Pro-
stějov, studenty Trivis SŠV Pro-
stějov a samozřejmě se zástupci 
prostějovské knihovny. 

Soutěž je určena pro ženy 
i  muže, kteří v  letošním roce 
dosáhnou věku 60 let a starší.

Přihlásit se mohou tříčlen-
ná družstva i  jednotlivci.                                                                         
Družstva si mezi sebou utvoří 
sami senioři při registraci.

KDY SE AKCE KONÁ?
V úterý 24. května.
Sraz účastníků, prezentace 

a  vyzvednutí soutěžních kar-
tiček na stanovišti „START“                            
u hvězdárny proběhne od 9.00 
do 9.45h. Zahájení v 10.00 hod.                                                                                                
Vhodné je mít sportovní oble-
čení.

KDE?  
V Kolářových sadech v okolí 

hvězdárny. V  případě nepřízně 
počasí bude akce přesunuta do 
prostor ZŠ Jana Železného.

CO SOUTĚŽÍCÍ ČEKÁ?
Plnění patnácti úkolů. 

Všechny disciplíny budou 
uzpůsobeny věku. Z velké čás-

ti se jedná o znalosti z daných 
oborů, jako například základy 
první pomoci, dopravní před-
pisy, poznávání přírodnin, 
chráněná a  zajímavá místa na 
Prostějovsku, památky naše-
ho města, požární ochrana 
a  dvě sportovní disciplíny. 
Obava z  nezvládnutí není 
v  žádném případě na místě.                                                                           
Hlavním cílem je vytvoření 
příjemné atmosféry pro zúčast-
něné s  možností získat pěkné 
ceny.

DOPROVODNÝ 
PROGRAM  
Prostějovská hvězdár-

na připravila pro soutěží-
cí zajímavou přednášku.                                            
Lektorka Lenka Sehnalová, 
chůzi se severskými holemi.

Družstva i  jednotlivci, kteří 

se umístí na prvních třech mís-
tech, obdrží diplom, poukázku 
do lékárny a  další věcné ceny.                                                                                                                    
Nikdo ze soutěžících neodejde 

s  prázdnou, pro každého bude 
nachystán dárek. 

Občerstvení zajištěno.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Energetický regulaèní úřad se 
setká s obèany po celé ČR

Vážení občané! Zveme vás 
na debatu o změnách účtová-
ní elektřiny pro domácnosti. 
Vaše připomínky budou za-
pracovány do nového návrhu, 
který Energetický regulační 
úřad momentálně připravuje. 
25. května 2016 od 17:00 do 
19:30 v sále DUHY – Magis-
trát města Prostějova, Školní 
4, se uskuteční setkání v rám-
ci celostátní diskuse občanů 
s  představiteli ERÚ v  čele 
s  předsedkyní Alenou Vitás-
kovou a  dalšími odborníky. 
Ti vás zároveň budou varovat 

před nekalými praktikami ně-
kterých podomních obchod-
níků s  elektřinou. Přítomni 
budou také někteří členové 
Rady města Prostějova.

Vladimír Černý,
tiskový mluvčí ERÚ

vladimir.cerny@eru.cz
724 060 224

Novinka na webu města: 
Připravované investièní akce

Jaké investiční akce město připravuje? Co se bude opravovat? Co 
vznikne nového? Jak to bude vypadat?

Všechny potřebné informace, včetně koordinačních výkresů, 
map a situací naleznete v sekci „Připravované investiční akce“. 

Cesta, která vede k těmto údajům: Občan > Informace z odborů 
> Odbor rozvoje a investic>  a Připravované investiční akce se svou 
stránkou  http://www.prostejov.eu/cs/obcan/informace-z-odboru/
odbor-rozvoje-a-investic/pripravovane-investicni-akce/

Nová služba obyvatelům
- nejnovější aktuality z dění města

je možné zasílat mailem
Máte zájem o dění v Pro-

stějově a  nemáte čas sle-
dovat Aktuality na webu 
města? Novinky Vám zašle-
me přímo do vaší mailové 
schránky!

Všechny aktuální novin-
ky, které se objevují na webu 
města Prostějova, si můžete 
takzvaně pojistit. Stačí si jejich 
zasílání jednoduše objednat 
v odkaze na stránce s Aktua-
litami. 

Po rozkliknutí odkazu 
AKTUALITY E-MAILEM 
zájemce označí sekce, kte-
ré ho zajímají, a  ze kterých 
požaduje zasílat informace. 
Zadat je třeba mailovou ad-
resu a vše následně ULOŽIT 
NASTAVENÍ. 

Odkaz vedoucí k objednání 
aktualit: http://www.prostejov.
eu/redakce/index.php?subakc
e=newstomail&lanG=cs&xus
er=183853061004224020  

Cestování s dětmi do zahraničí 
  Věděli jste, že: 

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, 

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22), 

 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let, 

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem. 

  

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

 *Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016. 
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INZERCE

Nízká nezaměstnanost, in-
vestice do podnikání a úspěš-
né čerpání dotací z  evrop-
ských fondů. To jsou hlavní 
důvody, které dělají z Litovle 
nejlepší místo pro podnikání 
v Olomouckém kraji. Loňský 
vítěz Šumperk skončil druhý. 
Bronz bere Prostějov. Vý-
zkum Město pro byznys 2015 
hodnotí již osmým rokem 
205 obcí s rozšířenou působ-
ností a  22 městských částí 
hlavního města České re-
publiky. Výzkum zpracovává 
analytická agentura Datank. 

Prostějov o příčku klesl, ale 
nemění to nic na tom, že patří 
do tří podnikatelsky nejpřívě-
tivějších měst Olomouckého 
kraje. Hospodaření radnice 
vykazuje dobré výsledky, po-
díl výdajů na podporu veřejné 
dopravy je vysoký a  ukazatel 
iRatingu řadí Prostějov na 
druhé místo v kraji. „Prioritou 
číslo jedna je pro nás úzká spo-
lupráce se všemi podnikateli. 
Pomáháme jim nabírat nové 
a  kvalitní zaměstnance a  tím 
snižujeme celkovou neza-

městnanost. Zaměřili jsme se 
také na rozšiřování a investice 
do veřejné dopravy. Snažíme 
se přizpůsobit dopravu jak ve 
městě, tak s jinými městy v re-
gionu tak, aby se každý mohl 
bez problémů dostat do prá-
ce. V  neposlední řadě máme 
dlouhodobě nastavenu nízkou 
daň z nemovitosti a pravidel-
ně pořádáme setkání s  Hos-
podářskou komorou ČR, kde 
mohou firmy a  podnikatelé 
otevřeně řešit své problémy,“ 
uvedla primátorka Alena Raš-
ková.

Vyhlášení regionálních vý-
sledků výzkumu Město pro 
Byznys probíhá v  letošním 
roce v rámci krajských setkání 
Svazu měst a  obcí České re-
publiky. Spolupráce umožňuje 
otevřeně diskutovat o  aktuál-
ních tématech, která se týkají 
podnikatelů, radnic a obyvatel 
všech měst a obcí v České re-
publice. Krajské setkání SMO 
ČR Olomouckého kraje se 
neslo v  duchu seznamování 
s aktivitami Svazu v legislativě 
a snahy Svazu o zajištění dosta-

tečné diskuse o tématech, která 
se jeho členů přímo dotýkají.

Město pro byznys je srovná-
vací výzkum, který již osmým 
rokem vyhodnocuje podnika-
telské prostředí ve všech ob-
cích s  rozšířenou působností 
v  ČR a  ve všech městských 
částech Hlavního města Prahy. 
Vyhlašovatelem výzkumu je 
týdeník Ekonom. Data vyhod-
nocuje agentura pro informace 
a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit 
diskusní platformu na téma 
podpory malého a  středního 
podnikání a poskytnout zpět-
nou vazbu radnicím. 

Vyhlašovatelem výzkumu 
je týdeník Ekonom, partne-
rem společnost Škoda Trans-
portation a.s., odborným 
garantem a zpracovatelem kri-
téria iRatingu je CRIF - Czech 
Credit Bureau, podporova-
telem Svaz měst a  obcí ČR, 
zpracovatelem dat agentura 
Datank. -red-

Kompletní zprávu
naleznete na

www.prostejov.eu 

Sledujte zpravodajství 
z Prostějova! 

Program reportáží pravidelných zpravodajských bloků naleznete na www.pros-
tejov.eu . Těšit se můžete na zprávy z Prostějovska, 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 PROSTĚJOVSKÝ 

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 celostátního regionál-

ního televizního kanálu  Regionalnitelevize.cz, kdy premiéry vysílání z našeho re-
gionu jsou vždy v 18:40, reprízy potom každé 4 hodiny.

Lékárna Karlov
si Vás dovoluje pozvat na

DEN MELANOMU
6. května 2016      8:00  –  12:00 hod.
   BEZPLATNÉ  vyšetření pigmentových znamének 

dermatoskopem ve spolupráci s  MUDr. Danuší Pelikánovou
  Výsledek ihned, edukace a poradenství
   Sleva 100 Kč na koupi solární řady EUCERIN

Těší se na Vás kolektiv Lékárny Karlov, Karlov 1, Prostějov
Tel.: 582 342  908

www.lekarnakarlov.cz    

eshop:  www.lekarna-doktorka.cz

15
04

25
31

92
7

Ve výzkumu Město pro byznys 2015 obsadil Prostějov třetí příèku
Prostějov patří do tří podnikatelsky nejpřívětivějších měst Olomouckého kraje
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Ulice Západní bude v novém
Až do konce května letošního roku potrvá rekonstrukce 

ulice Západní v Prostějově. 
„Ulice je v dezolátním technickém stavu a je nutné provést 

obnovu včetně sanace podloží,“ uvedl vedoucí Odboru roz-
voje a  investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček 
a upozornil, že lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být 
omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým domům v ulici 
Západní. Rekonstrukci provede firma INSTA CZ s.r.o. za téměř 
900 tisíc korun.  Foto: MMPv

Informace

Blokové èištění města květen 2016
3.5. - blok 49 

Sídl. svobody - vnitroblok 
(Blok 17 - 21.), Sídl. svobody - 
parkoviště (Blok 18 - 21.), 

Plumlovská ul. (Jungman-
nova – kruhový objezd), Jung-
mannova parkoviště, Jungman-
nova (Plumlovská – Česká), 
cyklostezka

4.5. - blok 14
Újezd – komunikace SSOK, 

Újezd - O2 – okruh, nám. E. 
Husserla, nám. E. Husserla – 
parkoviště, Sušilova, Sádky, 
Sádky cyklostezka

5.5. - blok 15
Plumlovská - parkoviště Billa 

- 3 stání (mimo 2 stání u Penny 
a 4 stání u Billy),

A. Slavíčka – parkoviště + 
komunikace (K. Svolinského - 
vjezd k Penny)

10.5. - blok 16 
Josefa Lady (severní obsluž-

ná), U  Stadionu, U  Stadionu 
– parkoviště, Za Velodromem, 
Valašská, Polišeňského, Haca-
rova, Hacarova – 3 parkoviště, 
U Stadionu – cyklostezka, Bes-
kydská

11.5. - blok 17 
Hanačka, Pod Kosířem, Pa-

lečkova, Bří. Čapků, Tyršova 
- Pod Kosířem - cyklostezka 
podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem - Bří. Čapků), 
Olympijská, Sportovní - parko-
viště (Pod Košířem - Bří. Čap-
ků), Pod Kosířem - parkoviště 
1, Pod Kosířem - parkoviště 2

12.5. - blok 18 
Rejskova, Přikrylovo nám., Da-

liborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Sladkovského, Slad-
kovského cyklostezka, parkoviště 
u budovy místního nádraží, Olo-
moucká (Šafaříkova- Sladkovské-
ho) levá strana směr z centra

17.5. - blok 19 
Wolfova, Příční, Strojnická, 

Květná, Sportovní (Pod Kosí-
řem - E. Valenty), Krásná, Sa-
dová, Na Výsluní, Za místním 
nádražím (Pod Kosířem – spor-
tovní hala), Za ul. Květnou

18.5. - blok 20 
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. 

E. Beneše kom.+ parkoviště 2 
u ul. Veleslavínské, sídl. E. Bene-
še kom.+ parkoviště 3 u kotelny, 
sídl. E. Beneše kom.+ parkoviště 4 
u Promedica, E. Valenty - zálivka 
– parkoviště, Olomoucká komu-
nikace + chodník (sídl. E. Beneše 
levá strana – včetně kruhového 
objezdu), cyklostezka sídl. E. Be-
neše – po kruhový objezd, V. Ne-
zvala nezpevněná plocha

19.5. - blok 21 
sídl. E. Beneše – vnitroblok, 

sídl. E. Beneše - vnitroblok - 
parkoviště 1 za El.Spáčil, Slad-
kovského - E. Valenty – chod-
ník, parkoviště (nové) vjezd do 
Olomoucké ul., Olomoucká 
(komunikace SSOK Barákova 
II – Vrlova), Za místním ná-
dražím (Havlíčkova – sportov-
ní hala), za místním nádražím 
(Olomoucká – Havlíčkova), 
Barákova II (Olomoucká - Kot-

kova), Kotkova, Tovačovského,  
V. Outraty (Olomoucká-Kot-
kova) Sladkovského parkoviště 
u výkupny ovoce, u pošty a bu-
dovy nádraží

24.5. - blok 22 
nám. Odboje, Hybešova, 

J. Kuchaře, Neumannovo nám., 
Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – par-
koviště, Vencovského, Barákova 
II (Kotkova – nám. Odboje), V. 
Outraty (Kotkova- Arbesovo 
nám.), Arbesovo nám., Zborov, 
Olomoucká komunikace SSOK 
pravá strana (Vrlova – Říční)

25.5. - blok 23  Žešov 
křiž.0462 - směr palírna 

k mostu 1/46, křiž.0462 - směr 
přes obec křiž.II/433, odbočka 
v centru obce, točna

26.5. - blok 24
Barákova I, Českobratrská, nám. 

Padlých hrdinů, Erbenova, nám. 
U  Kalicha, Kollárova, nám. Spo-
jenců, Divišova, Slovenská, Milíčo-
va, Al. Krále, Lužická, Budovcova, 
Budovcova parkoviště, Vnitroblok 
Olomoucká – Budovcova, Olo-
moucká komunikace SSOK křiž. 
Vojáčkovo nám. – Barákova pravá 
strana směr železniční přejezd

31.5. - blok 25 
Svatoplukova, Třebízského, 

Přemyslovka, Vrahovická - au-
tobusové nádraží, Janáčkova,  
V. Ambrose, Karlov, Vrchlic-
kého, Vrahovická komunikace 
SSOK křiž. Svatoplukova – Ja-
náčkova směr železniční pře-
jezd.

Představujeme rámcově celoroční nabídku 
s tím, že na nejbližší výstup se zájemci mohou na 
Informační službě Magistrátu města Prostějova 
nebo Regionálním informačním centru hlásit už 
teď. K objednání mohou využít i bezplatnou linku 
800 900 001 nebo e-mail informace@prostejov.eu. 
Pokud nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, 
mohou se jí daný den zúčastnit i neobjednaní ná-
vštěvníci, kteří se budou v danou hodinu nacházet 
před radnicí. Prohlídky jsou zdarma.

„Sváteční květnový výstup“
neděle 8/5 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin

„Oslavy 700.výročí narození Karla IV.“
sobota 28/5 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin
„Sváteční červencový výstup“

úterý 5/7 a středa 6/7 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin

„Svatováclavský výstup“
středa 28/9 
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin

„Výstup k výročí vzniku samostatného státu“
pátek 28/10 
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin

„Sametový výstup“
čtvrtek 17/11 
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin

Upozornění:
Z důvodu stále probíhající rekonstrukce fa-

sády radnice může být vyhlídka z radniční věže 
omezena.

Série nezabezpeèených vozidel
Strážníci se poslední dobou téměř denně setkávají s vozidly, 

která řidiči při odchodu nezkontrolovali. Ve čtyřech případech 
se jednalo o  otevřená okénka a  jedenkrát ponechal roztržitý 
řidič dokonce klíče přímo ve dveřích.

Konkrétně tento případ spatřila projíždějící hlídka. Majitele se 
nepodařilo vyrozumět. Za stěračem byl ponechán vzkaz a klíčky 
na krátkou dobu skončily na služebně, neboť řidič zanedlouho do-
razil.  Často, ale si těchto nedopatření povšimnou přímo občané 
a nahlásí zjištěné nedostatky přímo na linku 156. Za to jim patří 
rozhodně velké poděkování. Vždyť nezabezpečený vůz je velikým 
lákadlem pro nepoctivce!  -ja-

Vyvážení odpadu z chatových oblastí
V roce 2016 budou v chatové oblasti Domamyslice – Záho-

ří vyváženy kontejnery dle harmonogramu uvedeného níže pod 
textem. Umístěny jsou na stejných místech jako v předešlých le-
tech. Kontejner na ul. Domamyslická na parkovišti u zeměděl-
ského družstva bude vyvážen dle potřeby.

ODVOZ TKO Z OBLASTI ZÁHOŘÍ V ROCE 2016

KVĚTEN: 5.5. –  9.5.  19.5. – 23.5.      
ČERVEN: 2.6. – 6.6.  16.6. – 20.6.
ČERVENEC: 30.6. – 4.7.       14.7. – 18.7. 28.7. – 1.8.
SRPEN: 11.8. – 15.8. 25.8. – 29.8.
ZÁŘÍ:  8.9. – 12.9. 22.9. – 26.9.
ŘÍJEN:  6.10. – 10.10. 20.10. …

Poslední přistavení 20.10. – další vývozy dle naplnění kontej-
nerů. Volejte prosím na telefonní číslo – 582 302 755.

V oblasti Krasice v ul. Třešňová bude komunální odpad vy-
vážen ze zahrad v pytlích každou středu dopoledne. Zahrádkáři 
ho umístí k zadní cestě, jelikož komunikace na ul. Třešňová není 
v tomto úseku průjezdná.

V  oblasti Hloučela za ul. Sadová bude komunální odpad 
vyvážen ze zahrad v pytlích každý pátek dopoledne. Zahrádkáři 
ho umístí k odpadkovému koši u psí loučky za mostkem od ul. 
Sadová.  -ik-

Sváteèní prohlídky 
radniční věže 2016
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Další nákup nádob na bioodpad

Prostějované budou mít 
k  dispozici více nádob na 
bioodpad. Město bude, na 
základě průzkumu mezi 
obyvateli města, pokračovat 
v  nákupu bionádob. Prů-
zkum probíhal v  období od 
listopadu 2015 do konce 
února 2016.

„Informace byly zveřej-
něny v  Prostějovských rad-
ničních listech a  v  místním 

tisku. Cílem průzkumu bylo 
zjistit zájem obyvatel, pře-
devším rodinných domů, na 
pořízení nádob na bioodpad 
o  objemu 240 litrů k  další-
mu rozšíření systému svozu 
a  sběru bioodpadu a  podle 
toho se rozhodnout, zda ná-
doby pořídit s  využitím do-
tace nebo na náklady města,“ 
vysvětlil náměstek primá-
torky Jiří Pospíšil. Výsledek 
průzkumu jasně ukázal na 
zájem obyvatel.  Odbor sprá-
vy a  údržby majetku města 
proto nakoupí 250 kusů ná-
dob na bioodpad o  objemu 
240 litrů. 

„Tyto nádoby budou poří-
zeny na náklady města. Nej-
nižší cenovou nabídku na po-
řízení 250 kusů „popelnic“ na 
bioodpad, včetně dopravy na 
sběrný dvůr, předložila spo-
lečnost .A.S.A. TS Prostějov, 
s.r.o.. Městskou kasu to bude 
stát přes 327 tisíc korun,“ 
doplnil informace náměstek 
Pospíšil.  -jg-, -kaa--

Prostějov bude mít inteligentní 
zastávky městské hromadné dopravy

Akce „Vybudování inteligent-
ních zastávek městské hromadné 
dopravy“ a  příprava a  podání 
žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu. To, mimo jiné, projednala 
Rada města Prostějova. Minister-
stvo pro místní rozvoj České re-
publiky vyhlásilo dne 11. 2. 2016 
výzvu k  předkládání žádostí 
o podporu z Integrovaného regi-
onálního operačního programu.

„Žádosti o dotace jsou přijímány 

do 30. 6. 2016. Minimální výše cel-
kových způsobilých výdajů na pro-
jekt činí 5 milionů korun a výše do-
tace činí 85 procent,“ vyčíslil první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer 
a  dodal, že předmětem projektu 
je modernizace zastávek městské 
hromadné dopravy jako tzv. inteli-
gentních zastávek prostřednictvím 
označníků, které budou informovat 
o nejbližších spojích a o předpoklá-
daném skutečném příjezdu spoje. 
Systém bude monitorovat polohy 
autobusů a po vyhodnocení před-
pokládaného příjezdu na zastávku 
bude tato informace aktuálně zob-
razována čekajícím cestujícím.

„Projekt budeme řešit v rámci tří 
etap. V první etapě budou moder-
nizovány označníky na hlavních 
trasách, další dvě etapy budou řešit 
osazení inteligentními označníky 
zbývajících zastávek ve městě.

Do projektu bude zahrnuto cel-
kem 53 zastávek s  98 označníky a 2 
informačními tabulemi.

Předpokládané náklady pro-
jektu 12 milionů korun,“ uzavřel 
náměstek Fišer. -jg-, -kaa-

Přibližně 88 tisíc cibulovin, 
které byly v podzimních měsících 
vysázeny v  různých lokalitách 
Prostějova, v těchto dnech prozá-
řilo město jarními barvami. 

„V ulicích a parcích města jsme 
vysázeli na podzim cibule narcisů 
krokusů, tulipánů a  ty postupně 
rozkvétají. Ohlasy občanů na tuto 
aktivitu jsou veskrze pozitivní,“ říká 
náměstkyně Ivana Hemerková.

Letos na podzim bude město ve 
výsadbě cibulovin pokračovat tak, 
aby příští rok na jaře byl Prostějov 
ještě barevnější. Dosavadní náklady 
na osázení zhruba 1200 m2 plochy 
dosáhly přibližně 180 tisíc korun.

 -jg-

Jaro v Prostějově plné barev 

Jak je to s výstavbou tzv. severního obchvatu?

O  odpověď jsme požádali 
náměstka primátorky města 
Prostějova odpovědného za 

dopravu Bc. Pavla Smetanu 
(ČSSD)

V  únoru loňského roku bylo 
vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí a probíhá aktualizace 
dokumentace pro stavební po-
volení. Samotné stavební povo-
lení je možné získat po dořešení 
majetkoprávních vztahů. Pro-
blémem pro samotnou realiza-
ci této důležité investiční akce 
za více než čtyři sta milionů ko-
run jsou vzhledem k  bezzubé 
legislativě výkupy pozemků. 
Plánovanou stavbou je totiž do-
tčeno přes sto dvacet vlastníků! 
Spousta z nich za cenu určenou 
soudním znalcem – tedy šest set 

korun za metr čtvereční – po-
zemky prodat nechce, avšak pro 
město ani kraj neexistuje jiná 
možnost, než se při výkupech 
pozemků řídit cenou určenou 
soudním znalcem – tedy na-
bídnout oněch zmíněných šest 
set korun za metr čtvereční.  Co 
se týče možnosti vyvlastnění, jde 
o proces složitý a časově náročný, 
bohužel legislativa nám v tomto 
procesu nijak výrazně nepomá-
há. Sešli jsme se proto s majiteli 
pozemků, abychom jim věc zno-
vu vysvětlili a zejména vyjasnili, 
proč nemůžeme vykupovat za 
vyšší cenu nebo případně proč 
nemůžeme vykoupit celý poze-

mek, ale jen tu část, která je po-
třebná pro výstavbu obchvatu. 

Ještě se chci důrazně ohra-
dit proti tvrzení některých 
opozičních zastupitelů, že 
kraj a  město Prostějov se 
dlouhodobě o  problematiku 
výstavby severního obchva-
tu nezajímá nebo že je v  této 
věci laxní! Celý projekt, který 
připravuje Olomoucký kraj již 
od roku 2007, prošel dlouhým 
a  složitým vývojem, včetně 
změny Územního plánu sídel-
ního útvaru města Prostějova 
a vydání nových územních roz-
hodnutí. Po celou dobu se jedná 
s  majiteli pozemků o  odkupu, 

což není věc jednoduchá a urči-
tou paralelu můžeme spatřovat 
například v  letitém sporu státu 
s  jednou konkrétní majitelkou 
pozemku, která jej odmítala 
prodat pro výstavbu dálnice. 
Zkrátka není pravda, že město 
ani kraj v této věci nic nepod-
niká. Přestože jednání jsou tak 
dlouhá a  náročná věřím, že se 
nám společně s  krajem podaří 
stavbu severního obchvatu Pro-
stějova připravit tak, abychom 
mohli využít dotací z Evropské 
unie a realizaci této akce zahájit 
v roce 2019. Bc. Pavel Smetana, 
 náměstek primátorky 

 města Prostějova



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 8 27. dubna 2016

Informace
XXVI. konference Sdružení historických sídel ČMS se konala v Žatci

Na přelomu března a  dubna 
letošního roku se uskutečnila 
v Žatci XXVI. konference Sdru-
žení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Tématem bylo 

„Kulturní dědictví a  regionální 
tradice“. Konference se zúčastni-
li zástupci řady měst, která jsou 
členy sdružení, a  také významní 
hosté. Mezi nimi například Karla 
Šlechtová, ministryně pro místní 
rozvoj, Anna Matoušková, ná-
městkyně ministra kultury nebo 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ús-
teckého kraje. Za město Prostějov 
se zúčastnili JUDr. Josef Augus-
tin, člen Rady města Prostějova 
a  předseda Komise pro kulturu 
a cestovní ruch Rady města Pros-
tějova a RNDr. Jaroslava Tatarko-
vičová, vedoucí Odboru kancelář 
primátora. 

V  průběhu akce proběhlo 
v Chrámu chmele a piva slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže Památ-
ka roku 2015. V  první kategorii 

(menší rekonstrukce do 2 mil. Kč) 
zvítězil – Měšťanský dům – Slavo-
nice, Jihočeský kraj. V  druhé ka-
tegorii (rekonstrukce nad 2 mil. 
Kč) se umístil na prvním místě 
„Komplex Krumlovských klášterů 
sestávající z bývalého minoritského 
kláštera, nyní ve vlastnictví Rytíř-
ského řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou a  z  kláštera sv. Kláry“ – 
Český Krumlov, Jihočeský kraj. 

Město Žatec je město s celosvě-
tově největší koncentrací staveb 
spojených se zpracováním chmele. 
„Žatec – město chmele“ kandidu-
je za Českou republiku na zápis 
na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Kandidaturu města 
uvedl a s důvody návrhu seznámil 
účastníky konference Jaroslav Špič-
ka, místostarosta Žatce. V průběhu 

obou dní konference zazněla řada 
zajímavých přednášek týkajících se 
kulturního dědictví České repub-
liky a  významných památek ČR 
a rovněž historie a památek města 
Žatce včetně tradičního pěstování 
chmele. Odpolední program obou 
dnů doplnily prohlídky výstav a ex-
pozic Regionálního muzea v Žatci 
a jeho depozitářů, galerie Sladovna, 
Chmelařského muzea a  Chrámu 
chmele a  piva, vybraných památ-
kových objektů v památkové rezer-
vaci města a projížďka šlapohybem 
a včetně návštěvy Muzea Homolu-
pulů. 

Účastníci konference v  jejím 
závěru přijali memorandum:

„Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a  Slezska se bude 
i nadále snažit oživovat a obnovovat 

lidové tradice ve svých členských 
městech.

Nejúčinnějším způsobem ucho-
vávání kulturního dědictví je jeho 
přirozené předávání z generace na 
generaci.

My, účastníci konference vyzý-
váme proto města i další vlastníky 
památek a  historických objektů 
k tomu, aby neustávali v péči o fy-
zické stavby samotné, dále pak, aby:

aktivně přispívali k  identifikaci, 
dokumentaci a ochraně dochova-
ných projevů tradiční lidové kultu-
ry na místní úrovni,

využívali tradiční lidovou kultu-
ru pro vlastní prezentaci a identifi-
kaci,

oceňovali významné počiny 
v této oblasti.“

 JUDr. Josef Augustin

Jedním z vrcholů práce Komise školské Rady města 
Prostějova je každoroční pořádání společenské akce ke 
Dni učitelů, kde jsou vyhodnoceni učitelé prostějov-
ských škol.

Letošní oslava proběhla 1. 4. v  Městském divadle 
a následně v krásných prostorách Národního domu.

Navržení pedagogičtí pracovníci obdrželi ocenění 
od představitelů města a členů obou komor Parlamen-
tu ČR. 

Společenský večer zahájil studentskou hymnou pě-
vecký sbor Nota Bene Prostějov, který pohladil duši 
posluchačů i  v  dalším průběhu akce. Program dále 

zpestřilo profesionálním vystoupením taneční studio Free Dance.
A za co byli učitelé oceněni? Řada z nich tradičně za dlouholetou kvalitní práci ve škol-

ství, zavádění inovativních metod či rozvíjení tvořivosti žáků. Někteří z nich pak za úspěšné 
řízení evropských projektů. Nechyběla i ocenění cílená do morálních a lidských hodnot. 
Například za obohacování lidí kolem sebe svou osobností, vytváření přátelské atmosféry na 
pracovišti nebo i za to, že je kantor ve sboru vnímán jako skála, kterou jen tak něco neotřese.

Současné školství potřebuje vzory, potřebuje vnímavé, zapálené a  tvůrčí osobnosti. 
A také ty „skály“, protože učit dnes někdy stojí opravdu hodně sil. 

Všem, kteří dávají učitelství to nejlepší ze sebe, patří nejen ke Dni učitelů, ale trvale, velký 
dík.

Ocenění učitelé:
Mgr.Kamila Jurečková , ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 
Mgr.Kateřina Hofmanová , ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 
Mgr. Lenka Slupská , ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 
Jana Zapletalová -  učitelka MŠ na ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,Sídliště svobody 24/79 
Mgr. Pavlína Novotná, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 
Mgr.Zdeňka Denerová , Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 
Mgr. Josef Fiala , Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 
Mgr. Hana Vlková , Základní škola Prostějov, ul.Dr. Horáka 24 
Mgr. Petra Fojtíková , Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 
Mgr. Magda Vedmochová, Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, pracoviště Žešov

Svatava Kosková, MŠ Prostějov, Rumunská ul.23 – pracoviště Mozartova
Mgr. Soňa Skopalová, Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota
Mgr. Jaroslava Paličková, Dětský domov a Školní jídelna Prostějov
Josef Smutný, Základní umělecká škola V. Ambrose Prostějov 
Alena Malíková, SOŠ Prostějov, nám.E.Husserla 1
Petr Fajks, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 
Ing. Robert Šimanský, Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.
Mgr. Jana Šišková , Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 
Mgr. Jaroslav Slavík , RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 
Mgr. Jaroslav Hádr , CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 
Mgr. Šárka Pavlovská , Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3 
Ing. Jitka Němcová , SOŠ podnikání a obchodu, s.r.o. Prostějov, Rejskova 4 
Bc. Iveta Števulová , Střední škola designu a módy, Prostějov, Vápenice 1 
Ing.Josef Melka, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4 
Ing. Aleš Michalec , Obchodní akademie Prostějov 
Udělení ceny za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství
RNDr. Hájková
Dr. Chvátalová 

 PaedDr. Jan Krchňavý předseda Komise školské Rady města Prostějov

Učitelé oslavili svůj svátek

Neviditelný Sloup
Na ulici Šárka se teď kácely 

(zcela správně) vzrostlé stromy. 
Tak mě napadla hříšná myšlen-
ka: A teď by ještě mohli jít na ty 
dva, co jsou na hlavním náměstí. 
Ale vypadá to, že zázraky se ne-
dějí. 

Na náměstí totiž, jak určitě 
vědí všichni (ale spíš nevědí-
-vyzkoušeno osobně), totiž stojí 
Mariánský (Morový) sloup. Ano, 
stojí tam, ale od dubna do listopa-

du, kdy je na stromech listí a je tu-
ristická sezóna ho vidět není. Tyto 
dva stromy byly totiž zasazeny 
tak šikovně, že přes léto, když si 
stoupnete na chodník „na prom-
ce“, tak z tohoto sloupu neuvidíte 
zhola nic. NIC! Je zcela neviditel-
ný! Člověka napadne myšlenka, 
čí to asi byl nápad, tak „šikovně“ 
zasadit ty stromy, byl to úmysl, 
nebo náhlé pominutí smyslů? 
Určitě tam byl přece ten Sloup 
dříve, než ty stromy! Čekám od 

roku 1989, že konečně někoho 
napadne ty stromy odstranit, 
vrátit toto místo do původního 
vzhledu a  získat tak k  uznávaně 
dobře architektonicky vyřešené 
dominantě prostějovské radnice 
i další přitažlivou subdominantu, 
když navíc podobnými artefakty 
se Prostějov moc chlubit nemůže. 
Ale nic, tento nápad patrně za-
sáhnul jen mou pomatenou mysl. 
Celá dlažba náměstí byla renovo-
vána, renovován za určitě nema-

lých nákladů byl loni i  samotný 
Mariánský sloup. Proč? Vždyť ho 
stejně není vidět! Na toto téma 
už psal svého času prof. Kavička, 
ale psal, jak je vidět marně a tato 
záležitost vypadá jako naprosto 
neprůstřelná. Je to vůbec možné, 
aby tohle nikomu nevadilo?

 Vím, že srovnávat náš prostě-
jovský sloup se  Sloupem Nejsvě-
tější Trojice na Horním náměstí 
v Olomouci je trochu neadekvát-
ní, ale myslíte, že by se v Olomouci 

našel jediný člověk, který by pro-
sadil nápad v jeho těsné blízkosti 
zasadit stromy, které by ho za čas 
přerostly, aby ho nebylo vidět? Tak 
se ještě rychle na ten Sloup podí-
vejte, dokud není na stromech listí, 
protože za měsíc už vidět nebude 
zhola nic a z našeho nádherného 
Mariánského sloupu se zlatem 
zářící postavou nahoře se opět 
stanou jen „dobře utajené housle“.

František Kolář, 
obyvatel sídliště Šárka

Napsali jste nám: 
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Zima už za sebou zavřela 
vrátka a  slunce svými pří-
větivými a  teplými paprsky 
probouzí a  hladí každý nově 
rozkvétající kvítek, každý nově 
rašící lísteček. Tisíce rozkvet-
lých květů tak změnily ponu-
rou zimní tvář, včelky dychtivě 
a neúnavně poletují z květu na 
květ a jarní vánek si lehce po-
hrává s  načechraným peřím 
ptáčků. Botanická zahrada 
přivítala jaro, které je přísli-
bem naděje a života…..

Zatímco poslové jara, sněženky, 
přeměnily své jemné kvítky v se-
meníky, na skalkách rozkvetly pře-
krásné koberce fialově kvetoucích 
tařiček, růžových plamének, žlu-
tých tařic a bílých huseníků. Pri-
mulky rostou v zahradě v několika 
druzích - sieboldova, lemovaná, 
růžová ´Gigas ,́ lysá, ruprechtova, 
zoubkatá a uralská. Nejhezčí je asi 
patrovitá, ale krása jejich květů vás 
okouzlí o něco později. Blankytně 
modré zbarvení najdete u  po-
mněnkovce velkolistého  a  pup-
kovce jarního, jsou to stínomilné 
trvalky. Zajímavé květenství zdobí 
tlustonitník klasnatý a  masoplod 
nízký, který pochází z Číny a krás-
ně medově voní. 

Dále tu najdete srdcovky 
v barvě bílé a růžové, které jsou 
mírně jedovaté, pivoňky úzko-
listé s  listy podobnými kopru 
i v plnokvěté formě, kamziční-
ky, violky, bergenie a  spoustu 
dalších, zajímavých trvalek.

Jedna z prvních kvetoucích vlh-
komilných rostlin, která roste v ba-
zénu, je blatouch bahenní s plnými 
i prázdnými květy a velice zajíma-
vá vachta trojlistá, která je zároveň 
léčivou rostlinou. Léčivek najdete 
v zahradě spoustu. Mezi ty, které 
můžete užívat i v zimě, patří cibule 
zimní, lidově se jí říká sečka nebo 
taky ošlejch. Pochází ze Sibiře a do 
Evropy se dostala v 16. století. Dal-
ší, ze stejné čeledi amarylkovitých, 
je česnek vonný, říká se mu čínská 
pažitka, pochází z Číny. A česnek 
medvědí má listy podobné konva-
lince s  nezaměnitelnou česneko-
vou vůní. V přírodě roste v lužních 

lesích. Tyto léčivky obsahují hodně 
vitamínů a minerálních látek pro-
spěšných pro lidský organismus.

Nemůžeme zapomenout ani 
na keře a  stromy, které tvoří 
kostru celé botanické zahrady 
a poskytují návštěvníkům nejen 
potěšení z  krásných květů, ale 
i  tolik příjemný stín v horkých 
letních dnech. U starého vcho-
du můžete obdivovat atraktivní 
zmarliku čínskou ´Avondale ´.

Byla vyšlechtěna na Novém 
Zélandu a její motýlkovité svazeč-
ky květů kvetou přímo na hlavních 
větvích a na kmeni. Říká se tomu 
kauliflorie. Keřovitá zmarlika Ji-

dášova pochází   ze Středozemí 
a podle pověsti strom získal takový 
název proto, že se na něm oběsil Ji-
dáš  Iškariotský po své zradě Ježíše. 
Krásné jsou také rašící listy javorů, 
buků a ostatních stromů.

Zahrada se také může pochlu-
bit dřevinami, které plodí chutné 
plody. Mezi prvními, na kterých 
si pochutnávají především ptáčci, 
je zimolez kamčatský, lidově se 
mu říká kamčatská borůvka. In-
diánská borůvka se zase říká mu-
chovníku, který má bílé hvězdico-
vité květy a plody s lehce pikantní, 
trnkovou příchutí. K  jaru také 
patří jabloně, jejich narůžovělé 
květy jsou příslibem budoucích, 
sladkých plodů. V botanické za-
hradě roste odrůda ́ Hillieri ,́ kte-
rá má chutné plody velikosti třeš-
ně. Mezi krásně časně kvetoucí 
stromy, které stojí za zmínku, jsou 
druhy rodu Prunus. Jsou buď 
převislé s deštníkovitou korunou 
a plnými i prázdnými květy, nebo 
sloupovitě rostoucí s  tmavými 
listy a na nich dominují světle rů-
žové, plné květy. Jedním slovem, 
nádhera….

V  měsíci květnu se může-
me mimo jiné těšit na kvetoucí 
azalky a rododendrony. 

To je jen malý výčet toho, co 
v  Botanické zahradě Petra Al-
brechta je k vidění.

Přijďte se i  vy potěšit tou 
krásou. Botanická zahrada 
je od května otevřena mimo 
pondělí od 8 do 18 hodin, v so-
botu je otevřeno od 10 do 16 
hodin.

Dovolte mi, prosím, rozloučit 
se citátem od Johna Lennona.

Utrhl jsem květinu a  zvadla 
mi. Chytil jsem motýla a umřel 
mi v dlaních. Pochopil jsem, že 
krásných věcí se lze dotýkat jen 
srdcem.

Za botanickou zahradu vám 
přeji krásné jarní dny.

Anežka Šrámková
vedoucí Botanické zahrady 

Petra Albrechta v Prostějově

Jarní botanická zahrada

Církev víry,
sbor Prostějov

Svatoplukova 45a, 
796 01  Prostějov

pořádá cyklus přednášek

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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Ohlédnutí za letošním prvním ètvrtletím

V  prvním čtvrtletí letoš-
ního roku policie v  teritoriu 
působnosti Územního odboru 
Prostějov (pozn. v rámci okresu 
Prostějov) eviduje celkem 546 
trestných činů, což je o 16 skut-
ků více, než v roce předešlém. 
Z  tohoto počtu bylo objasně-
no 325 skutků, což je 59,52%. 
Podrobnější rozbor evidované 
kriminality, počtu objasněných 
skutků a procentuální úspěšnost 
za období posledních 10 let je 
uveden níže. Z tohoto porovnání 
plyne, že v  letošním roce regis-
trujeme 3. nejnižší počet skutků 
od roku 2006, absolutně nejvyš-
ší počet případů byl objasněn 
a z pohledu efektivnosti se jedná 
o  nejvyšší poměr objasněných 
případů k  celkové kriminalitě, 
resp. o  nejvyšší počet nejenom 
za posledních 10 let, ale od roku 
2000. Bez zajímavosti není ani 
skutečnost, že policisté územní-
ho odboru v letošním roce dále 
objasnili i dalších 86 skutků, kte-
ré byly spáchány před 1. 1. 2015. 
Tyto trestné činy sice nejsou 
do statistiky letošního prvního 
čtvrtletí zahrnuty, přesto však 
i tato práce jistě za zmínku stojí.  

Rok Evidováno TČ Objasněno Objasněno %
2016 546 325 59,52
2015 530 302 56,98
2014 606 301 49,67
2013 507 230 45,36
2012 756 321 42,46
2011 653 232 35,53
2010 560 202 36,07
2009 569 223 39,19
2008 659 223 33,84
2007 656 286 43,60

V  oblasti dohledu nad bez-
pečností a plynulostí silničního 
provozu byla prováděna celá 
řada bezpečnostních akcí i  cí-
leného výkonu služby, jehož 
smyslem je primárně ovlivnit 
bezpečnost a  plynulost silnič-
ního provozu, předcházet ne-
hodám a v neposlední řadě ná-
sledkům z nich plynoucím. 
V letošních prvních třech mě-
sících dopravní policisté šetřili 
106 nehod, při kterých byl 1 

člověk zraněn těžce a 28 lehce. 
Velmi pozitivně lze hodnotit 
skutečnost, že se nehody obe-
šly bez následků na životech, 
nižší je počet nehod i  zraně-
ných. Dílčí rozbor nehodovosti 
uvádím níže.

2016 2015 2014 2013 2012
Počet nehod 106 128 103 139 154

Usmrceno osob 0 2 4 1 2
Těžce zraněno 1 3 8 5 4
Lehce zraněno 28 35 45 50 49    

Jedním z  rizikových fakto-
rů při dopravních nehodách 
je kromě rychlosti, nedaní 
přednosti a nesprávného způ-
sobu jízdy i  alkohol a  drogy. 
Za leden, únor a  březen letoš-
ního roku policisté zadrželi 175 
řidičů pod jejich vlivem. Je to 
nárůst o  25 řidičů. Tento stav 
nás netěší a rozhodně jej svým 
cíleným působením chceme 
ovlivnit. Řidič, který je ovlivněn 
alkoholem či drogou, neohro-
žuje pouze sám sebe, ale i ostat-
ní účastníky silničního provozu. 
Nehody těchto řidičů pak často 
bývají tragické. Pro dokreslení 

uvádím rozbor počtu zadrže-
ných řidičů od roku 2012.

Rok Přestupky 
alkohol  

(do 1 promile)

Přestupky 
- řidiči pod 
vlivem drog

Alkohol 
a drogy  (TČ 

dle § 274)

Alkohol 
a drogy 
celkem

2012 78 25 25 128
2013 58 57 17 132
2014 66 37 30 133
2015 68 36 42 150
2016 80 57 38 175
Pozn.: § 274 zák. č. 40/2009 Sb., ohrožení pod vlivem návykové látky

V  prvních třech měsících 
letošního roku policisté v  11 
případech využili institutu 
vykázání. Toto oprávnění je 
používáno v případech tzv. do-
mácího násilí. Bez zajímavosti 
není, že se vždy nejedná pouze 

o  případy agresivních partne-
rů, ale evidujeme i případy, kdy 
děti napadají své rodiče, případ-
ně prarodiče. Jeden podobný 
útok vnuka na své prarodiče 
vyústil po porušení podmínek 
vykázání a  dalším agresivním 
napadení až ve vazební stíhání 
pachatele. 

Za zmínku stojí nejen čísla, 
ale i některé případy a realizace 
pachatelů trestné činnosti, kte-
ré proběhly v prvním čtvrtletí. 
Jen namátkou: 
•	Policisté oddělení obecné 

kriminality ve spolupráci se 
zásahovou jednotkou a  poli-
cisty OOP Prostějov 1 reali-
zovali případ pěstírny konopí 
v Prostějově. Prokázáno bylo 
vypěstování nejméně 920 ks 
rostlin konopí a  současně 
i neoprávněný odběr elektric-
ké energie v řádu stovek tisíc 
korun. Zadržený cizinec je 
stíhán vazebně.

•	Obdobně bylo sděleno obvinění 
ze spáchání zločinu nedovolené 
pěstování rostlin obsahujících 
omamnou a psychotropní látku 
a z přečinu krádeže muži z obce 
na Prostějovsku, který vypěsto-

val v místě svého bydliště 1235 
ks. rostlin konopí setého tzv. in-
doorovým způsobem v úmyslu 
je následně usušit a  zpracovat 
na toxikologicky využitelnou 
hmotu. Přitom takto zpraco-
vanou hmotu z  vypěstovaných 
300 rostlin konopí setého stačil 
prodat neznámé osobě za část-
ku 260.000,- Kč. Při popisova-
ném jednání obviněný navíc 
neoprávněně odebíral elektric-
kou energii a jejímu distributo-
rovi tak způsobil škodu ve výši 
195.000,- Kč.

•	Celou řadu realizací provedli 
příslušníci oddělení hospodář-
ské kriminality, kdy např. odha-
lili skupinu pachatelů, která pro-
střednictvím tzv. „bílých koní“ 
uzavřela nejméně ve 12 přípa-
dech smlouvy o  zápůjčkách 
a spotřebitelských úvěrech, které 
v rozporu se skutečnostmi pod-
ložili nepravdivými potvrzení-
mi o příjmu, aby tak docílili uza-
vření smluv. Pachatelé způsobili 
škodu ve výši cca. 140.000,- Kč.

•	Hospodářští kriminalisté 
šetřili i  v  pravdě neobvyklý 
podvod jednatelky a  společ-
nosti se sídlem v  severních 
Čechách, ke kterému mělo 
dojít odběrem 175 tun ku-
kuřice v  hodnotě přesahující 
1.000.000,- Kč od zemědělské 
společnosti z  Prostějovska 
s úmyslem za odebranou ko-
moditu nezaplatit.

•	Do třetice stejným oddělením 
byl obviněn muž ze spáchání 
trestného činu podvod a úvě-

rový podvod, kterého se v ob-
dobí od roku 2013 do roku 
2015 dopustil tím, že prostřed-
nictvím webových stránek na 
cizí jména sjednal s  různými 
společnostmi celkem 23 úvě-
rových smluv a smluv o půjč-
kách a  způsobil tak škodu ve 
výši přesahující 370 tis. Kč.

•	Totožného skutku se dopustil 
muž z Prostějovska, který ke ško-
dě institucí poskytujících půjčky 
a úvěry tyto hned v 19 případech 
podvedl a  způsobil jim škodu 
přesahující 500.000,- Kč.

•	Ne zcela běžný je i  případ 
podvodu, ze kterého byl 
kriminalisty obviněn muž 
z  Prostějovska, který přislí-
bil poškozenému pomoc při 
vymožení pohledávky a  pod 
nepravdivou záminkou koupě 
podhodnocených pozemků 
vylákal od poškozeného fi-
nanční prostředky v  celkové 
výši 3.460.000,- Kč, přičemž 
částku ve výši 2.000.000,- Kč 
obviněný převzal oproti zásta-
vě v podobě dvou cihliček ze 
žlutého kovu, o kterých tvrdil, 
že jsou zlaté. V průběhu pro-
věřování však bylo zjištěno, že 
„zlaté“ cihličky jsou bezcenné.

•	Při silniční kontrole osobní-
ho vozidla byla hlídkou Ob-
vodního oddělení Plumlov 
u osádky vozu zjištěna upra-
vená malorážka. Zbraň byla 
určená k  lovu zvěře a  byla 
opatřena sklopnou pažbou, 
svítilnou a tlumičem. Událost 
byla šetřena jako trestný čin 
nedovoleného ozbrojování 
a pytláctví ve stádiu pokusu.

•	Obvodní oddělení Konice ve 
zkráceném přípravném říze-
ní sdělilo podezření pachateli 
majetkové trestné činnosti, 
který se dopustil celkem 11 
případů vloupání do rekre-
ačních a  zdravotnických za-
řízení v  teritoriu obvodního 
oddělení a krádeží platebních 
karet své příbuzné. Stíhání 
osoby, proti níž je vedeno i sa-
mostatné trestní stíhání pro 
jinou trestnou činnost oddě-
lením obecné kriminality, je 
vedeno vazebně.

 (Dokončení na str. 11)
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(Dokončení ze str. 10)
Služba však přináší i  udá-

losti a  zážitky, které lze na-
zývat kuriozitami, nebo do-
konce perličkami. I  těchto 
událostí byli policisté účast-
ni a  některé z  nich závěrem 
vzpomenu: 
•	Přes tísňovou linku jsme 

v  lednu přijali oznámení od 
ženy, která sdělila, že byla 
v parku pronásledována mu-
žem v  kukle. Ze stalkera se 
však vyklubal běžec, který 
pokrývku hlavy využil při 
tréninku jako obranu před 
mrazem. 

•	Z  domnělého sáčku s  mari-
huanou, který policii ozná-
milo vedení jedné ze základ-
ních škol, se následným šet-
řením vyklubalo jen koření 
oregano. 

•	Řada kuriózních situací je 
spojena i  s  řidiči a  cyklisty 
pod vlivem alkoholu. Např. 
na Němčicku si policisté 
všimli cyklistky, která zasta-
vila na křižovatce a  nebyla 
schopna se znovu rozjet. 
Žena nadýchala přes 3 pro-
mile. Jiný cyklista, byl poli-
cisty zadržen v průběhu Ve-
likonoc hned 2x. Odpoledne 
mu naměřili hladinu cca 2,5 
promile a večer pak 2,8. Be-
zelstně doznal požití třiceti 
panáků slivovice. 

•	Kuriózní byl i  požadavek 

muže, který sdělil, že má 
mimo náš okres vlak výluku, 
České dráhy doposud nepři-
stavili spoj, tak ať autobus vy-
praví policie, neboť má mot-
to Pomáhat a chránit.    

•	Policisté z Konice se na krát-
kou dobu změnili na „ran-
čery“, když řešili oznámení 
o  výskytu dojnice na silnici. 
Krávu i vzhledem k bezpeč-
nosti silničního provozu tedy 
zahnali do ohrady. 

•	Řidič jedoucí po dálnici 
u  Prostějova oznámil muže, 
který jde po komunikaci, sto-
puje a jeho chůze připomíná 
„běh zraněného leoparda“. 
Přes kurióznost oznámení 
toto policisté prověřili, ale 
muže a  ani „leoparda“ však 
nenalezli. 

•	Šetřeno bylo i  vloupání do 
sklepa, při kterém došlo 
k  odcizení několika lahví 
slivovice. Z  „hanácké tragé-
die“ se vyklubal žíznivý bratr 
oznamovatelky, který si jen 
chtěl „přiložit pod kotel“. 

•	Prověřovalo se i  oznámení 
pokusu krádeže věcí v  ne-
mocnici. Zjistilo se však, že se 
jedná o nedorozumění. Paci-
ent v důsledku stavu bezpro-
středně po narkóze jen „ne-
trefil“ správnou skříň. 

•	Nečekaného pomocníka na-
šla policie v  řidiči, který si 
všiml opilého chodce, který se 

motal ve vozovce. Nás na to-
hoto muže upozornil a navr-
hl, že za ním pomalu pojede, 
posvítí mu na cestu, aby 200 
metrový úsek, který mu ještě 
zbývá, dokončil bez úhony. 

•	Oznámen byl policii i případ, 
kdy řidič za jízdy vyhodil pe-
něženku s doklady z vozidla. 
Při následném prověřování 
se však zjistilo, že si řidič pe-
něženku za jízdy nevyhodil, 
pouze ji zapomněl na střeše 
auta. Měl tak štěstí na vší-
mavého a zejména poctivého 
občana, který nám věc ozná-
mil. 

•	Prověřovalo se i  oznámení 
z  počátku března, kdy bylo 
oznámeno, že všechny značky 

mezi Prostějovem a  Výšovi-
cemi jsou zamazány barvou. 
Nejednalo se však o  zlomy-
slný počin vandala, nýbrž 
o sníh, který značky zavál. 

•	Prověřovalo se i  údajné natá-
čení nekalého videa v  jedné 
z  Prostějovských restaurací. 
Při prověrce se však ukázalo, 
že zde Česká televize točí se 
souhlasem majitele dokument. 

Závěrem mohu konstatovat, 
že výsledky dosažené policisty 
Územního odboru Prostějov 
v  prvním čtvrtletí letošního 
roku, jsou velmi dobré a v celé 
řadě oblastí dokonce nejlepší 
od roku 1989. Touto formou 
bych proto chtěl svým kole-
gům za práci, kterou vykonali, 

vykonávají a budou vykonávat 
ve prospěch občanů našeho re-
gionu upřímně poděkovat. 

plk. Mgr. Pavel Novák, 
vedoucí ÚO PČR Prostějov

Ohlédnutí za letošním prvním ètvrtletím

Policie
 České 

republiky 
hledá 

vhodné 
adepty!

Policie České republiky za-
hájila náborovou kampaň, je-
jímž cílem je přijetí vhodných 
adeptů pro práci u  bezpeč-
nostního sboru. 

Kampaň běží ve všech regi-
onech, Olomoucký kraj a Pro-
stějovsko nevyjímaje. Touto 
cestou bychom proto chtěli 
oslovit zájemce o  zajímavou, 
různorodou, současně však 
i  náročnou a  odpovědnou 
práci, kteří chtějí rozšířit naše 
řady, aby neváhali a  kontak-
tovali personální pracoviště 
Územního odboru PČR Pros-
tějov, Újezd 12, personalita Bc. 
Alena Nezhybová, tel. 974  781  
400, mobil 724  895  264, e-mail  
alena.nezhybova@pcr.cz. 

Ilustrační foto
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Zvýhodněné rozbory vody ze studní 
Společnost MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. opět 
nabízí majitelům studní zvý-
hodněné rozbory základních 
chemických a  mikrobiologic-
kých parametrů pitné vody za 
smluvní cenu 750 Kč (s DPH). 
Nabídka zvýhodněných roz-
borů platí do konce září 2016.

Voda v soukromých studních 
nepodléhá žádné pravidelné 
povinné kontrole. V  roce 2015 
provedla MOVO 982 rozborů 
soukromých studní. Výsledky 
ukázaly, že až 88 % analyzo-
vaných vzorků vod ze soukro-
mých studní neodpovídalo 
alespoň v  jednom parametru 
vyhlášce č.252/2004 Sb. v  plat-
ném znění, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pit-
nou vodu a  četnost a  rozsah 

kontroly pitné vody. Nejčastěji 
nevyhovovaly mikrobiologické 
ukazatele. V  některých přípa-
dech byly překročeny limity 
dusičnanů (limit 50 mg/l) a také 
limity pro hodnotu manganu, 
železa, pH a amonných iontů. 

V České republice je necelých 
10 % obyvatel trvale zásobová-
no vodou z  domovních nebo 
veřejných studní, vedle toho 
mnoho lidí používá vodu ze 
studní na chatách a  chalupách 
o víkendech a dovolených. Pou-
ze laboratorním rozborem fyzi-
kálně chemických a  mikrobio-
logických ukazatelů, které musí 
splňovat limity dané vyhláškou, 
se dá zjistit, zda je voda ve stud-
ni vyhovující, obzvláště nyní na 
jaře. Na pohled křišťálově čirá 
voda v  sobě může skrývat ne-
bezpečí v podobě mikrobiální-

ho znečištění. 
Všechny rozbory prová-

dí zkušební laboratoř č. 1446 
akreditovaná ČIA podle ČSN 
EN ISO/IEC 17025:2005 spo-
lečnosti MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s., Oddělení 
kontroly kvality vody, e-mail 
laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště: La-
boratoř Olomouc, Dolní no-
vosadská, 779 00 Olomouc, tel. 
585 417 369 / Laboratoř Pros-
tějov, ČOV Prostějov – Kralic-
ký Háj, 798 12 Kralice na Hané, 
tel. 582 337  441 / Laboratoř 
Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 
Želechovice nad  Dřevnicí, tel: 
577 901 654. 

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

840 668 668
www.smv.cz

Galerie Cyril vznikla, 
jelikož jsme pociťovali, že 
v Prostějově chybí jakákoliv 
platforma, která by zajišťo-
vala prezentaci současného 
umění, jež by obstálo nejen 
v regionálním měřítku umě-
leckých tendencí. S  onou 

prezentací jde ruku v  ruce 
i  edukace návštěvníků ga-
lerie, která bude zajištěna 
nejen samotnými výstavami, 
ale také doprovodným pro-
gramem v podobě worksho-
pů, přednášek a  galerijních 
animací. 

Jelikož se jedná o  první 
a otvírací výstavu nové gale-
rie, autorka tematicky výsta-
vu propojila s městem, které 
však nezná. Rozhodla se jej 
poznat za pomocí Prostě-
jovanů, kteří ji nevědomky 
provázeli po městě. Tam, kde 
se zastavili a zadívali se, si je 
Naďa vyfotila a  toto místo 
zakreslila. Na výstavě mů-
žete vidět především kresby 
na igelit jako techniku, kte-
rá jednak nese velmi dobře 
pravdivé zachycení pohledů 
Prostějovanů, ale také je mé-
diem, jenž je dobře čitelné. 
Tudíž se hodí do koncepce 
galerie, neboť do budoucna 
se návštěvnici určitě setkají 
i s jinými, ne tolik známými, 
možnostmi uměleckých po-
stupů.

 Bc. David Bartoš   

Tak se jmenuje pravidelná 
akce, kterou pořádají žáci pro-
stějovské Střední zdravotnické 
školy pro dětské klienty Ne-

mocnice Prostějov. Jedná se 
o  přiblížení velikonočních tra-
dic a zvyků přístupnou formou, 
dále společná výroba velikonoč-

ních dekorací a  pochopitelně 
i  vyzdobení prostor dětského 
oddělení. Akci ve čtvrtek 16. 
března uspořádali žáci třetího 
ročníku pod vedením svých 
vyučujících Anežky Vítkové 
a  Veroniky Růžičkové a  jako 
vždy měla pozitivní ohlas u dětí 
i  personálu. Všichni se shodli 
na tom, že nejmladší generaci 
je třeba připomínat tradiční 
zvyky, aby zůstaly zachovány 
a neztratily se v dnešním rozhá-
raném světě. Zcela neplánovaně 
se spojily dvě akce dohromady, 
když na dětské oddělení zavíta-
li i  „nemocniční klauni“, kteří 
zpestřují také pravidelně trudné 
chvíle malým pacientům a  tak 
mohla vzniknout i společná fo-
tografie. -mm-

Úspěch studentů 
Stření školy designu 
a módy na MLADÉ 

KAMEŘE 2016

Studenti  3. a 4. ročníku Střed-
ní školy designu a módy  oboru 
Multimediální tvorba se zú-
častnili 42. ročníku MEZINÁ-
RODNÍ SOUTĚŽE FILMOVÉ 
TVORBY MLADÝCH AUTO-
RŮ.

Animovaný snímek Koncept 
neutříbených pojmů studentky 
Terezy Janečkové získal hlavní 
cenu letošního ročníku filmařské 
soutěže Mladá kamera. Odborná 
porota jej vybrala z celkem 57 při-
hlášených filmů.

Studenti SŠDAM přihlásili do 
soutěže celkem osm animovaných 
filmů, které vznikly jako klauzurní 
projekty v předmětu Animace.  

Samotného festivalu se účast-
nili nejen tvůrci filmů, ale také 

další studenti SŠDAM, kteří tak 
měli možnost  ve dnech 18. - 19. 
3. 2016 zhlédnout 57 soutěžních 
filmů. 

Dalším velkým přínosem pro 
studenty byla jistě možnost účast-
nit se odborného semináře, kde 
byly rozebírány jednotlivé filmy. 
Odborná porota byla letos ve slo-
žení Jan Balej (animovaná tvorba), 
Martin Čihák (pedagog FAMU), 
Jiří Sádek (film Polednice), Milan 
Šebesta (animovaná tvorba, pe-
dagog UTB Zlín), Jaroslav Žáček 
(scénárista - Kobry a  užovky). 
Z  jejích úst studenti slyšeli dobře 
míněné rady a připomínky, které 
jistě pomohou k profesnímu růstu 
a  dalšímu zdokonalování jejich 
studentské filmové tvorby. -red-

Nová galerie 

Velikonoèní povídání
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Divadlo Point se připravuje 
na FILMOVÝ TÁBOR 

SOBOTÍN 2016
Divadelníci mají v  letošní 

sezóně hodně napilno. Hraní 
na domácí scéně, zájezdová 
představení, soutěžní přehlídky 
a nová představení. Testosteron, 
E=mc2, lásko moje a Baskervill-
ská bestie se drží v  repertoáru 
Divadla Point a sklízí úspěchy. 
Vedle nich se nyní řadí čerstvá 
inscenace Maturanti (Matěj 
Randár) v režii Jakuba Hyndri-

cha. Také Cena Olomouckého 
kraje za „Výjimečný počin 
roku 2015 v  oblasti umění – 
divadlo“ tentokrát doputovala 
do Divadla Point. Radost udě-
laly také ceny v Krajské postu-
pové přehlídce a nominace do 
celostátní soutěže za E=mc2, 
lásko moje. 

To ale Poinťákům nestačí! 
Už pár měsíců se připravují na 

letní filmový tábor Sobotín 
2016. Pro letošní ročník si zvo-
lili atraktivní téma: KOMIK-
SOVÉ POSTAVY VE FIL-
MU. Zaměří se na nejrůznější 
techniky a  filmové triky, které 
se vyvíjí od počátku filmu až 
do dneška. Seznámí účastníky 
s  postupy velkých filmových 
„vynálezců“. V  praxi si mla-
dí filmaři vyzkouší jaké to je 
tvořit, hrát, vymýšlet zápletky, 
nové postavy, scénu. Jaké to je 
stát se režisérem, kamerama-
nem, scénografem nebo střiha-
čem. A hlavně jaké to je natočit 
opravdový film, který pak ve 
slavnostní premiéře zhodnotí 
diváci. 

Podle informací pořada-
telů z  Gymnázia Jiřího Wol-
kera zbývá ještě několik vol-
ných míst. Tábor je určen pro 
děti a mládež od 10 do 17 let 
a koná se 1. – 13. srpna 2016.

Více informací na http://
www.divadlopoint.cz/filmovy-
-tabor-sobotin  -js-

Zase uplynul rok a začínají se 
čeřit vody prostějovské divadel-
ní scény. Amatérská divadelní 
bouře  Festival prostějovských 
divadel MEDart , začne  v ne-
děli 29. května 2016 a krupobi-
tím předávání medartovských 
cen APO(Asociace prostějov-
ských ochotníků) se završí v pá-
tek 3. června 2016.

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose, ve spo-
lupráci s  Městským divadlem 
a  Divadlem Point za přispění 
města Prostějova, opět přesvěd-
čila staré  i nezkušené divadelní 
vodáky  k vyplutí!

Brázdit vodami bude posád-
ka parníku  Divadla Hanácké 
obce s  kapitánkou Hanou Luž-
nou. Připlaví se se Strašidlem 
Cantervillským. Loutkářský 
koráb divadla Starost tento-
kráte naviguje Zbyněk Melka 
a s hlavním kormidelníkem Iva-
nem Čechem nás uchvátí  Pís-

němi veselými i  truchlivými. 
Divadlo Point vlastní vícero 
motorových  člunů. Pirát Aleš 
Procházka vyšle Finding Ame-
rica aneb gangsteři z  našeho 
oddílu. A  samozřejmě lodičky 
literárně dramatického obo-
ru ZUŠ Vl. Ambrose připlují 
v  hojném počtu. Kapitánky 
Hana Šprynarová a Jana Turča-
nová chystají celou flotilu nejen 
zuškáckých představeníček.   
Jen jachtař Mého divadla  Pavel 
Drmola letos kotví v přístavu.   

Ale ke koukání budou i  jiné 
prapodivné škunery! MEDar-
tovskou řeku splaví  hned  v ne-
děli 29. května vor DS Na Štaci 
z Němčic nad Hanou s názvem 
Ani o den dýl! Kocábku Diva-
dla Hysterie z Brna řídí v úterý 
31. května Štěpán Gajdoš, na 
palubě je jméno Tak trochu 
Bajaja.  Olomoucká výletní 
loď Divadlo Tramtarie oslní 
1. června  s Kabaretem nahatý 

Shakespeare a  s  plavčíky Dě-
dochem a  Stojanem.  V  pátek 
3. června nás nadchne tanker 
ze Slovenska . DS ŠOK Šala 
dotáhne rovnou Hrad. A „Pra-
žáci“ Squadra  sua clowns mají 
klaunský  windsurfing Handi-
cops,  který není jen tak někde 
k vidění! 

A kdo zvládne divadelní jezy, 
peřeje a mělčiny nejlépe a bude 
stát na stupních vítězů a  získá 
cenu   MEDart ? Odpověď hle-
dejme na Divadelním recitálu 
spolu se všemi divadelními vo-
dáky z Prostějova.

Bude to plavba pestrá! Lodě 
budou kotvit v loděnicích v sále 
zámku na Pernštýnském ná-
městí, v Divadle Point na Olo-
moucké ulici a  v  Městském 
divadle. Vlezné je mírné nebo 
dobrovolné, vítr příznivý.

Šťastnou plavbu! Ahooooooj!
Zdroj: ZUŠ 

(podrobný program na str. 28)

V Nemocnici Prostějov vyšetřují moderním rentgenovým přístrojem 
Nemocnice Prostějov 

v  těchto dnech uvedla do 
provozu moderní skiagra-
ficko – skiaskopickou stěnu, 
která poslouží k  vyšetřová-
ní zažívacího ústrojí či cév. 
Nový víceúčelový RTG pří-

stroj pro radiodiagnostické 
oddělení nemocnice vyšel 
na téměř 14 miliónů korun 
a  umožňuje jak statické, tak 
i  dynamické zobrazování 
a  záznam. Využít jej mohou 
pacienti nemocnice napříč 

odděleními, ale i všichni lidé, 
které pošle na vyšetření na-
příklad praktický lékař či spe-
cialista.  

Výhodou nové skiagraficko 
– skiaskopické stěny je přede-
vším nižší dávka rentgenové-

ho záření pro pacienta i ošet-
řující personál, díky čemuž 
je vyšetření daleko šetrnější 
k  organismu. Zároveň je pří-
stroj ve srovnání s předchozím 
zařízením, které již dosluho-
valo, daleko spolehlivější. 

Ročně bude moci být na 
nové skiagraficko – skiasko-
pické stěně vyšetřeno okolo 
600 až 700 pacientů z Prostě-
jovska a širokého okolí.

Zdroj: 
Agel, redakčně zkráceno

Do připravované publikace prosí-
me občany o zapůjčení historických 
materiálů (fotografie, dokumenty) 
či  předměty vztahujících se k histo-
rii městské policie (v  tehdejší době 
nazývaná městská stráž). Jedná se 
o období do roku 1945. Městská po-
licie Prostějov uvítá nabízené před-
měty do konce měsíce března 2016.

Prosíme o  kontaktování na tel. 
čísle 777 862889, zástupce ředitele 
MP Prostějov PhDr. Libora Šebes-
tíka.

 Velice vám děkujeme za spolupráci.

Výzva

MEDart 2016

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

24. ročník festivalu

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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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose
a městské divadlo v Prostějově

pořádají pod záštitou primátorky
města prostějova

Prostějovské dny 
hudby 2016
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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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Pro více informací volejte 603 508 575 
po-pá 8:00 - 16:00
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přijme do svého kolektivu na HPP švadleny a šičky
Nabízíme:

 příjemné pracovní prostředí
 3-týdenní letní dovolená
 stravenky, bonusové poukázky

Německá oděvní firma
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INZERCE
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Ad: Demolièní èeta, aneb 
kdo mate veřejnost

V  minulém vydání Prostě-
jovských radničních listů jste 
se vážení čtenáři, mohli dočíst 
jakých strašných „zločinů“ se 
dopouští koalice potažmo ve-
dení města. Kolega Aleš Ma-
tyášek srdceryvně líčí, co vše „ 
zlá“ rada zbourala, případně 
se chystá zbourat. Musím bo-
hužel konstatovat, že ve své 
ideologické zaslepenosti odmí-
tá připustit, co vše se ve městě 
vytvořilo. 

Nejprve si shrňme některé 
nepravdy a mýty v jeho článku 
obsažené: 1) OP Prostějov byla 
soukromá firma a  kromě toho, 
že působila na území města, 
nebyla s  městem nijak spojena. 
Není tudíž pravda, že by mohlo 
vedení města jakkoliv bourání 
OP zabránit. Zde pláče kolega 
Matyášek sic pěkně, ale na špat-
ném hrobě. 2) Firma DONA 
byla opět soukromou firmou 
a  magistrát města nemá tudíž 
žádný nástroj k tomu, aby mohlo 
rozhodnout o bourání či nebou-
rání této stavby. Pan kolega opět 
ví (aspoň doufám, že ví), že povo-
lit bourání může pouze stavební 
úřad, který sice sídlí na radnici, 
ale vykonává přenesenou státní 
správu, do které NESMÍ zastu-
pitelé ani vedení města jakkoliv 
zasahovat! A propos v minulém 
volebním období, kdy byl minis-
trem kultury zástupce za TOP 
09, slibovala místní TOP 09, že 
se zasadí o  prohlášení DONY 
za kulturní památku. Proč se tak 
nestalo, dodnes nikdo z TOP 09 
Prostějov nevysvětlil. 3) Jezdecká 
kasárna, tento jak uvádí, skvost 
architektury konce 19. století 
město před lety převzalo již ve 
stavu, kdy s  původním vzezře-
ním Jezdeckých kasáren nemě-
la tato budova nic společného 
a navíc byly ve stavu, který nebyl 
využitelný pro jakékoliv potřeby 
města. Hodnotu měl a má pouze 
pozemek, který bude následně 
využit k  rozšíření botanické za-
hrady, vybudování komunitních 
domů a  stavbě nové sportovní 
haly. Přestavba, např. pro domov 
pro seniory, byla od samého po-

čátku nereálná a to jak z hlediska 
finanční náročnosti přestavby, tak 
z hlediska provozu, který by jen 
na vytápění znamenal každoroč-
ní náklad města ve výši 3 mil. ko-
run a to nezmiňuji náklady další 
související s chodem takového za-
řízení. Škoda, že stejnou měrou se 
TOP 09 nezasazuje např. o to, aby 
byly zrekonstruovány opravdové 
skvosty architektury, jako jsou 
např. Kovaříkovy vily či Klášter 
Milosrdných bratří. 

Nyní k tomu, co kolega Maty-
ášek vidět nechce. Vedení města 
Prostějova se díky dobrému hos-
podaření může pochlubit řadou 
investičních akcí, které se ročně 
pohybují ve výši 150 – 200 mil. 
korun. Kolik měst velikosti Pro-
stějova se tímto může pochlubit? 
Troufnu si tvrdit, že žádné. Ve 
městě se za působení současné 
i  předchozích koalic podařilo 
zrekonstruovat a  zateplit prak-
ticky všechny školy a  školky. 
Každoročně město investuje 
nemalé prostředky do rekon-
strukce prostějovského zámku, 
Národního domu či nyní radni-
ce. Město zrekonstruovalo řadu 
silnic a  chodníků, vybudovalo 
nové křižovatky, zrevitalizovalo 
řadu parků, revitalizuje rybníky, 
rekonstrukcí prošla náměstí vč. 
hlavního nám. T. G. M., inves-
tuje do sportovišť, zimního sta-
dionu, atd. připravuje výstavbu 
nového plaveckého bazénu, když 
už lázně dosluhují, chystá se vy-
koupit a  zrekonstruovat koupa-
liště ve Vrahovicích, připravuje 
výstavbu komunitních domů 
či nové sportovní haly, zakládá 
nové parky a tak bych mohl po-
kračovat. 

Je škoda, že to kolega Matyášek 
nevidí, asi je příliš soustředěn na 
kritiku práce vedení města a při-
tom zapomíná na biblické rčení: „ 
třísku v oku svého bratra vidíš, ale 
trám ve svém oku nevidíš“. Dod-
nes jsem ve své práci nezazname-
nal žádný pozitivní podnět jak od 
tohoto kolegy, tak ani od jiných 
kolegů z řad nekonstruktivní čás-
ti opozice. 

 (Dokončení na str. 17)

Kauce mohou přinést průhlednější a levnější městské zakázky
Na finančním výboru a  ná-

sledně na posledním zasedání 
prostějovského zastupitelstva jsem 
se opět setkala s  velmi nevhod-
nou situací pro naše město a jeho 
rozpočet. Město vypsalo soutěž 
na stavební opravu jednoho ze 
svých objektů. První místo obsa-
dila firma s nejnižší cenou a měla 
zakázku realizovat. Jenže opět do-
šlo k tomu, stejně jako již jednou 
v minulosti, že vítězná firma se za-

kázky vzdala a stavební práce tak 
spadly do klína druhému v pořa-
dí. Ten už ale chtěl za stejnou práci 
podstatně vyšší cenu.

Nechci se teď zabývat tím, 
proč k takovému postupu došlo, 
ale konstruktivně hledat řešení, 
jak z podobné situace ven a jak 
zabránit tomu, aby takto městu 
zbytečně utíkaly peníze.

Jednoduché řešení
Zákon zná pojem jistoty (kau-

ce) a nechává na vůli zadavatele, 
zda jistotu uplatní či nikoli, ať jde 
o  jakoukoli výši zakázky. Město 
poptává velké množství zakázek, 
a dle mého by bylo vhodné, aby 
do svých pravidel určitou pro-
centní jistotu zapracovalo.

Konec pochybností
Návrh v tomto směru už klub 

ODS v minulosti na zastupitel-
stvu města podal, ale bohužel 
prozatím nebyl dotažen do 

konce. Opět bych proto chtěla 
vyzvat všechny zodpovědné, 
aby byl systém kaucí i pro menší 
zakázky zapracován do manuá-
lu městských zakázek. Ušetříme 
tím peníze a  odstraníme větši-
nu pochybností kolem důvodů 
odstupování firem z  veřejných 
zakázek. Milada Sokolová, 

zastupitelka za ODS, 
členka finančního 

výboru města

Dne 11.4 2016 vystoupili z hnutí ANO 2011 tři zastupitelé a tím byla ukončena činnost Klubu za-
stupitelů ANO 2011 a vznikl nový Klub nezávislých zastupitelů. Dále se budeme snažit plnit volební 
program, za který jsme byli zvoleni a pracovat ve prospěch občanů našeho města. 

 Mgr. František Švec, Ing. Hana Naiclerová, MBA a Ing. František Filouš

Posvítíme si na Severní obchvat!
11. dubna opět zasedlo  zastupi-

telstvo.  Na stůl se konečně dostala 
závažná témata, kterým se dlouho-
době věnujeme:

Severní obchvat, Národní olym-
pijské centrum, Kulturní a  spole-
čenské centrum, primátorův me-
diální poradce a jezdecká kasárna. 

Málokdo z  Prostějováků je 
spokojen s kvalitou ovzduší a s do-
pravní situací ve městě.  Obě věci 
jsou jako spojité nádoby. Dopravní 
zácpy způsobují smog, obchva-
ty měst jeho intenzitu snižují.  Je 
to tak prosté, že to chápe i  malé 
dítě. Jaká je však realita? Reali-
zace Severního obchvatu, který 
měl dopravu a  ovzduší razantně 
zlepšit, je ohrožena. Pokud do 
31.12.2017 nebudou vykoupeny 
všechny pozemky pod Severním 
obchvatem, jeho stavba nebude 
vůbec zahájena. Přesně na tuto si-
tuaci dlouhodobě upozorňujeme.  
Prostějovák Alois Mačák (ČSSD) 
byl od roku 2008 do roku 2015 ná-
městkem hejtmana Olomoucké-

ho kraje odpovědným za dopravu. 
V radě města Prostějova mu roky 
sekundovala současná primátor-
ka, dříve dlouholetá náměstkyně 
zodpovědná za dopravu. Výsledek 
jejich (ne)činnosti byl ten, že se 
dlouhých pět let nevykoupil žádný 
pozemek pod Severním obchva-
tem a  někteří vlastníci pozemků 
nebyli k jejich prodeji ani vyzváni!  
Tato realita byla před veřejností 
celé roky dovedně maskována – 
prý za to může složitá legislativa 
a časté střídání ministrů. Prostějo-
vu díky tomu ujel vlak a jen stěží 
půjde dohonit.  S tím vlakem nám 
všem ujíždí i 400 milionů korun, ze 
kterých se měl Severní obchvat po-
stavit. Na zastupitelstvu se na tyto 
věci pochopitelně ptáme a snažíme 
se radní přinutit, aby se problému 
konečně vážně a  s  plným nasa-
zením věnovali. Požadovali jsme 
předložení seznamu pozemků, se 
kterými jejich majitelé nemohou 
volně nakládat a prodat je. Napří-
klad kvůli exekucím, konkurzům, 

dědickým řízením, zástavním prá-
vům či neznámému pobytu vlast-
níka pozemku!  Bez nich Severní 
obchvat stát nebude. K úžasu nás 
všech rada města takový seznam 
nemá. Teprve ho bude zpracová-
vat!  Přitom radniční koalice ČSSD, 
Pévéčko a KSČM zřídila pro Jaro-
slava  Šlambora (KSČM) novou 
funkci uvolněného radního, aby 
dohlížel na investice tohoto typu.  
Do 31.12.2017 zbývá 20 měsíců.  
Právě proto jsme požadovali, aby 
bod Severní obchvat byl pravidel-
ným bodem, kterým se budeme na 
zastupitelstvu zabývat.  Váženého 
čtenáře, znalého místních poměrů, 
jistě nepřekvapí, že vládnoucí koa-
lice tento náš návrh zamítla. Tím 
prokázala, že se bojí odpovědnosti, 
která ji začala dohánět. 

Odkaz na tento článek umístěný 
na facebooku klubu Nezávislých 
zastupitelů zasíláme vedení města 
k bezplatnému monitoringu opo-
zičních aktivit. 

 Klub nezávislých zastupitelů

Oznámení

Klub Změna pro Prostějov se snaží o maximální otevřenost a transparentnost. Toto očekáváme i od ostat-
ních zastupitelů, protože je to jediná správná cesta ve vztahu k veřejnosti. 

Veškeré Vaše připomínky k naší práci a k práci zastupitelstva máte možnost s námi řešit online na sociál-
ních sítích, případně prostřednictvím adresy email@zmenaproprostejov.cz. 

Děkujeme čtenářům za Váš zájem o veřejné dění v Prostějově.
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Prostějovské radniční listy Informace

(Dokončení ze str. 16)
Na rozdíl od koaličních i  části 

opozičních zastupitelů nepřišel 
s  návrhem jak co dobrého udělat 
pro občany našeho města, místo 
toho upíná své naděje k 15 letému 
hochovi, který hledá, čím by zne-
příjemnil práci jiným. Je to samo-
zřejmě jeho volba, ale ptám se, kdo 
je zde tedy demoliční četa? Ti co 
zvelebují město nebo ti co hledají 
sebemenší záminku jak úsilí jiných 
pohanit? Moudrý čtenář si jistě od-
poví sám. Bc. Pavel Smetana, 

náměstek primátorky

POZNÁMKA
V  minulém vydání Prostějov-

ských radničních listů bylo v reakci 
na článek Demoliční četa mylně 
uvedeno, že městské lázně jsou 
75 let staré, za což se omlouváme. 
Lázně byly dostavěny v roce 1962 
(zdroj: Prostějov, Dějiny města, 
II.díl), nicméně platí, že jejich bou-
rání není na pořadu dne.   -red-

Tuto zvolání nezaznělo 
z  úst pedagoga, který klidnil 
žáky, ale tento povzdech nebo 
i  silnější verbální sdělení za-
znělo z úst našich spoluobča-
nů v případě že, jejich soused 
je obšťastňoval zvukem cirku-
lárky v pravé poledne při ne-
dělním obědě.

Na popud některý občanů, 
kteří se na mě obrátili, jsem se 

snažila jedním usnesením oslo-
vit vedení města Prostějova a své 
kolegy zastupitele, aby podpořili 
myšlenku na „vyhlášku ticha 
ve sváteční dny a o nedělích“. Je 
smutné, že k  tomu, aby člověk 
sedmý den odpočíval, potřebu-
je vyhlášku?  Podíváme-li se do 
okolních států našich sousedů, 
tak v  Německu či Rakousku si 
nikdo v neděli ani hřebík do zdi, 
nedovolí zatlouct. Nehledě na to, 
že celá záležitost má i jistý soci-
álně ekonomický dopad. Nejsem 
žádná „brzda“ ekonomických 
jistot, ale nemyslím si, že čím 
více financí člověk má, tím více 
je šťastný. Nejen mladé rodiny 
s cílem mít vše a za každou cenu, 
ale i ostatní pod tlakem zajištění 
maximálního blahobytu, pracují 
(mnohdy nejen ve všední dny), 
jak se říká „od nevidím, do ne-
vidím“ a  potom o  víkendu do-
hání, co se přes týden nestihlo. 
Rodiny již nejsou příliš zvyklé na 
společné sváteční obědy, osobní 

setkání nahrazují mnohdy spo-
jení přes elektronické sítě. A ne-
zůstane jen u  obědů, spící dítě 
na zahrádce brzo procitne, když 
soused začne odpoledne v neděli 
pílit…

Nejsem zastánce striktních 
příkazů či zákazů a líbila se mi 
vyhláška města Frenštátu pod 
Radhoštěm, kde je možné se 
v  krajním případě se sousedy 
domluvit. My na Trávnické  
ulici v  části, kde bydlím, jsme 
nějak tak propojeni myšlen-
kově, že když začne síct jeden, 
druhý soused, pokud to jde, se 
přidá. A  že má Trávnická při-
léhavé jméno a  travní porost 
tam roste jako z vody, netřeba 
připomínat.

Můžu i z profesního hlediska 
říci, že hluku v našem prostředí 
přibývá, byl by to námět na další 
článek. Co závěrem. Myšlenku 
na zajištění ticha v době svátků 
a  nedělí za určitých pravidel 
jsem neopustila, přestože s pří-

lišnou podporou se tato proble-
matika u  předsedů politických 
klubů nesetkala a problematika 
byla odsunuta - zamítnuta. Ale 
při kuloárových jednáních mi 
někteří kolegové sdělili, že by 
vyhlášku podpořili.  Proto bych 
ráda apelovala i na naše občany, 
pokud mají k  této problemati-
ce názor, ať se vyjádří písemně 
nebo osloví své zvolené zástup-
ce v zastupitelstvu. Protože sám 
voják v poli nic nezmůže. Pěkné 
jarní dny.

MVDr. Zuzana Bartošová, 
zastupitelka KDU ČSL

ANKETA:
Napište nám, vážení čtenáři 

Prostějovských radničních lis-
tů, jaký je Váš názor na tako-
vou vyhlášku?

Můžete psát přímo redakci 
PRL: jana.gaborova@pros-
tejov.eu. (Vaše příspěvky bu-
dou předány MVDr. Zuzaně 
Bartošové).

„A bude tady ticho a nebylo“!
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NEDĚLE 1. KVĚTNA
15.30 Ledová sezóna  am. anim. rod. komedie
Režie: Trevor Wall, 86 min, český dabing, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
17.30 Jak se zbavit nevěsty česká  komedie
V hl. rolích: D. Matásek, V. Žilková aj. Režie: Tomáš 
Svoboda, premiéra, mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč
20.00 Táta je doma americká  komedie
V hl. rolích: W. Ferell, M. Wahlberg, L- Cardellini aj
Režie: Sean Anders, 96 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 2. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek - Píseň moře
 koprodukční animovaný  film
2014, 94 min, Režie: Tomm Moore
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Ani ve snu  romantický koproduKční  film
V hl. rolích: B. Štikarová, K. Melíšková aj. Režie: 
Petr Oukropec, 79 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Hardcore Henry  americko –ruské  sci-fi
V hl. rolích: S. Copley, D. Kozlovskij, T. Roth aj.
Režie: Ilja Našuler, 90 min., české titulky
Premiéra, mládeži nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 3. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek - Píseň moře
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Ani ve snu
20.00 Můj král  Art  film, francouzský  film
V hl.rolích: E. Barcot, V. Cassel aj.
Režie: Maiwenn, 130 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 4. KVĚTNA
17.30 Ani ve snu
20.00 Hardcore Henry

ČTVRTEK 5. KVĚTNA
17.00 Captain America – Občanská válka
 Americký akční dobrodružný film
V  hl.rolích: E.Ch. Evans, R. Downey Jr,  aj. Režie: 
Anthony a Joe Russo, 148 min., český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Captain America – Občanská válka

PÁTEK 6. KVĚTNA
17.00 Captain America – Občanská válka 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Captain America – Občanská válka 3D

SOBOTA 7. KVĚTNA
17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství
pokračuje  francouzský rodinný  film
V  hl. rolích: F. Bossuet, T. Karyo, M. Chatelier, T. 
Neuvic, aj. Režie: Christian Duguay, 99 mi, český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Captain America – Občanská válka 3D

NEDĚLE 8. KVĚTNA
17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje
20.00 Captain America – Občanská válka

PONDĚLÍ 9. KVĚTNA
17.30 Jak přežít single  am. roman. komedie
V  hl.rolích D. Johnson. A. Brie aj. Režie: 
Christian Ditter, 109 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Jak přežít single

ÚTERÝ 10. KVĚTNA
17.30 Jak přežít single
20.00 Hlavu vzhůru -Art film, franc. film. drama
V  hl.rolích    C. Deneuve, B. Magimel, R. Paradot. 
Režie: Emanuelle Bercot,  120 min., české titulky, 
premiéra, vstupné 100 Kč

STŘEDA 11. KVĚTNA
17.30 Jak přežít single
20.00 Jak přežít single

ČTVRTEK 12. KVĚTNA
17.30 Sousedi 2 americká  komedie
V hl. rolích: Z. Efron, S. Rogen, R. Byrneová, aj. Režie: 
Nicholas Stoller, 104 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Čistič slovenské  drama
V hl. rolích: N. Czuczor, R. Poláková aj. Režie: 
Peter Bebjak, 90 min., orig. Verze, premiéra, 
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 100 Kč

PÁTEK 13. KVĚTNA
15.30 Angy Birds ve  filmu am. anim. film
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Sousedi 2
20.00 Čistič

SOBOTA 14. KVĚTNA
15.30 Angry Birds ve  filmu 3D - vstupné 140 Kč
17.30 Teorie tygra  česká roadmovie
V hl. rolích: J. Bartoška, E. Balzerová, aj.
Režie: Radek Bajgar, 101 min., repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Sousedi 2

NEDĚLE 15. KVĚTNA
15.30 Angry Birds ve  filmu 3D
17.30 Teorie tygra
20.00 Sousedi 2

PONDĚLÍ 16. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek – Saxana a lexikon kouzel 
2011, 90 min., režie: Václav Vorlíček Český film
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Teorie tygra
20.00 Kolonie koprodukční  thriller
V hl. rolích: E. Watson, D. Brühl, aj. Režie: Florian 
Gallenberger, 110 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 17. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek – Saxana a lexikon kouzel
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Teorie tygra
20.00 Kolonie
Přinášíme záznam z jiného operního domu – 

Royal Opera House v Londýně !

STŘEDA 18. KVĚTNA
18.00 Wolfgang Amadeus Mozart –
Figarova svatba
Délka záznamu cca 205 min., jedna přestávka, 
představení je nastudováno v italštině, české titulky.
Vstupné 300 Kč pro studenty a seniory 250 Kč

ČTVRTEK 19. KVĚTNA
17.30 X-Men: Apokalypsa  am. sci-fi  thriller
V hl. rolích: J. McAvoy, M. Fassbender aj.
Režie: Bryan Singer, český dabing, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 X-Men: Apokalypsa

PÁTEK 20. KVĚTNA
17.30 X-Men: Apokalypsa 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Návštěvníci 3: Revoluce franc.  komedie
V hl. rolích: Ch. Clavier, , J. Reno F. Dubosc aj.
Režie: Jean Maria Poiré, 109 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

SOBOTA 21. KVĚTNA
17.30 X-Men: Apokalypsa 3D
20.00 Návštěvníci 3: Revoluce 

NEDĚLE 22. KVĚTNA
17.30 Návštěvníci 3: Revoluce
20.00 X-Men: Apokalypsa

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA
17.30 Svátek matek americká  komedie
V hl. rolích: J. Aniston, K. Hudson, J. Roberts, 
J. Sudeikis. Režie: Garry Marshall, 120 min., 
premiéra, mládeži přístupný, Vstupné 110 Kč
20.00 Svátek matek

ÚTERÝ 24. KVĚTNA
17. 30 Svátek matek
20.00 James White  Art film, am. film. drama
V hl. rolích: C. Nixon a Ch. Abbot. Režie: Josh 
Mond, 85 min., české titulky, premiéra, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč.
Slavnostní uvedení  filmu, oceněného 11 Oscary !!!

STŘEDA 25. KVĚTNA
18.00 Ben Hur  americký velkofilm z roku 1959
V hl. rolích: Ch. Heston, J. Hawkins aj. Režie: William 
Wylerr, 212 min., české titulky, obnovená premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 26. KVĚTNA
17.30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
 americký rodinný fantasy film
Režie: James Bobin, 105 min, český dabing, 
premiéra, vstupné 120 Kč
20.00 Maggie má plán am. roman. komedie
V  hl. rolích: G. Gerwig, E. Hawke, aj. Režie: 
Rebecca miller, 99 min., české titulky, premiéra, 
pro Mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 27. KVĚTNA
15.30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Maggie má plán
20.00 Mlčení jehňátek  am. kultovní  horror
Režie: Jonathan Demme, 119 min., české 
titulky, obnovená premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč.

SOBOTA 28. KVĚTNA
15.30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D
17.30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D
20.00 Maggie má plán

NEDĚLE 29. KVĚTNA
17.30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
20.00 Maggie má plán

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek – Mrkáček Bill
 australský animovaný  film
Austrálie 2015, 85 min , bez komentáře
Režie: Deane Taylor, Alexs Stadermann, Noel 
Cleary, Alex Weight
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Jak básníci čekají na zázrak česká komedie
Režie: Dušan Klein, 120 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Jak básníci čekají na zázrak

ÚTERÝ 31. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek – Mrkáček Bill
 australský animovaný  film
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Jak básníci čekají na zázrak
20.00 32 utajovaných stran Art  film
 Český hraný dokument
Režie: Ján Novák, 62 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč

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

Kultura

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

STŘEDA 4. KVĚTNA
14.00 Bio Senior – Sedmero 
krkavců česká  filmová pohádka
V hl.rolích M. Issová, S. Remundo-
vá,  aj. Režie: Alice Nellis, 97 min., 
repríza, vstupné 35 Kč

SOBOTA 7. KVĚTNA
15.00 Krakonoš a  mistr Jehlička 
pásmo pohádek, vstupné 20 Kč
17.30 Zkáza krásou 
 celovečerní dokument
Režie: Helena Třeštíková a  Jakub 
Hejna, 90 min., repríza, vstupné 40 Kč
Mládeži přístupný
20.00 Zkáza krásou

SOBOTA 14. KVĚTNA
15.00 Za kamarády I. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Čtyřlístek ve službách krále
Režie: Michal Žabka, 90 min., 
repríza, mládeži přístupný
Vstupné 40 Kč
20.00 Gangster Ka: Afričan 
 český kriminální  thriller
V hl. rolích: H. Čermák, A. Pyško, J. 
Hanzlík, M.Etzler, V. Svátková aj.
Režie: Jan Pachl, 100 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč

STŘEDA 18. KVĚTNA
14.00 Bio Senior – Hodinový 
manžel  česká komedie
V hl. rolích: B. Polívka, D. Novotný, 
D. Matásek, L. Latinák, Z. Norisová, 
S. Babčáková, J. Čvančarová aj.
Režie: Tomáš Svoboda, 100 min., 
repríza, vstupné 35 Kč
Nevhodný do 12 let.

SOBOTA 21. KVĚTNA
15.00 Cvrček a spol 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Želvy Ninja 
 americký dobrodružný akční  film
Kdo zastaví všehoschopného Trhače, 
vládce New Yorku?!
V hl. rolích: M. Foxová, W. Arnet, 
W. Fichtner, W. Goldbergová aj.
Režie: Jonathan Liebesman, 101 
min., český dabing, repríza, vstupné 
40 Kč, mládeži přístupný.
20.00 Padesátka česká  komedie
V hl. rolích: J. Prachař, O. Pavelka, 
M. Taclík, aj.
Režie: Vojtěch Kotek, 97 min., 
repríza , mládeži od 12 let přístupný, 
vstupné 40 Kč

SOBOTA 28. KVĚTNA
15.00 Za kamarády II. 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Škatuláci 
 am. dobrodružná anim.  komedie
Režie: Graham Annable, Anthony 
Stacchi, 97 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč
20.00 Poslední lovec čarodějnic 
 americký akční film
V hl. rolích: V. Diesel, M. Caine, R. 
Wood, R. Leslie. Režie: Breck Eisner, 
105 min., český dabing, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 40 Kč

Kulturní
klub  DUHA
Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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PIVO
k vybraným produktům za 1 Kč 

ROZDÁVÁME

RADEGAST

FANDÍME HOKEJI!
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Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz

Program MC Cipísek květen 
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 3.5. v 18 hodin. Beseda 
je obsazena, zapisujeme ná-
hradníky.

Rodina jsme my!  
Týden pro rodinu

tradiční týden pro rodinu 
k  Mezinárodnímu dni rodi-
ny- společně tvoříme projekt 
k podpoře zdravých rodinných 
vztahů ve všech pravidelných 
programech 9.5.-13.5.

Rodičovská setkávání 
Pravidelná měsíční setkání - 

téma setkání dle potřeb účastní-
ků. Pro rodiče, kteří chtějí sdílet 
své zkušenosti z  výchovy dětí, 
najít vzájemnou oporu, kon-
zultovat s ostatními rodičovské 
radosti i  starosti. Jednotlivá se-
tkání volně navazují na kurzy 
a besedy MC. 

Květnové setkání je v  úterý 
17.5. 18.00-20.00

Individuální psychologic-
ké poradenství s  olomouckou 
psycholožkou PhDr. P. Tengle-
rovou. Dle objednání

Individuální právní pora-
denství s  právničkou Mgr. A. 
Hálkovou. Dle objednání

Odpolední herny pro rodi-
če a prarodiče s dětmi do 5 let

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

Přijímáme přihlášky do let-
ních programů s Cipískem pro 
rodiče s dětmi od 2 do 6 let:

11.7.-15.7. Okolo kolem s Ci-
pískem 

18.7.-22.7. Pohádkový týden 
s Cipískem 

www.mcprostejov.cz www.
facebook.com/cipisekprostejov 

e-mail: 
mcprostejov@centrum.cz
  
Aktivity MC Cipísek jsou 

podpořeny z dotačního progra-
mu Rodina MPSV ČR a statu-
tárním městem Prostějovem.

Mateřské centrum Cipísek

Prostějovská farnost sv. Petra a sv. Pavla ve spolupráci 
s KDU-ČSL Prostějov vás srdečně zve na

 varhanní koncert JIŘÍHO KOLÁŘE
který se uskuteční dne 15. 5. 2016 v neděli v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého 

na Svatoplukově ulici v Prostějově, vstupné dobrovolné, jste všichni mile vítáni.

INTERPRET HRAJÍCÍ PÍSNĚ VLASTNÍ TVORBY. STYLOVĚ JE BLÍZKÝ VLIVŮM BLUES, 
ROCKU A FOLKU

NOVĚJŠÍ TVORBA JE VŠAK OVLIVNĚNA STYLEM HARD, PAGAN FOLKU A GOTHIC.
28. 5. 2016 – v  rámci akce Karel IV. v Prostějově EDGAR  BALADY

EDGAR BALADY

Pracovní agentura Pavlína Jurníčková
Brněnská 10, Prostějov

agentura s dlouholetou tradicí

zajišťujeme práci a brigády pro:
•	  studenty
•	  nezaměstnané s úřadem práce i bez
•	  maminky na mateřské
•	  starobní i invalidní důchodce

to vše převážně v Prostějově a okolí.

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE
Tel.: 603 218 526 PO, ST, PÁ: 8-15.30 hodin
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INZERCE

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

ZUŠ  KVĚTEN  2016

HUDEBNÍ OBOR :

24. roční festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
3. 5. 2016 v  17.00 hod. sál ZUŠ

POCTA VLADIMÍRU AMBROSOVI
koncert k  60. výročí úmrtí skladatele
4. 5. 2016 v  18.00 hod. přednáškový 

sál Národního domu
„OD BACHA PO VLACHA“

Žesťové sexteto Filharmonie B. Martinů Zlín
 

5. 5. 2016 v  10.00 hod.  sál Městského divadla
DĚTI DĚTEM

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

11. 5. 2016 v  18.00 hod. přednáškový sál Národního domu
KDYBY TISÍC 

KYTAR
kytarový orchestr ZUŠ Uničov a kytarový soubor 

NON MESURE  ZUŠ V. A. Prostějov

11. 5. 2016 v  18.00 hod. kostel Povýšení sv. Kříže
CHRÁMOVÝ KONCERT

Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia Prostějov 

12. 5. 2016 v  17.30 hod. sál ZUŠ 
ABSOLVENTSKÝ 

KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

14. 5. 2016 přednáškový sál Národního domu
KOMORNÍ KONCERT

P. Přikrylová-zpěv, E. Müllerová-klarinet, M. Buriánková-
klavír

19. 5. 2016 v  18.00 hod.   sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ 

ZUŠ Vladimíra Ambrose

24. 5. 2016 v  18.00 hod. sál ZUŠ
SULLIVAN FORTNER TRIO

Sullivan Fortner-klavír, V. Pálka-bicí, P. Korman-basová 
kytara

5. 5.  2016 sál ZUŠ v  17.30 hod.
ABSOLVENSTKÝ  KONCERT  

 
10. 5. 2016 v  17.00 hod. sál ZUŠ

Besídka ke Dni matek

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka – Kravařova ul. duben - květen 

Okresní výtvarná soutěž ŠKOLA SNŮ oceněné práce

TANEČNÍ OBOR

10. 5. 2016 v  18.00 hod. Městské divadlo 
V  ČASE ZPÁTKY

vystoupení tanečního oboru 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

29. 5. – 3. 6. 2016 Divadelní festival MEDart
29. 5. 2016 v  19.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.

Clément Michel: ANI O DEN DÝL!
Domácnost ve třech nemůže fungovat….

DS Na Štaci Němčice nad Hanou
Režie: Jaroslav Lejnar, Jiří Vosička, Petra Konečná

30. 5. 2016 v  13.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 1

POHORŠOVNA, BERENIKA STŘÍHÁ VLASY, 
POSÁDKA P03, MODRÝ POŤOUCH

Hrají žáci LDO ZUŠ Plumlov, Prostějov a Pointík
v  17.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.

STEPFORDSKÁ AKADEMIE
Volně na motivy novely Iry Levina Stepfordské paničky

Režie: Hana Šprynarová

31. 5. 2016 v  13.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 2

JABLOŇOVÁ PANNA, BUBELA, BLÁZNIVÁ TETA 
A JÁ, EMILY

Hrají žáci LDO ZUŠ Němčice nad Hanou, Prostějov a CMG

26. 5. 2016 v  17.30 hod. sál zámku Pernštýnské nám. 
SPUDVEČ

Absolventské představení DS PVDRAMEC
Režie: Jana Turčanová

ARAKAINARARAARAAR KAINAKAINAARARARARAARARAARAARARAARAARAKAINAKAINAAKAINAKAINAKAINKAINKAINKAINKAINKAIN
DY MY T RYDDYDYD MY MY YMYM TY TY RT RT YRYRDDYDYD MY MY YMYM TY TY RT RT YRYR

4.3. POLNÁ | 5.3. KOLÍN | 11.3. ČELÁKOVICE | 12.3. LNÁŘE 
17.3. ČESKÉ BUDĚJOVICE | 18.3. PLZEŇ | 19.3. STŘÍBRO

24.3. BRNO | 25.3. BOSKOVICE | 26.3. HRANICE | 27.3. BŘEZOLUPY
1.4. MOHELNICE | 2.4. VALDICE | 8.4. HRADEC HRÁLOVÉ

15.4. KYJOV | 16.4. HOŘOVICE | 22.4. TÁBOR
23.4. PRACHATICE | 28.4. PRAHA | 29.4. KLATOVY | 6.5. PROSTĚJOV

7.5. VALAŠSKÉ KLOBOUKY | 13.5. PĚNČÍN | 14.5. MIROSLAV
VSTUPENKY V SÍTÍCH TICKETPORTAL, TICKETART V ARAKAIN E-SHOPU

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ TURNÉ

ABSOLUT DEAFERSABSOLUT DEAFERSABSOLUT DEAFERS
SPECIÁLNÍ HOST:

www.arakain.eu     www.dymytry.cz

HLAVNÍ PARTNER

DDYD
TO U R 2016

BÍLÝ SLON

VSTUPENKY V SÍTÍCH TICKETPORTAL, TICKETART V ARAKAIN E-SHOPU

L o k á l n í  p ř e d p r o d e j :  P r o s t ě j o v  -  k a v á r n a  K a S c e n t r u m  K o m e n s k é h o  6 ,  P r o s t ě j o v

PROSTĚJOV
SPOLEČENSKÝ DŮM    20h6.5.

měřící technik
Směnnost: dvousměnný provoz

Požadujeme:
- technické zaměření
- znalost práce s měřidly
- čtení 2D výkresů
- práce s PC – Word, Excel
- znalost NJ/AJ jazyka
- znalost s 3D měřením - výhodou

Náplň práce:
- 3D měření na měřícím stroji WENZEL
-  tvorba programů pro 3D měření dílů dle výkresu
- měření dílů dle 2D výkresu

Nabízíme:
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PROGRAM NA KVĚTEN
MULTIKULTURNÍ KLUB RO-

DIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lek-

torky provedou hravou formou děti i s  
rodiči postupně celým světem. Navíc 
říkanky, tanečky, rukodělné činnosti. 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program 
pro rodiče (přednášky, besedy, tvoři-
vé dílny), děti mají vlastní program.. 

5. 5. Pestrý motýl - quilling – tvo-
řivá dílna s  M. Slepánkovou

12. 5. Jak připravit dítě na vstup 
do MŠ? - beseda s   Mgr. A. Bar-
touškovou

19. 5. Vlasatec – dárek k MDD - 
tvořivá dílna s  L. Poskočilovou, M.A

26. 5. Dentální hygiena dětí i do-
spělých – přednáška s  dentální hygi-
enistkou J. Táborovou

MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 

a vzdělávací setkání s  hlídáním dětí.

3. 5. Orientální kuchyně – kuli-
nářský podvečer s  I. Ajjanovou

Ze Sýrie se kvůli válce vrátila po 17 
letech prostějovská rodačka, která nás 
nyní přijde do Mozaiky seznámit se 
syrskou kuchyní.

10. 5. Ke světlu – promítání doku-
mentárního filmu z  cyklu Jeden svět

Čína patří mezi největší produ-
centy a zároveň největší spotřebite-
le uhlí na světě. Odvrácenou stranu 

čínského rozmachu vystihuje situ-
ace v  tamních dolech, kde každý 
rok zahyne asi dvacet tisíc horníků. 

17. 5. Madeira, ráj uprostřed oce-
ánu – přednáška M. L. Klementové

24. 5. Večer belgických pralinek 
– kulinářská prezentace G. Čopákové

Tentokrát se vnoříme do sladkého 
světa belgických pralinek.

31. 5. Objevte Ameriku! – pro-
gram pro děti k  MDD

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna 
– přijďte si posedět, poznat nové lidi, 
popovídat si, zahrát stolní hry, ping 
pong, nebo zdarma využít PC.

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bliž-
ší info: J. Rozehnalová 776  347  021, mo-
zaika@zebrik-os.cz, FB: mozaika.multi-
kulturni.centrum, 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
3.5. - úterý - 15.00-22.00 hod. BLEŠÁK pod pokličkou
4.5. - středa - 17.30-19.30 hod.  PODVĚDOMÉ MOTIVY PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ 

aneb Jak lépe pochopit sebe a své dítě – Žeňa PODLOUCKÁ
5.5. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.  GOA – INDIE PRO ZAČÁTEČNÍKY – Anetta PANTĚ-

LEJEVOVÁ
6.5. - pátek - 17.30-19.00 hod.  MEDICÍNA DÁVNÝCH CIVILIZACÍ – Eva MOUDRÁ, 

Zdraví od malička, z.s.
8.5. - neděle - 15.30-17.30 hod.  LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VDĚČNOST – setkání Gošárníků
10.5. - úterý - 17.30-19.00 hod.  PĚT JAZYKŮ LÁSKY – Lenka SINGEROVÁ

11.5. - středa - 17.30-19.30 hod.    OD NEMOCI KE ZDRAVÍ A JEŠTĚ DÁL – Ing. Milan 
BEZOUŠEK

12.5. - čtvrtek - 17.00-19.00 hod.  POPORODNÍ KRUHY S  HANKOU ZÁMEČNÍKO-
VOU, Zdraví od malička, z.s.

13.5. - pátek - 18.00-20.00 hod.  RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie ČAPKOVÁ
17.5. - úterý - 17.00-19.00 hod.  ZA VŠECHNO MŮŽE KADEŘNÍK – Martina ŠIMÁČ-

KOVÁ - Autorské čtení a beseda
24.5. - úterý - 17.30-19.00 hod.  BABSKÉ RADY PRO KRÁSU aneb vyrobeno a vyzkouše-

no doma
25.5. - středa - 18.00 - 19.30 hod.  LÁSKA NA PRVNÍ POHLED  

– Adolf GOEBL ml.
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
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Úklidová firma 
Hana Černá

nabízí v Prostějově 
a blízkém okolí

úklid domů, bytů, kanceláří  
a společných prostor 
panelových domů.
Mytí oken, žehlení, čištění 
koberců a veškerého  
čalounění

 
Tel.: 777 218 697

email.: cerna.hanca@seznam.cz
www.nejlepsi-uklid.cz
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TEL.: 774 414 525
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KUPUJEME
BYTY  DOMY

POZEMKY
CHATY  CHALUPY

PENÍZE VYPLÁCÍME 
IHNED
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 TK NATALI PODSKALÍ 553, 
798 02 MOSTKOVICE

OTEVŘENO I O VÍKENDECH
5 venkovních antukových tenisových kurtů

3 kurty v pevné kryté tenisové hale 
badmintonové hřiště 

stolní tenis 
     TEL.: 739 056 116     WWW.TENIS-NATALI.CZ
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

Hradisko*
* Sraz účastníků ve 13:00 na návsi Malého Hradiska, v případě 
nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín

POSTAVA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
do 5. 6.

Výstava velmi prestižní 
a početné  kolekce vý-
tvarných děl ze sbírky 
soukromého sběratele, 
na které se návštěvní-
ci setkají například se 
jmény takových malíř-
ských osobností jako je 
František Bílek, Othon 
Coubine, Josef Čapek, 
František Kobliha, Ru-
dolf Kremlička, Josef 
Lada, Pablo Picasso, 

Stanislav Sucharda, Max Švabinský, Toyen, Andy Warhol, Jan 
Zrzavý.
Výstava je přehlídkou nejen těchto zvučných jmen, ale aké ši-
rokou plejádou výtvarných technik, jejichž společným jmeno-
vatelem je „Postava“

NOC MUZEÍ V KELTSKÉM STYLU
26. 5. od 18:00 do 22:00

Děti si zahrají na malé archeology

komentovaná prohlídka výstavy 
Na jantarové stezce ve 20:00

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

PŘÍBĚH OBRAZU
do 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 au-
tora. Ve výtvarné části se jej mají pokusit nakreslit či namalo-
vat. 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, je-
jichž 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
do 5. 6.

Archeologická výstava, která je ke zhlédnutí ve výstavních 
prostorách Muzea a galerie v Prostějově, seznámí návštěvníky 
s osídlením Prostějovska v době laténské. V regionu jsou za-
stoupeny hned dvě klíčové moravské lokality; jednak již dob-
ře známé oppidum Staré Hradisko a dále především teprve 
v nedávných letech objevené obchodní centrum v Němčicích 
nad Hanou. Právě druhé zmíněné naleziště překvapilo odbor-
níky 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 díl-
nu 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 vzdálený-
mi 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 nejvýznam-
nějšího 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 informa-
cí naleznete na  www.muzeumpv.cz a na facebooku. Programy 
pro školy lze přihlásit na jsvozilkova(et)muzeumpv.cz.

Vzdělávací program s volným vstupem
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   
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNáŠKA
12. 5. (čtvrtek) v 18:00 hodin – Historie měření Země 
a navigace pomocí hvězd
Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. 

Měření tvaru a velikosti 
naší planety je vzrušující 
dobrodružství poznání. 
A hvězdy hrály v tomto 
příběhu vždy nezastu-
pitelnou roli. V antice, 

středověku, renesanci i novověku. Hvězdy byly průvodci ná-
mořníků při získávání nových poznatků o Zemi v dobách vel-
kých zámořských objevů. Zjištění, jak vypadá svět, ve kterém 
žijeme, bylo možné jen díky myšlenkám geniálních lidí i dů-
vtipným technickým zařízením. Projděte se s námi historií ze-
měměřičství od dob nejstarších až do dnešních dnů. Průvod-
cem nám bude člověk z nejpovolanějších. 
Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. (*1939) vystudoval ČVUT v Pra-
ze fakultu stavební, obor geodézie. Studium ukončil v roce 
1963 a nastoupil do podniku Geotest. Od roku 1972 působil 
na stavební fakultě v Brně na oboru geodézie. Od roku 1989 
až do odchodu do důchodu byl vedoucím oborové katedry. 
Po čtyři volební období byl členem vědecké rady fakulty sta-
vební. Jeho profesní zaměření se týkalo především vlivu at-
mosféry na záměrný paprsek v různých prostředích. Po dobu 
své činnosti na katedře byl členem, později vedoucím výzkum-
ných úkolů.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invali-
dé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

MIMOŘáDNÉ POZOROVáNÍ
PŘECHOD MERKURU PŘES SLUNCE
9. 5. (pondělí) od 13:00 do 18:00 hodin 

Přechod plane-
ty Merkur přes 
sluneční disk 
je vzácný úkaz. 
Nastává pouze 
v květnu a v listo-

padu, přičemž v květnu je mnohem větší šance na dobré po-
časí. Příští přechody nastanou v listopadu 2019,2032 a 2039, 
ale na květnový přechod si budeme muset počkat až do roku 
2049. Hvězdárna bude otevřená od 13:00 hodin, přičemž ka-
ždou celou hodinu proběhne v přednáškovém sále krátký vý-
klad k této události.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

PRAVIDELNá ASTRONOMICKá POZOROVáNÍ
PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 21:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven ná-
hradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 30. 4. a neděle 1. 5.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu 
a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 
hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.
V sobotu též proběhne pozorování hvězdné oblohy dalekohle-
dy, které však bude v tomto případě součástí akce „Výprava 
za jarní kupou galaxií v Panně“. Sraz je ve 21:30 hodin u koste-
la Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích (viz dubnová nabídka 
„Výprava za jarní kupou galaxií v Panně“). 

ASTRONOMICKá SOUTĚŽ PRO DĚTI:
V neděli 1. 5 ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží 
„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- METEORY. Soutěži bude předcházet 
povídání o „padajících hvězdách“. Jaký je rozdíl, když řekneme 
meteor, meteoroid, meteorit? Vstupné 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč

POHáDKOVá STŘEDA PRO DĚTI
NEMáTE CHUŤ NA MĚSÍC?
Pohádku uvádíme každou květnovou středu v 15:30 hodin. 
Podoba Měsíce se stále mění. V pohádce je toho příčinou 
Šubršábršáh, který Měsíc neustále ujídá. Je to tak však doo-
pravdy? Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 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 
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDáRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. 
Obsahem květnových setkání bude seznámení s letní oblo-
hou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. 
Pololetní poplatek 150 Kč. 

XLV. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání 
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomic-
ký klub GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je ur-
čen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMI-
NI I jsou každé pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipo-
ván jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší 
a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý pra-
covní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na škol-
ní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 
724 013 039. Změna programu vyhrazena
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

11. sezóna, květen 2016
Čtvrtek 5. května v  19 hodin

MATURANTI (Matěj Randár)
"Neser mě, pokud sis nevšimla, tak dneska 

maturuju!" Hořká komedie o maturantech, 
pro které je zkouška dospělosti ten nejmenší 
problém.

Hrají: A. Mlčochová, J. Minářová, H. 
Handlová, L. Grulichová, F. Jirák, A. Kos-
telková

Hudba: A. Kostelková
Režie: J. Hyndrich
!!!PŘEDSTAVENÍ OBSAHUJE VUL-

GARISMY, VSTUP OD 15 LET!!!

Pátek 6. května 
PROSTĚJOVSKÝ MAJÁLES 2016

Náměstí TGM (u muzea) a Afterparty 
Apollo 13

Tradiční průvod studentů, hudba a mož-
ná i něco víc. 

Průvod odstartuje tradičně ve 12:00 u láz-
ní. Prosíme účastníky, aby přišli 15-20 minut 
předem. Průvod zakončíme na náměstí 
a následují vystoupení studentů. 16:00 Koru-
novace krále Majálesu.

Pondělí 9. května v  19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Inscenace Divadla Point vznikla volně na 

motivy stejnojmenné knihy francouzského 
spisovatele Patrica Cauvina. 

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

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

Režie: Aleš Procházka
Úterý 24. května v  19 hodin

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

Režie: Aleš Procházka

Pátek 27. května v  19 hodin
TESTOSTERON 

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

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

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

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

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

29. května – 3. června 
MEDart 2016 – Přehlídka prostějov-

ských divadelních souborů a jejich hostů.
Více najdete v  samostatném programu.

Kultura

Ray Cooney: 1+1=3
sobota 7. května / 19 hodin / před-

náškový sál / mimo předplatné
Moje divadlo Prostějov
Nenápadný londýnský taxikář John 

Brown si v bláznivé komedii na vlastní 
kůži ověří fakt, že i dobře míněné skut-
ky se nemusí vždy vyplácet. Člověk je-
jich následkem může přijít nejen k újmě 
na zdraví, pověsti, ale může se mu začít 
i neodvratně bortit pečlivě naplánovaný 
život mezi dvěma ženami. Aby vtip-

ných komplikací nebylo skutečně málo, 
je zapotřebí vzít si na pomoc otřelého 
souseda bydlícího v  podkroví a  stát se 
předmětem horlivého zájmu místních 
policistů a novinářů.

Hrají: Z. Štencl, J. Dohnal, M. Drmo-
lová, K. Štenclová, M. Jančík, H. Švédo-
vá, P. Drmola

Režie: Pavel Drmola
Realizováno za finanční podpory 

města Prostějova 
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Jiří Walker Procházka je 
nepřehlédnutelnou postavou 
české fantastiky. Milovníkům 
sci-fi a  fantasy se vryl do pa-
měti díky knihám Hvězdní ho-
náci, Ken Wood či sérii Agent 
J.F.K. Psaní se věnuje už 30 
let, jeho povídky jsou zastou-
peny v  několika výběrových 
antologiích, publikuje např. 
v  časopisech Pevnost a  Ikarie, 
bývá považován za otce české-

ho kyberpunku a  je držitelem 
Ceny Ludvíka Součka a dalších 
ocenění. V  současné době se 
věnuje také tvorbě audioknih 
a  psaní detektivek. Nedáv-
no vyšla jeho poslední kniha, 
úspěšná detektivka Mrtvá šel-
ma, kterou napsal společně se 
svojí manželkou, spisovatelkou 
a scénáristkou Klárou Smolíko-
vou. Ve středu 18. května v 17 
hodin. ho přivítáme v  prostě-

jovské knihovně. V  prezentaci 
nazvané Průlet světem sci-fi 
a  fantasy nám vysvětlí, nejen 
jaký je rozdíl mezi těmito dvě-
ma žánry, ale také, jak se vy-
víjela fantastická literatura od 
starověku po současnost a kdo 
patří k jejím klasikům. Víte, co 
je to antiutopie a paranormál-
ní romance? I to se dozvíte na 
přednášce určené všem příz-
nivcům kvalitní fantastiky. 

Expediční jachting s Tomášem Kůdelou
Chcete se dozvědět víc o ex-

pedičním jachtingu? Pak si 
nenechte ujít přednášku a pro-
mítání filmu cestovatele, dobro-
druha, jachtařského instruktora 
a zkušebního komisaře MDČR 
Tomáše Kůdely. Spolu s  ním 
se vydáme na putování ev-
ropskými moři a  Atlantickým 

oceánem. Zažijeme expedici 
na Kapverdy, výstup na činné 
sopky i setkání s delfíny. Pozná-
me, že moře dokáže poskytnout 
nejen krásné romantické zážitky 
a koupání v zátokách, ale skrývá 
v sobě i hrubost a chvíle, ve kte-
rých si člověk musí sáhnout na 
samé dno. Tomáš Kůdela se na 

své plavby vydává spolu se zá-
jemci z řad veřejnosti. Každý se 
tak může stát součástí posádky, 
která se střídá při kormidlová-
ní, nastavování plachet, ale i při 
vaření a  dalších činnostech. 
O  zážitcích z  těchto cest bude 
vyprávět ve středu 11. května 
v 17 hodin.

Férový piknik u knihovny
Druhá květnová sobota, letos 

tedy 14.5., je na celém světě zasvě-
cena podpoře fair trade – způsobu 
obchodu, dávajícím drobným pěs-
titelům, řemeslníkům i zaměstnan-
cům z rozvojových zemí příležitost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Pokud si koupíte takto 
označený výrobek, máte jistotu, že 
za ním nestojí například zneužívá-
ní dětské práce, nelidské pracovní 
podmínky či devastace životního 
prostředí. Vloni svátek dohromady 

oslavilo 5200 lidí na 137 místech 
republiky. Knihovna tuto hromad-
nou snídani organizuje už popáté, 
třeba vloni se připojilo padesát 
piknikářů. Přidejte se. Přineste něco 
dobrého a  na oplátku ochutnejte 
něco od souseda. Fairtradové dob-
roty se rády kamarádí s lokálními, 
takže vítané jsou třeba buchty z fair 
trade kakaa, cukru, biomouky, 
medu od místního včelaře nebo 
vajíček od sousedky, domácí chleba 
namazaný marmeládou z  vlastní 

zahrádky nebo máslem od místní-
ho farmáře či se sýrem z nedaleké 
farmy. Podávat k  tomu budeme 
fair trade kávu, čaj, kakao a samo-
zřejmě také čtivo. Více informací, 
včetně rad, co s  sebou nebo kde 
můžete fair trade potraviny v Pro-
stějově sehnat, najdete na adrese 
www.knihovnapv.cz/snidane. 
Vezměte rodinu, přátele, deku, dob-
roty, nějaké to nádobí a  přijďte si 
udělat příjemné sobotní dopoledne. 
Začínáme v 10 hodin u knihovny.

Průlet světem sci-fi a fantasy

Díky svému koníčku (bonsa-
jím)  jsem měl možnost dva-
krát navštívit Japonsko, abych 
shlédl nejkrásnější a  nejzná-
mější zahrady a  sbírky bonsají 
v  Japonsku. Zájezdy organi-
zoval Čestmír Sosnovec, který 
se v  Japonsku opakovaně učil 
u  nejznámějších bonsajových 
mistrů a  také studoval místní 

zahrady a  zahradní architek-
turu. Bylo nás deset nadšenců, 
kteří sjezdili velkou část ost-
rova Honšů a  kousek ostrova 
Šikoku. Díky pečlivé přípravě 
jsme navštívili mnohé skvos-
ty zahradní architektury, které 
běžný turista na zájezdu s  ces-
tovní kanceláří  nemá možnost 
shlédnout.  Budování zahrad 

má v  Japonsku mnohasetletou 
tradici, bylo a stále je považová-
no za svébytné umění. Některé 
zahrady jsou proto vedeny na 
seznamu národních kulturních 
pokladů Japonska. O  dojmy 
z  některých z  nich bych se 
chtěl podělit ve středu 25. květ-
na od 17 hodin.

 Mgr. Jaroslav Servus

Cesty po japonských zahradách
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Neděle 29. května 2016

DS Na Štaci Němčice nad Hanou

ZUŠKOVINY 1

Hrají žáci LDO ZUŠ Plumlov, Prostějov a Pointík

DS Freak out při ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

19.00
sál zámku, Pernštýnské náměstí                                         
Clément Michel

ANI O DEN DÝL!
Domácnost ve třech nemůže fungovat…
Režie: Jaroslav Lejnar, Jiří Vosička, Petra Konečná

13.00
sál zámku, Pernštýnské náměstí

POHORŠOVNA, BERENIKA STŘÍHÁ VLASY,

POSÁDKA P03, MODRÝ POŤOUCH

17.00

STEPFORDSKÁ AKADEMIE
Volně na motivy novely Iry Levina Stepfordské paničky
Režie: Hana Šprynarová

19.00
Městské divadlo v Prostějově – jeviště za oponou
Oscar Wilde

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Rodinné představení, kde se budete hodně smát a trochu bát.
Režie: Hana Lužná

13.00
sál zámku, Pernštýnské náměstí

JABLOŇOVÁ PANNA, BUBELA, BLÁZNIVÁ TETA A JÁ,

EMILY

19.00
Divadlo Point (Olomoucká 25)
Štěpán Gajdoš

TAK TROCHU BAJAJA

Aneb tajemství komiksových superhrdinů
„Je jedno, jestli je to Superman, Spider-Man nebo Batman,
jsou to jen týpci s různou barvou trenek!“
Hrají: Štěpán Gajdoš a Kryštof Grygar
Režie : Štěpán Gajdoš

9.00 – 13.00
Učebny LDO ZUŠ V. A., Pernštýnské náměstí

IMPRODÍLNA
Vede lektor Vít Piskala, Brno

15.00

OBJEVITEL KK, SPUDVEČ

17.00
nádvoří zámku ( v případě nepříznivého počasí v sále zámku), 
Pernštýnské náměstí

PÍSNĚ VESELÉ I TRUCHLIVÉ DVOU RODIN MÚZOU POLÍBENÝCH
Kramářské a staropražské písně a některé i s loutkami.
Režie: Zbyněk Melka

19.00
Městské divadlo v Prostějově – jeviště za oponou
Vladislav Kracík, Jiří Trnka

KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragedií Williama Shakespeara 
v jedné divadelní komedii. 
Chytrá komedie, která se s nadsázkou a humorem věnuje 
pěti nejznámějším shakespearovským tragediím.
Režie: Jiří Trnka

Pondělí 30. května 2016

Divadlo Hanácké obce Prostějov

Úterý 31. května 2016

ZUŠKOVINY 2

Hrají žáci LDO ZUŠ Němčice nad Hanou, Prostějov
a žáci CMG.

Středa 1. června 2016

ZUŠKOVINY3

Hrají žáci LDO ZUŠ Prostějov a Dramka z Valentky

Loutkové divadlo Starost Prostějov

Divadlo Tramtarie Olomouc

Divadlo Hysterie Brno

Čtvrtek 2. června 2016

Divadlo Point Prostějov

Pátek 3. června 2016

DS ŠOK ŠAĹA SLOVENSKO

SQUADRA SUA CLOWNS Praha

19.00
Městské divadlo Prostějov – jeviště za oponou
M. Ondra, A. Procházka, A. Prokop

FINDING AMERICA ANEB GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU.
Muzikálový divadelní remake podle původní filmové gangsterky . Pionýři kontra mafie. 
Jak si s tím soudružka skupinová poradí?
Režie: Aleš Procházka

9.00
Městské divadlo Prostějov
Hatala, Vincze, Dubeň

HRAD
Volně na motivy románu Roberta Merleho Malevil.
Režie: Vladimír Dubeň

18.00
Městské divadlo Prostějov  - jeviště za oponou

HANDICOPS
Dámy a pánové vítejte za mřížemi. Malá cela. V ní Bert, Aš a Man touží po svobodě. Tři klauni k 
smichu a k pláči, jejich absurdní a směšný život v nejmenované věznici, která by mohla být třeba 
daleko od vás anebo někde blízko, anebo jen ve vaší hlavě.
Režie: Aitor Basauri (Baskicko)

20.00
sál zámku, Pernštýnské náměstí

DIVADELNÍ RECITÁL
Noblesní večírek spojený s udílením medartovských cen APO.
Večer obohatí prostějovští divadelníci .

FESTIVAL VZNIKL ZA PŘISPĚNÍ MĚSTA PPROSTĚJOVA.
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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. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
•	 Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

•	 Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

•	 Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

•	 Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

•	 Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

•	 Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 

15
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Husovo náměstí 67, Prostějov 
www.iris.cz, iris@iris.cz, 

tel: 582 338 278, 
facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v květnu tyto akce:

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

Zlatý list – místní kolo
KDY: čtvrtek 5. května, 
od 8:00 do 13:00
KDE: biokoridor Hloučela, ul. Pod 
Kosířem u občerstvení Hloučela
11. ročník místního kola celostátní 
přírodovědné soutěže Zlatý list. Pro-
běhne formou stezky se stanovišti, 
která jsou zaměřená na praktické po-
znávání přírody a na znalosti v ochra-
ně přírody a  životního prostředí. 
Soutěžní stezka je určena dětem ze 
zájmových oddílů a žákům 1.-9. tříd 
školní docházky. Přihlášky přijímáme 
do 22. dubna (včetně) na adresu iris@
iris.cz.

tvořivá dílna
Hloučela plná života - výroba hmy-
zích hotelů 

KDY: pátek 6. května, 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna především pro 
rodiče s dětmi, ve které vyrobíme tzv. 
hmyzí hotely, tedy domečky pro sa-
motářské včely a další hmyz. Materiál 
a nářadí bude k  dispozici. Domečky 
budou následně společně vyvěšeny v  
biokoridoru Hloučela. 

ranní vycházka s ornitologem
Ptačí štěbetání na Hloučele
Kdy: neděle 8. května, 
od 6:30 do 9:00
Kde: sraz v  6:30 v  biokoridoru Hlou-
čela na rohu jezdecké stáje Cavalo
Akce pro všechny, kteří se chtějí do-
zvědět něco víc o ptačích obyvatelích 
biokoridoru Hloučela. Odborný vý-
klad zajistí Petr Podhorný. Doporuču-
jeme vzít s  sebou dalekohledy, několik 
jich můžeme zapůjčit přímo na akci.
V  případě trvalého deště se akce ne-
koná a přesouvá se na další sobotu 15. 
května na stejnou dobu. 
Aktuální informace na tel. 603   730  
594, na našem webu a facebooku. 
stezka pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ

Hrátky s  přírodou v  botanické zahradě
Kdy: čtvrtek 12. května, 
od 8:30 do 13:00

Kde: Botanická zahrada P. Albrech-
ta v  Prostějově
Přírodovědná stezka zaměřená na 
poznávání a pozorování rostlin v  bo-
tanické zahradě.  Stezka je určena vždy 
pro jednu třídu (min. 15 žáků, max. 
kolem 30 žáků) a začíná každou půl-
hodinu od 8:30 do 12:30 hodin. Délka 
jedné stezky včetně vyhodnocení je cca 
1 hodinu. Cena: 25 Kč na žáka. Třídu je 
nutno předem přihlásit na iris@iris.cz 
nebo telefonicky 582  338  278.

vycházka pro rodiny s dětmi
Odemykání studánek
Kdy: sobota 14. května, 
od 8:30 do 13:00 hodin
Kde: sraz na zastávce na Pohodlí v 8.30, 
odjezd vhodného autobusu v 7.55 z aut. 
nádr. v  Prostějově (stanoviště č. 10)
Hravé putování s  Pramínkovou vílou 
z  Pohodlí do Seče. Cestou potkáme 
několik studánek, které vyčistíme 
a přichystáme na letošní sezónu. Za-
hrajeme si hry v lese a čeká nás putová-
ní s kapkou vody. Délka trasy je  5 km.
Návrat autobusem ze Seče s   příjez-
dem do Prostějova ve 12.10. Cena: 20 
Kč/dítě, členové ČSOP 10 Kč.
tvořivá dílna

Keramika
Kdy: pondělí 16. května, 
od 16:00 do 18:00 

Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-
vo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

večerní pozorování 
Večerní pozorování hmyzu na Hloučele 
Kdy: pátek 20. května 
od 20:30 do 22:30
Kde: loučka za Abrahámkem; sraz 
u Abrahámka ve 20:30
Večerní pozorování nočního hmyzu 
na Hloučele. Pod vedením  entomo-
loga Vojtěcha Jiříčka budeme na louč-
ce za Abrahámkem s  pomocí světla 
a bílé plachty odchytávat a pozorovat 
noční hmyz. Akce je určena spíše 
dospělým zájemcům. Sraz ve 20:30 
u Abrahámka nebo později přímo na 
místě pozorování.  V   případě deště 
se akce ruší a přesouvá se na následu-
jící pátek, tj. na 27. května na stejnou 
dobu. Aktuální informace na tel. 603  
730  594, na našem webu a facebooku. 

exkurze pro seniory a další zájemce
Malý Kosíř s  bylinkářem V. Vytáskem
KDY: sobota 21. května, 
od 8:35 do 15:18
KDE: Malý Kosíř, sraz na železniční 
zastávce ve Slatinicích v   8:35, odjezd 
vhodného vlaku z  Prostějova hl. n. v  8:02.
Vycházka bude zaměřená na rostliny 
Malého Kosíře a na léčivé prameny lázní 

Slatinice.  Navštívíme  Přírodní rezerva-
ci Malý Kosíř s  mnoha vzácnými rost-
linami a krásnými výhledy do krajiny. 
Bylinkář Vláďa Vytásek z  Litovle nám 
poví o léčivých vlastnostech rostlin a na-
učí nás je poznávat v  terénu. Z  Malého 
Kosíře se projdeme k  pomníčku letců 
při naučné stezce vedoucí podél říčky 
Slatinky a  odtud sestoupíme do lázní 
Slatinice. Zde obejdeme (a ochutnáme) 
nejznámější léčivé prameny. V  lázních 
bude čas na návštěvu cukrárny či muzea 
veteránů. Délka trasy je asi 7 km. Odjezd 
zpět do Prostějova vlakem v  15:18.  Po-
platek za exkurzi: 30 Kč/dospělý účast-
ník, členové ČSOP mají 10 Kč slevu.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 30. května, 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-
vo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 
MŽP v  rámci projektů „Po-

znáváme 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

INZERCE



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 30 27. dubna 2016

Společnost

Vendula Burgrová (1993) je 
prostějovská fotografka

Po maturitě na Gymnáziu Jiřího Wol-
kera nastoupila na fakultu multimediál-
ních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, kde studuje třetím rokem 
reklamní fotografii.

Zabývá se nejen komerční a  módní 
fotografií, ale i  konceptuálnější tvorbou. 
Tyto oba zdánlivě neslučitelné světy jsou 
pro Vendulu stejně důležité. Zastává ná-
zor, že někdy pro pořízení dobré fotogra-
fie stačí pouze estetika, ale častěji je třeba 
sofistikovaného postupu, který přinese 
hlubší myšlenku.

V  módní fotografii se může Vendula 
zdokonalovat také díky školnímu prostře-
dí, v němž studuje. Fotografové a módní 
designéři tam mají možnost navázat kon-
takty a realizovat první společné projekty, 
ve kterých budou moci pokračovat v pro-
fesním životě.

Vendula vystavovala mnohokrát skupi-
nově a měla i dvě samostatné výstavy. Jed-
na z nich byla ve Španělsku, kde se zúčast-
nila výměnného pobytu v rámci projektu 
ERASMUS.

V  Prostějově svou tvorbu představuje 
již podruhé. Mira Macík

PROSTĚJOV 
DUHA - Kulturní klub u hradeb
Vernisáž v pátek 6. května 2016 

v 17 hodin.
Výstava otevřena do 30. června 2016 
po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12 a při 

večerních a víkendových akcích.
Magistrát města Prostějova - Odbor 

školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub 

u hradeb, Školní 4, Prostějov, a Klub 
historický a státovědný v Prostějově
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(NEJEN) KLAVÍRNÍ VEČER
DANIEL JUN

Spoluúčinkuje: Sakura Itoh (housle)
Na programu: W. A. Mozart, F. Schubert, S. Prokofjev

Prostějov, sál ČCE (U Kalicha 1 / Kollárova 6)
Neděle 15.5.2016, 19:00

Začátkem dubna mohli zájemci získat u České pošty (v Pro-
stějově Pošta 1) příležitostnou doporučenou nálepku vydanou 
k   jubileu Rudolfa Plaj-
nera. RNDr. Plajner byl 
jednou z   významných 
osobností výchovy mlá-
deže v   Československu 
minulého století. Patří 
také ke slavným osob-
nostem spojeným s  Pro-
stějovem. -red-

Rudolfa Plajnera připomíná nový poštovní poèin 

Co byste v GALANTERII nečekali?

776 164 083
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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
3.5.2016 14.00 Pečeme rychle a chutně 
Dosud jsme vařili a na závěr si něco upečeme. A nechte se překvapit s  kým!
10.5.2016 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou Pavla Glocová
Oblíbené cvičení s   oblíbenou lektorkou. Sejdeme se v   tělocvičně.  
17.5.2016 14.00 Den zdraví   Studenti SZŠ
   Setkáme se se studenty SZŠ v   Prostějově  

a necháme si změřit tlak, cukr a tuk v  těle.
24.5.2016 9.00 Výlet do Plumlova na zámek a dobrý oběd
Vyvrcholení našich setkávání s  vařením spojený s  prohlídkou zámku. 
Odjedeme autobusem směr Rozstání v  9 hod z  autobusového nádraží
Zastávka č. 10. V  10 hod je zajištěna prohlídka zámku a pak už vyrazíme 
do Restaurace Pácl na dobrý oběd. Vstupné do zámku bude 50 Kč.
 Těší se na Vás Jitka Grumlíková
31.5.2016 14.00 Kvíz o znalostech našeho okresu
Chcete si trošku  zavzpomínat na informace o našem městě a okresu, 
které jste získali na našich setkáních? Pak neváhejte a určitě přijďte.
 Hana Vybíhalová
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  Pavel Duda, Vladimír Kappl, Jiří Malíček, Marie Horáčková, Josef Sokol, Vítězslav 

Horáček, Věra Mezuliánková, Hana Slouková, Jiřina Kohoutová, Ladislav 
Moudrý, Libuše Peštuková, Josef Sklenář, Jitka Nepustilová, Zdeňka Hýblová, 
Drahomíra Slavíková, Marie Schmidtová, Marie Šinclová, Marie Chytilová, Marie 
Doubravová, Marta Glacová, Ludmila Zaťková, Vlasta Kolářová, Jiří Loubal, Ing. 
Hanuš Šamánek, Ing. Jiří Ticháček. 

 75 let  Eva Juříková, Vlastimil Sobota, Marie Sekaninová, Josef Klimeš, Eva Pohůnková, 
Růžena Hejčová, Olga Preisová, Vlastimila Grillová, Věra Hamplová, Jaroslav 
Látal, Blažena Mariňáková, Ing. Josef Kacafírek, Alena Kaprálová, Drahomír 
Pajchl, Ing. Pavel Grulich, Mgr. Jarmila Zemanová, Jana Páleníková. 

 80 let  Jan Zapletal, Růžena Mišurcová, Ludmila Zahradníčková, Ing. Vojtěch Tincl, 
Marie Greplová, Irena Geržíková, Josef Navrátil, Ludmila Dočkalová, Eva 
Ševčíková, Františka Veruňáková.

 85 let  Ludmila Šťastná, Marie Javůrková, Rudolf Smékal, Anežka Burianková, Zdeněk Švec, 
Antonín Hanák, Stanislav Pinkava, Marie Srovnalová.

 90 let  Mgr. Libuše Konečná, lljič Valášek, Vlastimila Kaštilová, Jindřiška Papáková, Věra Wurstová, 
Zdena Langrová, Vilma Hamplová, Miroslav Čeřovský.

 91 let Anna Burgetová, Ludmila Zatloukalová, Marie Plevová, Ludmila Adámková.

 92 let Vojtěška Zapletalová, Jiřina Máderová, Zdeňka Ježková, Vlasta Řehulková, 
Emilie Mikulecká, Františka Davidová.

 93 let Adolf Novák, Věra Sedláková.

 94 let Božena Kucielová.

 95 let Jiřina Petrželová.

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

VÝLETY PRO SENIORY V KVĚTNU
Květen je ideální čas na výlety. 

Co říkáte? Proto jsme jich napláno-
vali trošku víc. 4. 5. se chystáme do 
Morkovic do muzea košíkářství. Po 
prohlídce budeme pokračovat do 
Kroměříže na výstavu Floria JARO 
2016. Kromě mnoha stánků se zbo-
žím uvidí návštěvníci na výstavišti 
upravené zahrady – japonskou, pro-
vensálskou, sortimentovou a  divo-
kou. 10. 5. se svezeme na výletní lodi 
Morava po Baťově kanále a navštíví-
me hřebčín v  Napajedlích. K  mému 
překvapení je ale tento výlet v  oka-
mžiku, kdy čtete tyto řádky, už plně 
obsazený, takže slibuji, že ho ještě 
zopakujeme. 19. 5. nás čeká celoden-
ní koupání v  termálech ve Velkých 
Losinách. Od května by už měly být 
přístupné i venkovní bazény. 24. 5. se 
vypravíme na zámek Kunštát a od-
poledne se zastavíme v  Letovicích, 

kde si prohlédneme barokní lékár-
nu. 28. 5. se podíváme do skanzenu v  
Rožnově pod Radhoštěm. Je to výji-
mečně sobota, protože tento den zde 
bude akce Slabikář devatera řemesel. 
31. 5. pojedeme na hrad v  Maleno-
vicích. Kromě prohlídky samotného 
hradu nás čeká návštěva zookoutku 
a hradní hájenky.

Jako obvykle se můžete na výlety 
přihlásit na prodejně v  Prostějově 
na nám. T. G. Masaryka 24 (máme 
otevřeno i  v   sobotu dopoledne), 
prostřednictvím internetu na webu 
www.filemon-baucis.cz , emailem 
na adrese: info@filemon-baucis.cz 
nebo telefonicky na čísle 728  337  
983. 

Akce jsou finančně podpo-
rovány dotačním programem 
Zdravého města Prostějova. 

Zve Vás Jana Šmudlová

Seznam jubilantů, kteří v měsíci 
březnu 2016 oslavili svá jubilea

Další promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov zvou  na další promenádu,  která se 

uskuteční v neděli, 22. května  2016 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí a vydáme se k jedno-
mu z měšťanských domů, o kterých jsme zatím nemluvili – a dozvíme se něco zajímavého z jeho 
historie. Mimořádně jde až o čtvrtou neděli v měsíci.  -ič-

vás zve na květnové akce:
11. 5. 2016 středa 18.00 hod.
 Klub AREIM – Národní dům 

v Prostějově – 1.NP, červený salonek
BYLINY V LÉČBĚ A PREVEN-

CI – přednáška o překvapivých mož-
nostech bylinných preparátů při léčbě 
a předcházení civilizačním chorobám. 
Význam jarní detoxikace a  vyčištění 
lymfatického systému. Samozřejmě 
bude vytvořen prostor pro individuální 
dotazy i konzultace. 

Přednáší: Mgr. Jarmila PODHOR-
NÁ - známá fytoterapeutka, autorka 
několika knih o  bylinách a  majitelka 
firmy NADĚJE viz. www.nadeje-
-byliny.eu. Tato firma je známá svými 
preparáty v  celé ČR, SR i v řadě evrop-

ských států Paní magistra je členkou 
AREIM a podporuje její činnost. Na 
FCB AREIM je autorkou mnoha člán-
ků a videí, které ukazují na možnosti 
využití bylin a pupenů. 

CO JE REIKI? Informaci podá 
Mgr. Rudolf FRANTIS - předseda 
ASOCIACE REIKI MORAVA z. s. 
Vice na: www.reikimorava.cz 

MEDITACE – společné harmoni-
začně-léčebné uvolnění vedené slovem 
Mgr. Eriky BÁBKOVÉ. Vstupné: čle-
nové AREIM 50Kč, ostatní 90Kč

14. 5. 2016 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. 

STUPEŇ – ART ECON SŠ, Husovo nám. 
91, PV, 2. NP, multimediální učebna

Přibližně hodinová prezentace 
o REIKI, potom iniciace na REIKI. 
Následuje seminář o  práci s  ener-
gií REIKI a  průběžné procvičování 
jednotlivých technik, které jsou sou-

částí výuky prvního stupně. Iniciace 
probíhá individuálně. Získáte certi-
fikát a praktický manuál. Ti, kteří již 
absolvovali I. stupeň u Dr. L. Hodka 
nebo Mgr. R. Frantise, mohou přijít na 
opakování (doporučujeme okolo 12 
hod. po úvodní části a iniciaci nových 
zájemců).

Na výše uvedenou akci srdečně 
zveme všechny, kteří mají o  danou 
problematiku zájem. 

Děti mohou být iniciovány od 
3let. REIKI u  dětí zintenzivňuje 
osobnostní rozvoj, posiluje imunitní 
systém, zvyšuje koncentraci a  chrání 
před zneužíváním návykových lá-
tek. Úvodní přednáška s  prezentací 
a zodpovězením dotazů je zdarma. 

 21. 5. 2016 sobota 10.00 hod.
 TRADIČNÍ USUIHO REIKI – 

III. STUPEŇ – ART ECON SŠ, Hu-
sovo nám. 91, PV

 2. NP, multimediální posluchárna
 Po krátkém úvodu o možnostech 

práce s mistrovským stupněm REIKI 
je individuálně provedena iniciace na 
mistrovský symbol tradičního Usuiho 
REIKI. Následuje celodenní seminář, 
při němž se naučíte pracovat s  tech-
nikami a postupy tohoto mimořádně 
účinného  stupně REIKI. Získáte di-
plom a manuál. Samozřejmě ti, kteří 
již absolvovali III. stupeň u Dr. Hodka 
nebo Mgr. Frantise mohou přijít na 
opakování (doporučujeme příchod 
okolo 11 hod. tj. po úvodu a  iniciaci 
nových účastníků).

28. 5. 2016 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. 

STUPEŇ – ART ECON SŠ, Husovo 
nám. 91, PV

 2. NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuálním 

naladěním každého účastníka 

na tři symboly druhého stupně. 
V  rámci semináře Vám budou 
poskytnuty potřebné informace, 
metodiky a vyzkoušíte si zajíma-
vé techniky spadající do druhého 
stupně. Mimo to získáte certifikát 
a  manuál. Stejně jako u  prvního 
stupně, ti, kteří již absolvovali II. stu-
peň u Dr. Hodka nebo Mgr. Fran-
tise, mohou přijít na opakování 
(doporučujeme příchod okolo 11 
hod. tj. po úvodu a iniciaci nových 
účastníků).

Mgr. Rudolf FRANTIS předseda 
a členové Rady ASOCIACE REIKI 

MORAVA z.s.

Projekt „Seznamování veřejnosti  
s  tradičním Usuiho REIKI“  

je spolufinancován Olomouckým 
krajem a statutárním  

městem Prostějov 

Asociace REIKI Morava, web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122
VZDĚLÁVACÍ AKCE
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Často se říká, že to co dělá 
dobrý obchod, nejsou jen skvě-
le zvládnuté prodejní doved-
nosti, ale především dlouhodo-
bě dobře budované vztahy. 

Dobře vybudované vztahy 
a skvěle zvládnutá komunikace 
mezi dvěma lidmi umí hodně 
usnadnit a  ulehčit život. Tuhle 
metu pokořit však není jedno-
duché. Je někdy až zábavné zjiš-
tění, že to co my říkáme a pova-
žujeme za zcela jasné, ten druhý 
prostě neslyší, a není to tím, že 
má sluchovou vadu. A tak vzni-
kají nedorozumění. Vztahy se 
komplikují a ve vzduchu je cítit 
napětí. A zamotané to není jen 
v  rámci profesionálních vzta-
hů na pracovišti. Kolikrát více 
komplikací přináší komunikace 
v  osobní sféře, kde neverbální 
signály jsou možná zjevnější, 
ale o  to hůře čitelnější. Znáte 

to, prohodíte nějakou nevin-
nou poznámku, nevšimnete si, 
že kolegyně fakt nemá svůj den 
a dusno je na světě. Někdy za-
hleděni do vlastního světa ani 
nejsme schopni si uvědomit 
všechny „tajné“ signály, které 
k  nám druzí vysílají, natož je 
správně dešifrovat. 

Umění komunikace, in-
terakce s druhými lidmi je věda, 
která nám dává podklad pro po-
ložení pevných základů našich 
vzájemných vztahů. Není to ale 
zase až taková věda, abychom 
její podstatu nezvládli alespoň 
trochu dešifrovat během našeho 
tematického večera, který jsme 
pro vás připravili na středu 18. 
května 2016 od 17:30 do 20:00 
hodin v Penzionu a restauraci 
U Koníčka. Průvodcem tohoto 
večera bude specialista na ko-
munikační a  manažerské do-

vednosti pan Mgr. Pavel Mráz, 
projektový a  „event.“ manažer 
a  aktuálně nový ředitel BFB 
pro Olomoucký kraj. Tentokrát 
se zaměříme v  komunikaci na 
vztahy obchodní, partnerské, 
přátelské atd. Jak předejít ko-
munikačním šumům, nedoro-
zuměním, naučit se dekódovat 
verbální a  neverbální signály, 
které nám sdělují druzí, a  tím 
položit pevné základy všech 
našich profesních i  osobních 
vztahů.

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

Opět po měsíci se na vás těší 
Klub Moudrého podnikání žen 
Prostějov, tentokrát na novém 
místě v  Penzionu a  restauraci 
U Koníčka.  PP

Jubilejní roèník festivalu 
přinesl úspěch prostějovským 

Loutkářům ze Starosti
Už popadesáté patří jar-

ní Třebíč festivalu Třebíčské 
loutkářské jaro, kde v posled-
ních letech pravidelně vystu-
pují soubory ze tří různých 
krajů.

Už poosmé v historii festiva-
lu zde hrálo prostějovské Lout-
kové divadlo Starost. To už před 
léty mělo nápad, že když už 
jedou tak daleko, udělají vždy 

charitativní představení v  ně-
kterém třebíčském domově pro 
seniory. A tak letos v Koutko-
vě ulici přivítali v  neděli ráno 
obyvatelé tohoto krásného do-
mova loutkáře ve své hale,  kde 
jim odehráli představení PÍSNĚ 
VESELÉ I  TRUCHLIVÉ RO-
DIN MŮZOU POLÍBENÝCH.  
A se stejným představením pak 
odpoledne soutěžně vystoupili 

ve velkém sále třebíčského Ná-
rodního domu.  A  jak se zdá, 
svědčilo jim, a tak dík rozhod-
nutí poroty budou prostějovští 
loutkáři se svými kramářskými 
a staropražskými písněmi  re-
prezentovat město i  náš kraj 
na Loutkářské Chrudimi – 
což je nejvyšší přehlídka pro 
amatérské loutkářské soubory  
 -ič- 

Obnovení mariánské kaple nad Čelechovicemi 
a její první duchovní správce

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
 Na květen letošního roku 

připravil Klub historický 
a  státovědný v  Prostějově 
přednášku Mgr. Romany 
Němcové nazvanou Obno-
vení mariánské kaple nad 
Čelechovicemi a její první du-
chovní správce. 

Pracovnice Státního okres-
ního archivu Prostějov připo-
mene na klubovém podvečeru 
existenci poutní kaple nad Če-
lechovicemi s milostným obra-
zem Panny Marie. V 18. století 
ji obnovily olomoucké klarisky, 
tehdejší majitelky Čelechovic, 

a z obrazu se stal magnet mari-
ánských slavností, díky kterým 
se z malé hanácké vesnice stalo 
oblíbené poutní místo. Klaris-

ky se postaraly o  to, aby mělo 
svého vlastního duchovního 
správce – kaplana.  Prvním 
z  nich byl smržický rodák Jiří 
Vysloužil, který byl propagá-
torem mariánského kultu, ale 
zároveň kontroverzní posta-
vou. Více se zájemci dozvědí 
během přednášky.

Akce se uskuteční v  tradič-
ní třetí úterý v  měsíci dne 17. 
května 2016 v 17 hodin ve vý-
stavním sále Státního okresního 
archivu Prostějov v Třebízského 
ulici. Všichni jsou srdečně zvá-
ni. -tc-

Primátorka města Prostějova Alena Rašková obdržela děkovný dopis od občanky města Cheb. Pisa-
telka se pochvalně vyjádřila o práci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova – konkrétně 
paní Lenky Pajchlové a organizaci SOS dětské vesničky, paní Reginy Šverdíkové. Pracovnice obou zmi-
ňovaných institucí pomohly vyřešit její záležitost a tím pomohly, že „její vnučka může žít v klidném 
a spořádaném zázemí své biologické rodiny“. -red- (dopis i jméno pisatelky má k dispozici OKP)

Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás 
srdečně zve na přednášku, kterou prosloví  P. Mgr. Miroslav  HE-
ROLD, Lic. SJ duchovní  správce akademické farnosti při kostele 
Panny Marie Sněžné v Olomouci

Můžeme poznat minulost? 
Velice zajímavé téma, které nám přiblíží a vysvětlí přednášející.
Místo konání přednášky - Cyrilometodějské gymnázium v Pro-

stějově, Komenského 17 ve středu  18. května 2016 v 17.30 hod.
Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostě-

jova Srdečně zveme vás i vaše přátele

Restaurant Day
Okrašlovací spolek města 

Prostějova pořádá pod zášti-
tou Zdravého města Prostějova 
a jeho političky Aleny Raškové 
a  dále ve spolupráci s  Marky 
anglický bazárek a  Martinou 
Šponarovou Májový Restau-
rant Day. Ten se bude konat na 
zahrádce Národního domu 

21. 5. 2016 od 11:00 do 
14:00 hodin. Těšit se můžete 
na lasagne, halušky, nakládané 
sýry, zvěřinový guláš, šlehač-
kové zákusky, domácí buchty, 
koktejly z  vína a  šery, pael-
lu, domácí pivo, marmelády, 
kváskový chléb a  řadu dalších 
dobrot.  -red-

UMĚNÍ KOMUNIKACE 

Poděkování

POZVÁNKA

ART ECON 
zve na módní show

Prostějovská zlatá jehla je 
přehlídkou především ori-
ginálně nápadité módy mla-
dých, ve které studenti střed-
ních škol se zaměřením na 
módní design představí svou 
kreativitu a fantazii. 

Soutěžící kolekce, které 
do Prostějova přivezou mla-
dí módní návrháři středních 
uměleckých škol ČR a zahra-
ničí, nabídnou divákům roz-
manitá témata a  stejně jako 
každoročně překvapí svým 
netradičním pojetím, zápla-
vou materiálů a barev. 

Zveme vás i  na doprovod-
ný dopolední program, který 
bude Prostějovskou zlatou 
jehlu ve čtvrtek 12. května 
2016 od 9 hodin ve Spole-

čenském domě v  Prostějově 
provázet.

Akce je pořádána s finanční 
podporou statutárního města 
Prostějova a  Olomouckého 
kraje. VSTUP ZDARMA!
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Změny v otevírací době ICM

Ve dnech 20. května až 26. května bude ICM Prostějov z provozních důvodů za-
vřeno. Děkujeme za pochopení. Případné další změny najdete vždy na našich webo-
vých stránkách www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na květen
Evropská unie v otázkách

Den Evropy se každý rok připomíná 9. května. Jaro v ICM Prostějov je už každo-
ročně spojeno se soutěží Evropská unie v otázkách. Letos soutěž odstartuje v úte-
rý 10. května a potrvá až do 14. června. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ ve věku od 12 
do 19 let (včetně). Více informací k soutěži najdete na webu www.icmprostejov.cz. 

Tvořivá dílna s ICM – kalíšek na svíčky
Chcete si ozdobit vlastní skleněný svícínek, ať už pro sebe nebo jako dárek? Pak 

přijďte na tvořivou dílnu našich dobrovolnic Eleny a  Marion. Tvořit budeme 
v pondělí 16. května 2016 od 15.00 hod. ve studovně ICM Prostějov, Komenského 
17, Prostějov. Dobrovolný příspěvek na materiál je 20 Kč.    

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 16. května v Městské knihovně 
v Prostějově. Více informací najdete na našem webu nebo na webu knihovny.

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 můžete na e-mailu info@
icmprostejov.cz.  

Pozvánka na výlet k sousedům:
Tentokrát do zámeckého areálu Če-

chy pod Kosířem
- Zámecká expozice rodu Silva -Ta-

rouca, doplněna největším souborem 
originálních děl Josefa Mánesa.

- Unikátní anglický zámecký park, 
včetně tzv. Červené věže.   

- Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svě-
rákových zaměřené na společné dílo 
otce a  syna Svěráků, kde jsou vysta-
veny rekvizity, scénáře, videonahráv-
ky a  další materiály z  natáčení filmů 
Obecná škola, Vratné lahve, Kolja, 

Kuky se vrací, Tři bratři a Tmavomod-
rý svět.

V  pátek 10. června 2016 od 19.00 
hodin se můžete těšit na open-air kon-
cert populární hudební skupiny BUTY, 
který proběhne právě v  romantickém 
prostření zámeckého areálu Čechy pod 
Kosířem.

Kontakty pro bližší informace: 
Zámek Čechy pod Kosířem, 
Roman Váňa (kastelán), 
tel.: 722 928 494, 
e-mail: kastelancpk@seznam.cz

40.
ročník

Výstava na téma
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ 
SBOR VLASTIMILA 

Prostějov, z.s.
hledá nové členky a zve do svých řad děvčata a ženy, které mají rády zpěv
-kdy zkoušíme? vždy v úterý 18:00 – 20:00 hodin
-kde zkoušíme? Národní dům v Prostějově, 1.patro, zkušebna
-počet členek: 21
-repertoár -  úpravy lidových písní, duchovní skladby, sbory „a capella“ i roz-

sáhlejší skladby s doprovodem klavíru. 
-koncerty a vystoupení:  pravidelně připravujeme jarní koncerty, Vánoční kon-

certy, prezentujeme se v rámci Prostějovských hodů, účastníme se festivalu Žen-
ská srdce aj.

-předpoklady – přiměřená hlasová a sluchová dispozice, základní znalost not, 
chuť zpívat, na věku nezáleží

KONTAKT: Ludmila Přikrylová, tel. 606 059 626
PŘIJĎTE MEZI NÁS, POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE, ZPĚV JE KRÁSNÁ ZÁ-

LIBA, RÁDY VÁS UVÍTÁME!
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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 stránkách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz
 
Evid. č. 4175 
(Řehoř)
pes kříženec,

Nalezen dne 
10. 3. 2016, 

místo nálezu: 
ulice 
K. Svolinského

Evid. č. 4191 
(Pepík) 
Pes kříženec, 

Nalezen dne 
17. 3. 2016, 

místo nálezu: 
ulice 
Na Hrázi

Evid. č. 4198 
(Mark)
pes kříženec, 

Nalezen dne 
20. 3. 2016,

místo nálezu: 
ulice 
V. Špály 

Pozvánka na vernisáž výstavy Hledání ráje v GAlerii N7

Tom Hrubý  - rajská 
pastva pro zvídavé oèi...

fascinace fantazií.
Svět plný barev a vlídných tvarů v podaní předního výtvarníka Toma Hrubého.
ve středu 4. května od 17,00 hodin v GAlerii N7 (Náměstí Svat. Čecha č. 3 – 

přízemí domu U  Antoníčka, za obchodním centrem Zlatá brána )
Srdečně zve  GAlerie N7 a kavárna, náměstí Svat. Čecha 3, Prostějov

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže a ZO ČSOP Hloučela POŘÁDAJÍ

CYKLOVÝLET PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PŘÍRODY
Trasa: Prostějov – Tovačov a zpět (cca 45 km po cyklotrasách)     Kdy: 7. 5. 2016 v 9:00  Sraz: u haly Sportcentra – DDM, Olympijská 4, Prostějov 

Návštěva ptačí pozorovatelny a rybníků - významné ptačí lokality a Tovačova
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel.  737 069 621, 587 571 972  E-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, 

Podrobné informace o programu na www.sportcentrumddm.cz 

Uprchlická krize jako téma diskuse
Diskuse na téma uprchlická krize 

se koná 1. 5. 2016 v 17 hod. 

v evangelické církvi Prostějov 

(Kollárova 6). Diskusi řídí Mgr. Mikuláš Vymětal.

Výlet do Vlčnova na Jízdu králů 
dne 29. 5. 2016  pořádají a srdečně Vás zvou 

Aktivní senioři Svazu tělesně postižených. 
Informace na tel. 588 088 095 a 742 706 773

INZERCE

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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Sportovec města Prostějova vyhlášen!
V březnu letošního roku byly v hotelu Tennis Club vyhlášeny výsledky ankety Sportovec města. V rámci slavnostního večera převzali nejlepší sportovci z rukou 

představitelů města svá ocenění. 
Umístění:

SPORTOVEC ROKU 2015
Lucie Šafářová (tenis, TK Agrofert Prostějov) 1
Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov) 2
Ing. Oldřich Šorf, Ph. D. (parašutismus, ASO Dukla Prostějov) 3

TALENT ROKU 2015
Michal Hlahůlek (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov) 1
František Váňa (basketbal, Orli Prostějov Ariette) 2
Kristýna Adamčíková (volejbal, VK Agel Prostějov) 3

TÝM ROKU 2015
Parašutisté ASO Dukla Prostějov 1
Tenisté TK Agrofert Prostějov - dospělí 2
Basketbalisté Orli Prostějov Ariette - muži 3

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2015
Volejbalistky VK Agel Prostějov - kadetky a juniorky 1
Tenisté TK Agrofert Prostějov - mládež 2
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov - dorostenci 3

TRENÉR MLÁDEŽE ROKU 2015
Lukáš Miček (volejbal)
Zdeněk Gottwald (judo)
Jindřich Hejčík (zápas)

TRENÉR ROKU 2015
Mgr. Miroslav Čada (volejbal)
Jaroslav Navrátil (tenis)

SÍŇ SLÁVY 2015
Jindřich Vedmoch (parašutismus)
Jiří Novák (tenis)

SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU 2015
BladeNights Prostějov SC DDS

NEPROFESIONÁLNÍ  SPORTOVEC 2015
Bohumil Korbař (polní kuš)
Bronislav Khýr (dálkový běh)

CENA  KOMISE  SPORTOVNÍ  2015
Pavel Slezák (basketbal)
Tatsiana Markevich (volejbal)
Michal Bureš (společenský tanec)

CENA  FAIR PLAY - SPORTOVNÍ SRDCE 2015
Břetislav Müller (basketbal)

SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ 2015
Michaela Krátká (basketbal, TJ OP Prostějov)

Zleva: Michal Ptáček, moderátor, Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Bohumil Korbař, polní kuš, 
Bronislav Khýr, dálkový běh, Roman Gotfrid, zástupce firmy Copymat.

Zleva: Michal Bureš, společenský tanec, Tatsiana Markevich, 
volejbal, Pavel Slezák, basketbal, Jaroslav Šlambor, radní 

Zleva: Jiří Novák, tenis, Alena Rašková, primátorka, Jana Za-
rembová, krajská ředitelka České pojišťovny

Zleva: Michal Ptáček, moderátor, Zdeněk Fišer, náměstek pri-
mátorky, Tomáš Roba, Nohejbalista TJ Sokol I Prostějov 

Zleva: Michal Ptáček, moderátor, Pavel Smetana, předseda 
Sportovní komise, Hana a Vlastimil Hadrovi
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Nordic walking v květnu

Koncem května bude v letoš-
ním roce první příležitost naučit 
se a vyzkoušet si nordic walking 
v rámci projektu Zdravé město 
Prostějov. Chcete-li se dozvědět, 
jak nordic walking  pomáhá při 
různých zdravotních potížích, 
snižování nadváhy a zlepšování 
kondice, jaká je správná techni-
ka severské chůze a jaké vybave-
ní je k ní potřeba, přijďte na lek-
ci, která se koná v Kolářových 
sadech u hvězdárny ve středu 
25. května v 17 hodin. 

Pokud vás nordic walking 
zaujme, můžete se  vydat i  na 
delší výšlapy okolo lázní Skalka 
a  Plumlova. Akce v  Plumlově 
proběhne  v neděli 22. května 

ve 14.30 hodin,  sraz je v kem-
pu Žralok u Podhradského ryb-
níka. Akce ve Skalce je naplá-
nována na neděli 29. května ve 
14.30 hodin, sraz je před budo-
vou lázní. “Lekce v rámci Zdra-
vého města Prostějov jsou zdar-
ma včetně zapůjčení holí, jen je 
třeba, aby se zájemci přihlásili 
předem telefonicky nebo SMS 
na čísle 732 635 360, případně 
mailem na adrese Sehnalova-
lenka@seznam.cz. Na akce ve 
Skalce a v Plumlově mohou při-
jít bez přihlášení, holí k zapůjče-
ní budu mít na místě dostatek. 
Kurzovné je 50 korun,”  upozor-
ňuje cvičitelka nordic walkingu 
Lenka Sehnalová.   (red)

Tým SKC TUFO Prostějov představen 

na prostějovské radnici 
V předvečer ostrého startu do 

jarní části sezóny přijala primá-
torka statutárního města Prostě-
jova paní RNDr. Alena Rašková 
tým SKC TUFO Prostějov. 

Za přítomnosti náměstků Ing. 
Zdeňka Fišera a Mgr. Ivany Hemer-
kové zhodnotil předseda klubu Petr 
Šrámek loňskou sezónu, vyzdvihnul 
největší úspěchy jako titul mistra 
Evropy Wojciecha Pszczolarskiho 
v  bodovacím závodě, titul mistra 
republiky Luďka Lichnovského 
v bodovacím závodě kategorie ELI-
TE, vítězství Marka Šipoše v  hod-
nocení nejlepších „nováčků“ seriálu 
Českého poháru,... Byla to úspěšná 

sezóna, navíc v  jubilejním roce 130 
let od založení klubu, ale cíle pro le-
tošní rok leží ještě výše, dodal Petr 
Šrámek. Došlo i na předání květin 
v tradičních žlutomodrých barvách, 
a  poděkování statutárnímu městu 
Prostějovu i Olomouckému kraji za 
dlouhodobou podporu. 

Sportovní ředitel Michal Mrá-
ček přiblížil závodní kalendář pro 
letošní rok, ocenil možnost starto-
vat na silničních závodech první 
kategorie UCI, jako Czech cycling 
tour či Okolo Slovinska. Pod do-
hledem trenéra Tomáše Koneč-
ného byly prostějovským radním 
i  zástupcům médií představeny 

všechny posily týmu, včetně dal-
šího polského internacionála Ad-
riana Teklinského, Petra Hampla, 
Tomáše Medka, Matěje Štibingera, 
Martina Spudila a  domácího od-
chovance Daniela Chytila. Tým je 
silnější než v loňském roce, podařilo 
se jej vhodně doplnit jak o lídry, tak 
o  nadějné závodníky. Chceme bo-
jovat o  reprezentační nominaci na 
světová či evropská mistrovství, na 
domácí scéně chceme - na silnici - být 
rovnocenným soupeřem domácímu 
hegemonu týmu Whirlpool-Author, 
stejně jako na dráze konkurovat 
Dukle Praha, dodal Michal Mrá-
ček.   -šr-

INZERCE

http://pvnordic.blogspot.cz/
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AUTOPARK Francouzská, Prostějov nabízí 

garážové stání
akční cena 800,- Kč měsíc

platné do 31.5.2016  Tel.: 604  430  934
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Sport, informace

5. ročník Prostějovské Žákovské Ligy
Posledním pátým turnajem odehraným 

13. 4. 2016 na ZŠ Jana Železného v Prostě-
jově byl zakončen 5. ročník Prostějovské 
Žákovské Ligy v  šachu, který proběhl ve 
znamení rekordního počtu 26 účastníků, 
což je o 5 více než loni. Velmi příjemným 
oživením byla rozhodně účast žáků ze ZŠ ve 
Vrbátkách.

Konečné vítězství v  soutěži si nako-
nec odnesla Daniela Urbanová ze ZŠ Dr. 
Horáka, která tím obhájila vítězství z 3. 
ročníku PŽL a  ani v  posledním turnaji 
nenechala nikoho na pochybách o tom, 
kdo je letošní královnou prostějovských 
žákovských šachovnic a vyhrála ziskem 
5 bodů z 5 možných, když v 4. kole po-
razila svého největšího konkurenta v po-
sledním turnaji Šimona Londina. Celko-
vě druhý skončil po velmi vyrovnaných 
výkonech Martin Londin ze ZŠ Jana 
Železného a třetí místo z loňska obhájil 
Jindra Táborský z  CMG Prostějov. Jen 

škoda jeho zaváhání hlavně v  posled-
ním pátém turnaji, protože celou soutěž 
se držel na druhé pozici. Výkonnostní 
posun zaznamenal také Jakub Urban 
(ZŠ Dr. Horáka). Jeho celkově 4. místo 
je rozhodně pěkný výsledek v  konku-
renci převážně o 2 – 3 roky starších dětí, 
které se umístily v první desítce. V jeho 
případě je škoda horších výsledků v po-
sledních dvou turnajích, v  tom posled-
ním především nečekaných proher se 
Šimonem Peterkou a Danielem Měchu-
rou (oba ZŠ J. Železného) a za zmínku 
rozhodně stojí i celkové 6. místo druhé-
ho mladšího žáka v první desítce Marka 
Moudrého (ZŚ Jana Železného).

Každopádně lze konstatovat, že zájem 
o  šachy na Prostějovsku má stoupající 
tendenci a 5. ročník Prostějovské Žákov-
ské ligy byl ve znamení nové nastupující 
generace. Máme se tedy v příštím ročníku 
na co těšit. Zbyněk Kracík
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INZERCE

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, 
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626  126
Seminář na téma: ,,Rodiče i  děti po-

třebují podporu" v  sobotu 7. května od 
14.00 - 19.00 hodin 

Přednášející Bc. Marcela Kořenková 
je lektorkou projektu KER a terapeutkou 
v oblasti rodičovského poradenství. Sou-
částí semináře je hlídání dětí. Kapacita je 
omezena, proto se prosím nahlaste.

Dále nabízíme: MATEŘSKÉ CENT-
RUM každé pondělí od 9 - 12 hod.  Na-
bízíme setkávání rodičů s  dětmi, rodičov-

ské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, 
přednášky, hernu pro děti.

PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední 
kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast  
v  kroužku usnadňuje přípravu na nástup 
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů 
a navazování vztahů s vrstevníky v malé 
skupině a bezpečném prostředí. 

Probíhá každé úterý a čtvrtek od 8.30 
do 11.30 hod. Je nutné se předem při-
hlásit.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV 



HLEDÁME TÝMOVÉ HRÁČE,
ZEJMÉNA VÁS.

  
  

Aktuálně obsazujeme tyto pozice: Co nabízíme?

Nabíráme dlouhodobě, aktuální pozice najdete na www.wuh.cz v sekci Zaměstnání a kariéra 

Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.
Háj 357, 798 12 Kralice na Hané
e-mail: kariera@wuh-group.com
tel. +420 582 310 053

Hledáme pracovníky, kteří chtějí být na svou práci hrdí – budete se podílet na výrobě 
nejmodernějších strojů a systémů k výrobě a zpracování flexibilních obalů, které jsou 
dodávány do více jak 140 zemí světa. Chcete získat zkušenosti a praxi, které Vám jinde 
nenabídnou? Staňte se členem našeho týmu!

zázemí stabilní mezinárodní společnosti 
profesní růst a podporu kariéry
zajímavé mzdové ohodnocení 
každoroční valorizaci mzdy
roční odměny
dovolenou až 25 dnů
příspěvek na penzijní připojištění  
školení v zahraničí i v ČR
hrazené jazykové kurzy
dotované stravování na pracovišti
moderní pracovní prostředí
zaměstnanecké akce    

3D KONSTRUKTÉR
ELEKTROKONSTRUKTÉR
PROGRAMÁTOR PLC
INŽENÝR MONTÁŽE
PLÁNOVAČ VÝROBY
PROCESNÍ INŽENÝR 
INŽENÝR KVALITY
REKLAMAČNÍ TECHNIK
LOGISTIK
SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTRO
SERVISNÍ TECHNIK - MECHANIK
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTROTECHNIK
SKLADNÍK
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MÍLÁ MAMINKO

místo 
příjemných nákupů

ZÁBAVNÝ DEN 
PRO VŠECHNY 
MAMINKY A DĚTI

O

25.4. - 22.5.2016
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