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OSOBNĚ SE VÁM BUDOU VĚNOVAT MAJITELÉ

Prodáváme dioptrické i sluneèní brýle 
a příslušenství

Provádíme vyšetření zraku
U nás bude Váš zrak POD KONTROLOU

NEJLEVNĚJŠÍ
skla v Prostějově!
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BYTBĚLECKÝ MLÝN

STRAŽISKO HRUBČICE

990.000 Kč

1.750.000 Kč 2.200.000 Kč

RODINNÝ DŮM

Sháním pronájem 
bytů 2+1, 
nebo 3+1 

pro našich 5 klientů. 
Děkuji.

Hledáme pěkný 
RD, vilu, nebo 

novostavbu pro 
vážného zájemce.

Prodej rozestavěné chaty (173 m2) se zahradou 
u lesa (1.980 m2). PENB G.

Cihlová chata 3+1 k celoročnímu bydlení se 
zahradou 371 m2. PENB G. 

Velice pěkný cihlový RD 4+1 se zahradou 
1000 m2 . PENB G. 
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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nám. T. G. masaryka 30 fischer@prosTejov.cz
pasáž mika www.fischerGroup.cz
T: +420 603 508 591 www.vasecesTa.cz

Nová pobočka
v prostějově!
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VÁŠ PARTNER PRO 
ELEKTRICKÉ RUČNÍ 

NÁŘADÍ, LES A ZAHRADU
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Červnová výroèí
Před 125 lety - 14. června 1891 – se 

v  Prostějově narodil filozof, překladatel 
a archivář Vasil Kaprálek Škrach.  Pochá-
zel z vlastenecky orientované rodiny. Otec 
Josef Škrach byl advokát, matka Marie byla 
učitelka a kulturní činitelka. Křestní jméno 
Vasil mu dala babička – rusofilka, příjmení 
Kaprálek bylo rodné příjmení manželky 
Emy. Po maturitě na prostějovském gym-
náziu studoval v letech 1910 - 1914 na FF 
UK v Praze klasickou filologii a filozofii. 
V době studií byl činný ve studentské or-
ganizaci České strany pokrokové. Řídil její  
Studentskou revui a  také do ní přispíval. 
Byl také členem výboru sociologické sek-
ce Svazu českého studentstva. Navštěvoval 
přednášky T. G. Masaryka a v roce 1911 
se s ním osobně seznámil. Začal docházet 
i do jeho rodiny a studoval v jeho knihov-
ně. Následovala léta vojenské válečné služ-
by.  Od září 1919 se stal osobním tajemní-
kem prezidenta T. G. Masaryka a od roku 
1924 také jeho literárním tajemníkem (ar-
chivářem). Podílel se na studiu a vydávání 
Masarykova díla. Byl redaktorem Masary-
kova sborníku, podílel se na redakci Masa-
rykových spisů včetně výborů a populár-
ních edic (např. Politické myšlenky, Výtahy 
z  děl Masarykových, Vybrané eseje). Je 
autorem odborných prací, např. Masaryk 
a pozitivismus, Masarykova myšlenka hu-
manity, Poměr etiky a sociologie u Františ-
ka Krejčího, učebnice Psychologie a soci-
ologie pro střední školy. Překládal beletrii 
i odborné publikace (např. G. Berkeley, R. 
Thákur, E. Ludwig). Některé práce překlá-
dali společně s  manželkou publicistkou 
a  překladatelkou Emou Škrachovou. Byl 
členem redakce filozofické revue Česká 
mysl. Podílel se na projektu Masarykova 
slovníku naučného. Byl spoluzakladate-
lem Masarykovy sociologické společnost. 
Působil v  Masarykově lidovýchovném 
ústavu a  Jednotě filozofické. Účastnil se 
také proslulých setkání pátečníků. Jeho ná-
zory a bádání ovlivnil nejen T. G. Masaryk, 
ale také František Krejčí a Emanuel Rádl. 
V oblasti sociologie kladl důraz na praktic-
ky fundovaný obor, který se nebude zříkat 
hodnocení společenských jevů. Stanovisko 
skupiny českých filozofů kolem časopisu 
Česká mysl tlumočil pod názvem Náš fi-
lozofický program na VIII. Mezinárodní 
filozofické konferenci konané 2.–7. 9. 1934 
v Praze.  Po smrti T. G. Masaryka pracoval 
jako vrchní rada na ministerstvu zahranič-
ních věcí. Od druhé poloviny třicátých let 
se zapojil do protifašistického odboje. Spo-
lupracoval s Politickým ústředím a byl čle-
nem petičního výboru Věrni zůstaneme. 
V červnu 1940 byl gestapem zatčen a byl 
vězněn na Pankráci, v Terezíně a v Mni-
chově. V červnu 1942 byl berlínským sou-
dem odsouzen k trestu smrti. 28. května 
1943 byl popraven v  Berlíně-Plőtzensee. 
Zajímavé vzpomínky na tuto osobnost 
nám zanechal prostějovský středoškol-

ský učitel a kulturní publicista Waldemar 
Ethen (vl. jménem Štěpán Kožušníček). 
Některé příspěvky Škrach publikoval ve 
30. letech také Kulturních zprávách vydá-
vaných Josefem Glivickým. V Prostějově 
vyšel ve dvou vydáních (1935, 1948, ilu-
strace Karel Svolinský) bibliofilský tisk V. 
K. Škracha Cesta k Masarykovi. Památku 
V. K. Škracha v našem městě připomíná 
také název ulice.

Do historie Prostějova se výrazně zapsal 
stavitel a  architekt Čeněk Venclík (1856 
- 1921), od jehož narození uplyne 30. 
června sto šedesát let. Pocházel z národně 
uvědomělé rodiny hrnčíře Čeňka Venclíka 
z  Mlýnské ulice. Po studiích architektury 
ve Vídni se v roce 1883 vrátil do rodného 
města a v domě U Zlaté studny na hlavním 
náměstí si otevřel stavební kancelář. V roce 
1885 založil stavební firmu, která zakrátko 
patřila k největším v Prostějově. Podílel se na 
projektech pošty na Poděbradově náměstí, 
obchodní akademie, arkád prostějovského 
hřbitova, kaple Andělů Strážných v Máne-
sově ulici, domů na Jiráskově náměstí č. 8 
a v Kravařově ulici č. 14. Stavební práce rea-
lizovala jeho firma na gymnáziu, Národním 
domě, sokolovně, Masarykově škole či inte-
riérech zámku pro záložnu a  zastavárnu. 
Aktivně se také podílel na veřejném životě 
města jako člen obecního výboru, městský 
stavitel, člen stavebního odboru a různých 
odborných komisí.

Provádět vše co nejlépe – to zname-
nalo použít k  výrobě nejlepších surovin, 
nejvýhodnější konstrukce, dbát přesného 
sestrojení stroje. To bylo profesní krédo 
Františka Wichterleho (1840 - 1891). 
Vyučený tkadlec, úředník a pozdější ředi-
tel městské plynárny 27. 10. 1878 zřídil na 
dvoře plynárny dílnu na opravu hospodář-
ských strojů a nářadí. Z ní potom vybudoval 
továrnu na hospodářské stroje a slévárnu na 
kov a železo. Položil tak základy k pozdější 
slavné „Wikovce“. Tento podnikavý, poctivý 
a oblíbený člověk zemřel 11. června 1891 
ve svých jednapadesáti letech v Prostějově. 
Vedení továrny se po jeho smrti ujali jeho 
synové Lambert a Karel.

Tisk Václav Horák. Tuto větu můžeme 
najít často v  tiráži a na obálkách různých 
publikací. Václav Horák (1863–1931) 
původně působil jako redaktor v  redakci 
Hlasů z  Hané. Tiskařskou koncesi získal 
v roce 1900. Zpočátku byla tiskárna na ná-
městí Františka Josefa č. 4 (na místě starých 
kasáren), od roku 1906 v domě U Měsíčka 
(nám. T. G. Masaryka č. 5). Z tiskárny vy-
cházely noviny (např. Hlasy z Hané, Pokrok, 
Hlas lidu), ale také kalendáře, pohlednice, 
bibliofilské tisky, obrazové publikace i řada 
prostanensií. 4. června uplyne od jeho smrti 
osmdesát pět let.  Tiskárna však fungovala 
až do roku 1948 pod vedením majitelky 
manželky Gabriely Horákové a za odborné-
ho vedení Josefa Šindlera.

 Hana Bartková
Orientační běžci se proháněli po Prostějově. Startovali za přítomnosti náměstky-
ně Ivany Hemerkové a náměstka Pavla Smetany od ZŠ a MŠ Železného.

Socha Karla Havlíčka Borovského vydala své tajemství. Bohužel stejně příjemné 
překvapení, jako při otevření makovice radniční věže, tentokrát nečekalo.

Prostějovský velodrom hostil další ročník Dne se složkami Integrovaného zá-
chranného systému. K  vidění byly ukázky výcviku a zásahu policistů, celníků, 
záchranářů i vojáků. Zájemci si mohli vyzkoušet některou techniku i prakticky.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 

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

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

V případě problémů s doručováním Prostějovských radnič-
ních listů je možno volat panu Janouškovi – 605  220  360

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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V  pondělí 16. května pro-
běhlo v obřadní síni prostějov-
ské radnice slavnostní předání 
Cen města Prostějova 2015. 
Ceny byly uděleny pětici osob-
ností a jednomu subjektu.

Ceny města Prostějova se 
udílejí od roku 2006. Kompletní 
přehled oceněných osobností, 

formulář pro návrh na  uděle-
ní a pravidla pro udělení Ceny 
města Prostějova naleznete 
na webu města.  -jg-,-kaa-

V  nadcházejících vydáních 
Prostějovských radničních 
listů budeme postupně zveřej-
ňovat medailonky oceněných 
– pozn. red.

Ceny města za rok 2015 uděleny

Vrahoviètí, pište svému 
osadnímu výboru!
S novou kontaktní adresou přichází 

Osadní výbor Vrahovice.
Bydlíte ve Vrahovicích a rádi byste se zapojili do dění? Máte nápady, připomín-

ky a návrhy na změny? Osadní výbor nabízí cestu ke komunikaci a zveřejňuje svou 
e-mailovou adresu: osadnivyborvrahovice@seznam.cz. Zde můžete psát své po-
znatky ze života Vrahovic, komunikovat s  členy osadního výboru a  ovlivňovat 
dění v této místní části Prostějova.  -red-

Upozornění pro obèany
Občané, kteří mají zaevidovanou adresu 

s trvalým pobytem 
na adrese sídla ohlašovny,  

tj. nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov,
 

mají oznámení o uložení zásilky 
a výzvu s poučením

uloženou k vyzvednutí na podatelně

MM v Prostějově, nám. T.G.Masaryka 130/14, 
(ve dvoře) 

 Letošními laureáty Cen města jsou:

102. průzkumný prapor 
generála Palečka

za dlouholetou charitativní činnost 
ve prospěch znevýhodněných dětí  
z regionu Prostějovsko

Milan Dvořák

za celoživotní činnost v oblasti 
kultury; autor skladeb pro sólový 
klavír, šansonů, filmové a scénické 
hudby pro velké orchestry, 
pedagogická činnost v oblasti jazzu

Eva Flašarová, in 
memoriam 

za celoživotní pedagogickou činnost 
v oblasti taneční výchovy a přínos  
v oblasti kultury v Prostějově

Jarmila Hlaváčová za celoživotní přínos pro kulturní  
a společenský život Prostějova 

Vladimír Körner

za celoživotní přínos v oblasti 
kultury, uznávaný český prozaik, 
dramaturg, filmový a televizní 
scénárista

MUDr. Jiří Štolpa za celoživotní charitativní činnost
INZERCE
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Blokové èištění města
31.5. - blok 25 

Svatoplukova, Třebízského, 
Přemyslovka, Vrahovická - au-
tobusové nádraží, Janáčkova, V. 
Ambrose, Karlov, Vrchlického, 
Vrahovická komunikace SSOK 
křiž. Svatoplukova – Janáčkova 
směr železniční přejezd

1.6. - blok 26 
Anenská - parkoviště u sběr-

ného dvora, Anenská - parko-
viště aquapark, cyklostezka za 
Aquaparkem, spojka Krasická 
– Anenská včetně kruhových 
objezdů

2.6. - blok 27 
Hvězda, Trávnická, Jihoslo-

vanská, Na Příhoně, Winklero-
va, Sokolská, Švabinského, Roz-
honova, Pražská

7.6. - blok 28 
Husovo nám., Husovo nám. 

rekonstruovaná část, Husovo 
nám. rekonsrt. část parkoviště, 
Joštovo nám., Slezská, Mojmí-
rova, Předina, Dolní - obslužná 
(Dolní 15 - 97), Dolní - chodník 
s  cyklostezkou, Dolní

8.6. - blok 29 
Družstevní, Družstevní – 

vnitroblok, Mozartova, Mozar-
tova – vnitroblok, Rumunská, 
Dr. Horáka (Mozartova - Bul-
harská), St. Manharda (Bulhar-
ská - Mozartova)

9.6. - blok 30 
Brněnská – obslužná komu-

nikace + parkoviště, Brněnská 
– vnitroblok, Krokova, Krokova 
– vnitroblok, Brněnská ( komu-
nikace SSOK) včetně kruhové-
ho objezdu 

14.6. - blok 31 
Bulharská, Bulharská – vni-

troblok, Dr. Horáka (Určická 

- Bulharská), Na Hrázi ( Bul-
harská - Určická), Na Hrázi 
– vnitroblok, Okružní (Brněn-
ská - Určická), St. Manharda 
(Bulharská - Určická), Waitova, 
Waitova – vnitroblok, Drozdo-
vice zastávka (BUS)

15.6. - blok 32
J. Olivetského, Raisova, B. 

Šmerala, B. Šmerala – parkoviš-
tě + vnitrobloky, B. Němcové, 
Pod Záhořím, U  Boží muky, 
Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdo-
vice, Průchozí (spojka mezi B. 
Šmerala a Drozdovice), Určická 
komunikace SSOK (Na Hrázi 
- U  Boží muky vč. kruhového 
objezdu)

16.6. - blok 33 
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, 

J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Ná-
lepky (J. Rokycany - J. Křičky), 
V. Nováka, O. Nedbala, O. Os-
trčila, Čs. Odboje, Vrahovická 
komunikace SSOK (Majakov-
ského – Rokycany) pravá strana 
do centra

21.6. - blok 34 
M. Alše, Husitská, P. Jilem-

nického, I. Olbrachta, K. Světlé, 
Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, 
K. Světlé parkoviště + komuni-
kace Policie ČR,

spojka I. Olbrachta (M. Alše 
– I. Olbrachta), Čs. armádního 
sboru, Vrahovická (most Ro-
mže - Čs.armádního sboru)

22.6. - blok 35
Dolní - obslužná (Dolní 

26 - 30), Dolní - parkoviště 1 
(U  tří bříz ), vnitroblok U  tří 
bříz, Dolní - parkoviště 2, Dol-
ní - parkoviště 3, Dolní - par-
koviště 4, Dolní - parkoviště 5, 
Dolní komunikace u parkovišť 
A-SO01, Dvořákova ( Ječmín-

kova - Šárka), Spitznerova, 
Puškinova, Ječmínkova, Ječ-
mínkova - Dvořákova parko-
viště B- SO01, Dolní - vnit-
roblok (Dvořákova - Dolní 26, 
28, 30), Dolní (komunikace 
SSOK) včetně ostrůvků a  pře-
chodů a  kruhového objezdu, 
Dolní vnitroblok 8-24

23.6. - blok 36 
Dvořákova (Šárka - dálnice), 

Jezdecká (Šárka kruhový objezd 
- Okružní), Okružní (Lidická - 
Jezdecká), Okružní - vnitroblok 
(Lidická - Jezdecká), Šárka, Šár-
ka – vnitroblok

28.6. - blok 37 
Balbínova, Dobrovského (Li-

dická - Tylova), Jezdecká (Dolní 
- Šárka), Kazín, Lidická, Okruž-
ní (Brněnská- Lidická), Pešino-
va, Studentská

29.6. - blok 38 
Dobrovského (Tylova - Br-

něnská), Dobrovského vnitrob-
lok, Libušinka, Libušinka vni-
troblok, Tetín, Tylova, Tylova 
vnitroblok, Brněnská (komuni-
kace SSOK) včetně kruhového 
objezdu + parkoviště býv. Libu-
šinka

30.6. - blok 39 
Letecká (Joštovo nám. - VÚ), 

Letecká (křižovatka k Mechani-
ce), Letecká cyklostezka směr 
Bedihošť (po konec letiště), 
Dolní (železniční přejezd – Ko-
jetínská slepé rameno), Kra-
lická (Dolní kruhový objezd 
– Průmyslová kruhový objezd), 
Kojetínská – chodník, Kralic-
ká (chodník vpravo i  vlevo od 
Kojetínské), Kralická po hranici 
města cyklostezka, Kralická po 
hranici města, Kralická - Ko-
jetínská - spojka U  Spalovny, 
U Spalovny

Pionýr Mièurinec 
poputuje do muzea
Bronzová socha s  názvem 

„Pionýr – Mičurinec“, která 
před rokem 1989 stávala před 
budovou tehdejší ZŠ J. V. 
Choráze, bude nejspíše svě-
řena do péče Muzea a galerie 
v Prostějově.

Rada města Prostějova do-
poručuje zastupitelům schválit 
bezúplatný převod bronzové 
sochy „Pionýr – Mičurinec“ 
z vlastnictví Statutárního měs-
ta Prostějova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do hospo-
daření Muzea a galerie v Pros-
tějově, které má o sochu zájem.  

„Obrátil se na nás ředitel 
Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova Rosti-
slav Halaš s žádostí o prověře-
ní vlastnictví k bronzové soše 
s  názvem „Pionýr – Mičuri-
nec“, která před rokem 1989 
stávala před budovou tehdejší 
ZŠ J. V. Choráze a stávala tam 
údajně už od založení školy 
v roce 1974. Po roce 1989 byla 
socha stržena a  neevidovaná 
byla uložena ve sklepě školy. 
Ta ovšem, dle vyjádření ředi-

tele Halaše, sochu nijak ne-
využije. Zájem o  ni projevilo 
Muzeum a  galerie v  Prostě-
jově,“ uvedl náměstek primá-
torky Jiří Pospíšil. Jak doplnil, 
podařilo se dohledat nabývací 
titul k této soše, povolení k tr-
valému užívání bronzové so-
chy „Pionýr – Mičurinec“ ze 
dne 09. 02. 1976, na základě 
kterého byla socha zaevido-
vána do majetku Statutárního 
města Prostějova. 

„Bronzová socha pionýra je 
dílem sochaře Jiřího Bradáč-
ka, který například zhotovil 
návrhy pro porcelánku v  Du-
chcově. Socha je odlita z bron-
zu. Odstraněna byla po same-
tové revoluci, a  to takovým 
způsobem, že byl poškozen 
její podstavec. Jedná se o kva-
litní dobovou práci známého 
sochaře, jehož díla jsou zastou-
pena v  mnoha českých i  za-
hraničních galeriích. Vzhle-
dem k námětu sochy a  jejímu 
poškození je cena odhadnuta 
na 200 tisíc korun,“ upřesnil 
náměstek Pospíšil.  -jg-kaa-

Výzva: Milí čtenáři Prostějovských radničních listů, pokud 
máte doma fotografii z  doby, kdy tato socha stála na prostran-

ství před nynějším Reálným gymnáziem, budeme rádi, když 
nám fotografii zapůjčíte. Snímek můžete přinést na Informační 

službu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14 do 10. června 2016. Děkujeme předem za ochotu.

ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL OPĚT 
PO ROCE ZVEME NA PREVENTIVNÍ 

AKCI POD NÁZVEM 

„NA PRÁZDNINY 
BEZPEČNĚ“ 

Jedná se o kontrolní měření rychlosti pro veřejnost.
Akce proběhne v sobotu 11. června 2016 v době od 9.00 do 

12.30 hod. na trase  Severní obslužná.
  
Na stanovišti „START“ budou řidičům předány informace, ja-

kým způsobem se měření uskuteční. V daném úseku označeném 
dopravními kužely je zapotřebí udržet konstantní rychlost. Namě-
řené údaje poté nahlásí strážníci další hlídce, která opodál na sta-
novišti „CÍL“ předá řidiči lístek s naměřenou hodnotou mobilním 
radarem. V minulém roce této příležitosti využilo 172 řidičů.

Motoristé, můžete využívat parkoviště za Kubusem
Před nedávnem jsme  in-

formovali o výstavbě veřejné-
ho parkoviště za obchodním 
domem Kubus. Parkoviště 

je hotovo a  připraveno při-
jmout motoristickou obec.

„Vybudované parkoviště 
je veřejné, tedy pro všechny 

občany. Je začleněno do sou-
časného systému a  zahrnuto 
do nájemní smlouvy s .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o.,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil. Místo, které doposud 
sloužilo pouze pro zásobo-
vání obchodního domu, se 
výrazně změnilo. Na  nově 
vybudovaném parkovišti je 
k dispozici celkem 52 parko-
vacích míst. Jeho provoz fun-
guje proti platbě parkovacího 
lístku z  automatu, který je 
hned u vjezdu. 

„Cena za parkování je v kla-
sické výši, tedy deset korun za 
hodinu,“ doplnil náměstek Jiří 
Pospíšil.  -red-
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Na prostějovském hřbitově jsme si připomněli 71. výročí konce II. světové války.

Informace

Město Prostějov připravilo ob-
dobně jako v  předchozích letech 
bohatý kulturně-společenský pro-
gram na celé letní prázdniny. „Ten-
tokrát však začínáme takřka o mě-
síc dřív. Tři červnová odpoledne, 

konkrétně 9. 22. a  23. věnujeme 
ryze prostějovské kultuře. Věříme, 
že návštěvníci budou spokojeni 
a  že sami ocení, jak kvalitní kul-
turní počiny vycházejí z místních 
zdrojů,“ pochvaluje si náměstkyně 
Ivana Hemerková. K  bohatému 
programu můžeme zařadit už 
nejbližší akci, kterou bude příjezd 
Karla IV. do Prostějova, a  to už 
v sobotu 28. května! -jg-

Program:
28. 5. 2016

Kde: náměstí T. G. Masaryka
Kdy: 28. 5. 2016 
od 10.00 do 21.30 hodin 
Co: 700 let krále národů Karla 

IV. 
 „Král a císař národů“ Karel IV. 

vstoupí jako markrabě moravský 

se svojí družinou do hradeb naše-
ho města.

Připomenout si slavnou 
dobu se slavným vůdcem je 
o  to radostnější, že ožijí obra-
zy historie a romantiky rytířů, 
kejklířů i muzikantů pro všech-
ny, jež je tato země kolébkou 
i matkou.

Produkce: GRYFF – společnost 
pro historii a romantiku

9. 6. 2016
Kde: náměstí T. G. Masaryka
Kdy: 9. 6. 2016 od 17.00 hodin 
Co: Odpoledne s  prostějov-

skými kapelami
17.00 hodin – JOY BAND
18.45 hodin – LEVHARD
20.30 hodin – PRAŽSKÝ VÝ-

BĚR revival

22. 6. 2016
Kde: náměstí T. G. Masaryka
Kdy: 22. 6. 2016 od 17.00 hodin 
Co: Odpoledne s dětmi z pro-

stějovských škol
Účinkují: MŠ Hanačka, MŠ 

Partyzánská, MŠ Moravská, 
MŠ Raisova, ZŠ Dr. Horá-
ka, Roman Doležel, kapela 
z CMG

23. 6. 2016
Kde: náměstí T. G. Masaryka
Kdy: 23. 6. 2016 od 17.00 hodin 
Co: Odpoledne s  prostějov-

skými kapelami 
17.00 hodin – MAJESTICO 

MUZIKUS
18.45 hodin – ROCK TIME
20.30 hodin – PV ROCK & 

ROLL CLASSIC 

30. 6. 2016
Kde: nám. T. G. Masaryka   
Kdy: 30. 6. 2016 od 18.00 hodin
Co: Konkurz do cirkusu PIŽ-

ĎUCH
18.00 hodin
Konkurz do cirkusu Pižďuch 

– Klaun Hubert a  Olina hledají 
cirkusáky do svého cirkusu – pro-
vazochodce, akrobaty, žongléry, 
kouzelníky…

Každý účastník konkurzu 
může odejít jako zvíře (malování 
na obličej) nebo si může odnést 
své cirkusové zvíře (modelování 
balónků)

18.00 hodin
Tematické hry 
- soutěže pro děti 
(zajišťuje Ekocentrum Iris)

Město oèekává úspory za energie
Úspora financí za plyn a elektřinu. To jsou nové nákupy energií na roky 2017 a 2018.

Na konci měsíce března 
proběhl, formou elektronické 
aukce, nákup elektrické ener-
gie a  zemního plynu pro Sta-
tutární město Prostějov  a  jím 
zřízené organizace na roky 
2017 a  2018. Město výrazně 
ušetří!

„U elektřiny nám zůstává do-
davatel stejný - E.ON Energie, 
a.s.. U plynu od 1.1.2017 přejde-
me k novému dodavateli – ČEZ 
Prodej s.r.o.. Smlouvy budou 
opět na dva roky a jediné, co se 
pro nás změní, bude zasílání sa-
moodečtů plynu na jinou mai-
lovou adresu. Jinak vše, i způsob 
fakturace, zůstane při starém,“ 
nastínil náměstek primátorky 
Jiří Pospíšil a doplnil, že ve srov-
nání s cenami pro rok 2016 bylo 
při porovnání s  předpokláda-
nou spotřebou dosaženo „úspo-
ry“ elektrické energie ve výši 5 
758 000 Kč za dva roky trvání 
zakázky. U  dodávek plynu, ve 
srovnání s cenami pro rok 2016, 
bylo při porovnání s  předpo-
kládanou spotřebou dosaženo 
„úspory“ ve výši 7 881 000 Kč 
za dva roky trvání zakázky.  

Přehled „vysoutěžených“ cen na roky 2017 a 2018:
Elektřina - E.ON

Distribuční sazba   Cena/MWh 2014  2015-2016  2017-2018
C01d, C02d, C03d   1 200,00 Kč  980,00 Kč  655,00 Kč
C25d VT   1 330,00 Kč  940,00 Kč  640,00 Kč
C25d NT      930,00 Kč  940,00 Kč  640,00 Kč
C26d VT   1 340,00 Kč  940,00 Kč  640,00 Kč
C26d NT     925,00 Kč  940,00 Kč  640,00 Kč
C45d VT     X 1 751,00 Kč  750,00 Kč
C45d NT     X 1 404,00 Kč  582,00 Kč
C56d VT     X 1 029,00 Kč  750,00 Kč
C56d NT     X 1 029,00 Kč  582,00 Kč
C62d     880,00 Kč 782,00 Kč  535,00 Kč
VN   1 093,00 Kč 940,00 Kč  610,00 Kč

Plyn - ČEZ Cena/MWh 2014 2015 - 2016 2017 - 2018
Maloodběr 717,00 Kč 699,00 Kč 383,00 Kč
Středoodběr 713,00 Kč 696,00 Kč 381,00 Kč

Prostějovské léto startuje o měsíc dřív!
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Informace

Ocenění kulturních osobností Olomouckého kraje za rok 2015 
Za Prostějovsko uspěli Eva Suchánková a Divadlo Point

Jubilejní desátý ročník této 
prestižní události si kladl za cíl 
ocenění těch nejlepších na poli 
kultury v  regionu. Myšlenka 
ocenit osobnosti, které mají nej-
větší zásluhu na prohlubování 
kulturního povědomí našeho 
regionu, vzešla z  Olomouckého 
kraje a rychle se rozšířila po celé 
republice. 

Do dvorany slávy byl za celoži-
votní přínos v oblasti kultury uve-
den šéfdirigent Moravské filharmo-
nie Olomouc Petr Vronský. 

Cenu za výjimečný počin 
v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot získal Luděk 
Štipl ze sdružení Respekt a  tole-
rance. Osobností roku v  oblasti 
kultury byl zvolen Václav Vlasák 
– hudebník, rocker, který vdechl 
život areálu Na Staré střelnici 
a v Hranicích dal městu divadlo. 

Za výjimečný počin v oblasti tra-
diční lidové kultury pak byl oce-
něn zájmový spolek Haná Velká 
Bystřice, který obnovuje a  udr-
žuje lidové tradice Hané ve Velké 
Bystřici již 40 let.

V  kategorii výjimečný počin 
v oblasti umění - divadlo obdrže-
lo křišťálovou cenu Divadlo Point 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera 
v  Prostějově. Souborem prošlo 
mnoho mladých lidí, kteří se vy-
dali na uměleckou dráhu a uplat-
ňují svoje zkušenosti z  „rodného 
souboru“ na významných scénách 
v České republice. V sekci film, roz-
hlas a televize byl oceněn Lubomír 
Hlavsa za televizní film „Jan Hus – 
Cesta bez návratu.“ Film se natáčel 
v  regionu například na Helfštýně 
a  ve Velkých Losinách. Kategorii 
hudba ovládl Sempre – dechový or-
chestr při Základní umělecké škole 

v  Zábřehu. V  kategorii literatura 
dostal cenu Pavel Štěpánek za kni-
hu „Portugalský rod Silva Tarouca 
– mecenáši Josefa Mánesa a jejich 
role v české kultuře“ a další boha-
tou publikační činnost. V kategorii 
výtvarné umění si ocenění odnesl 
Ladislav Jalůvka – výtvarník, umě-
lecký pedagog a  malíř Olomouce 
i  Olomoucka, kterého můžeme 
právem označit za olomouckou 
malířskou legendu.

Cenu hejtmana Olomoucké-
ho kraje získala za celoživotní 
pedagogickou, kulturní a  umě-
leckou činnost a  převzala z  ru-
kou hejtmana Eva Suchánková, 
která v březnu 2015 u příležitosti 
svého životního jubilea obdržela 
z rukou ministra školství nejvyšší 
pedagogické vyznamenání, a  to 
Medaili MŠMT I. stupně za dlou-
hodobou vynikající pedagogickou 

činnost, a  malíř, kreslíř, grafický 
designér a  výtvarný teoretik Jiří 
Hastík, který je autorem více než 
500 odborných textů z oblasti sou-
časného výtvarného umění.

Cenu veřejnosti v oblasti kultury 
za rok 2015 vyhrála v internetovém 
hlasování kniha Příběhy uničovské 
archeologie, která vypráví o  nále-
zech, nalezištích a lidech spojených 
s  poznáváním dávné minulosti 
Uničova a jeho okolí. 

Slavnostní vyhlášení jubilejního 
desátého ročníku udílení cen Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2015 proběhlo v Mo-
ravském divadle Olomouc.

Zaplněné Moravské divadlo 
po celý večer udržoval v  napětí 
a  pozornosti Marek Eben, který 
slavnostní akt moderoval. I  jemu 
se dostalo ocenění, když z  rukou 
hejtmana Jiřího Rozbořila obdržel 

symbolickou korunu za jubilejní 
desáté moderování této ankety. Ke 
slovu se dostali také hosté v  čele 
s  populárním hercem Ondřejem 
Vetchým nebo Miroslav Černošek, 
jednatel marketingové agentury 
TK plus, která stojí za zrodem a or-
ganizací ankety od jejího prvopo-
čátku. „Pečovat o  kulturní rozvoj 
našeho regionu patří už dlouho 
k prioritám agentury a těší nás, že 
Olomoucký kraj již po desáté oce-
nil ty, kteří svou každodenní pro-
fesionální a  dobrovolnou činnosti 
pečují o kulturu našeho kraje, dělají 
kraj nejen krásnějším, ale nutí nás 
i o něm hlouběji přemýšlet, uvedl 
Černošek.“ Hudební vložku pak 
obstarala zpěvačka Helena Von-
dráčková a operní pěvec Jiří Přibyl. 

Josef Augustin, předseda Komi-
se pro kulturu a památkovou péči 

Rady Olomouckého kraje

Informace pro zapsané spolky ke zveřejňování úèetní závěrky
Od 1. 1. 2014 se s účinností no-

vého občanského zákoníku všech-
na dřívější občanská sdružení stala 
spolkem.  V jejich názvu musí být 
obsaženo slovo „spolek“ nebo „za-
psaný spolek“, případně zkratka „z. 
s.“. Úprava názvu měla být provede-
na nejpozději do 1. 1. 2016.  Existuje 
výjimka pro právnickou osobu, kte-
rá název užívá dlouhodobě a je pro 
ni příznačný. Zde je lhůta stanovena 
do 1. 1. 2017.

Ke stejnému datu, tj. 1. 1. 2017 
musí spolky doplnit stanovy o zá-
konem požadované náležitosti 
a doplnit informace do spolkového 
rejstříku. 

Do 31. 12. 2015 spolky neměly 
zákonnou povinnost sestavit vý-
roční zprávu a  zveřejnit ji. Stejně 
tak nemusely zveřejňovat ani účet-
ní závěrku. Dne 1. 1. 2016 nabyla 
účinnosti novela zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, kde jsou stanoveny 
nové povinnosti. 

Výroční zprávu musí povinně 
vytvářet ty spolky, které mají po-
vinnost mít účetní závěrku ověře-
nou auditorem. Týká se to subjektů 
uvedených v § 20 zákona o účetnic-

tví (záleží na celkových aktivech, 
ročním úhrnu čistého obratu a na 
průměrném počtu zaměstnanců 
v průběhu účetního období). Ostat-
ní spolky výroční zprávu ze zákona 
mít nemusí, nemusí ji tedy ani zve-
řejňovat.

Povinnost zveřejňovat účet-
ní závěrku mají všechny osoby, 
které jsou zapsány v  jakémkoliv 
z  veřejných rejstříků, tj. i  všechny 
spolky. Podrobnosti stanoví § 21a 
zákona o  účetnictví. Důležitá je 
zejména lhůta, ve které je potřeba 
účetní závěrku zveřejnit, tj. do 30 
dní od jejího schválení příslušným 
orgánem (popř. i  auditorem, po-
kud to zákon vyžaduje). U spolků 
účetní závěrku schvaluje nejvyšší 
orgán spolku, ale stanovy mo-
hou určit i  jinak. Nejpozději musí 
být účetní závěrka zveřejněna do 
12 měsíců od rozvahového dne 
dané účetní závěrky, a  to i  když 
nebyla řádně schválena či ověřena  
(v  takovém případě je nutno tuto 
skutečnost uvést). Přechodná 
ustanovení stanovila spolkům 
povinnost doplnit do veřejného 
rejstříku i účetní závěrky za účetní 

období, která započala v  r. 2014 
(lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 
(lhůta do 30. 11. 2017). 

Obsah výroční zprávy i  účetní 
závěrky stanoví zákon o účetnictví 
a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zve-
řejněna buď samostatně, nebo 
jako součást výroční zprávy.  
U spolků probíhá zveřejnění účetní 
závěrky jejím založením do sbírky 
listin veřejného rejstříku. Je nutné ji 
dodat v elektronické podobě ve for-
mátu PDF. Totéž platí i pro výroční 
zprávu. Přesné požadavky a postup, 
jak listinu do sbírky listin založit, je 
zveřejněn na stránkách Ministerstva 
spravedlnosti ČR: https://or.justice.
cz/ias/ui/specifikaceSL.

Pokud by spolek výše uvedené 
povinnosti nesplnil, rejstříkový soud 
ho k tomu může vyzvat a pokud by 
spolek výzvu neuposlechl, může mu 
být uložena pořádková pokuta.

Nesplnění povinnosti zveřejnění 
účetní závěrky je správním delik-
tem, za který může být uložena 
pokuta dle § 37a zákona o účetnictví 
až ve výši 3 % hodnoty aktiv celkem. 
 -FO-

Zákon o obětech trestných činů 
(Z. č. 45/2013 Sb.) nabyl účinnosti 
již k 1.8.2013. Pro lidi, kteří se ocit-
li v situaci, kdy jim někdo způsobil 
trestným činem fyzickou nebo ma-
teriální újmu, vyplývá z tohoto zá-
kona celá řada práv. Oběti trestných 
činů ale ne vždy vědí, jak těchto práv 
využít, a připravují se tak o možnost 
aktivně ovlivnit průběh trestního 
řízení i jeho výsledek. 

Je běžné, že člověk, který se 
s trestním řízením setkává v posta-
vení oběti poprvé, bývá zahlcen již 
samotnou nepříjemnou událostí, 

která se mu přihodila. Přestože 
se mu dostane ze strany policie 
hned na začátku obsáhlého pou-
čení o právech, která má jako oběť 
v  rámci trestního řízení, stává se, 
že řadě informací nerozumí nebo 
je není schopen najednou vstřebat. 
Neví, co má očekávat, na co neza-
pomenout, jak se o sebe v této situ-
aci postarat. 

Pokud jste se stali obětí trestného 
činu, máte možnost v kterékoli fázi 
trestního řízení kontaktovat stře-
disko Probační a mediační služby 
v Prostějově, Svatoplukova 53 (tel. 

582 361 561; 731 692 745). Pracov-
níci vám bezplatně pomohou se 
ve vaší situaci zorientovat a poradí, 
jak uplatnit práva oběti v trestním 
řízení podle konkrétních okolností 
případu, nabídnou vám i psychic-
kou podporu při vyrovnávání se 
s důsledky trestného činu.  Samo-
zřejmě lze jen doporučit, abyste se 
o svá práva začali zajímat co nejdří-
ve, dokud můžete ovlivnit průběh 
i výsledek trestního řízení tak, aby 
byl pro vás jako pro oběť trestného 
činu co nejuspokojivější.

Pomoci s  uplatněním práv 

v trestním řízení vám může nejen 
Probační a  mediační služba. Spl-
ňujete-li podmínky pro bezplatné 
ustanovení zmocněnce, máte jako 
oběť trestného činu právo na ad-
vokáta, který vás v průběhu celého 
řízení zastoupí zdarma (na nákla-
dy státu). O nároku na bezplatnou 
právní pomoc rozhoduje soud na 
základě návrhu oběti (poškozeného 
v trestním řízení). Návrh se podává 
v  přípravném řízení prostřednic-
tvím státního zástupce a  v  řízení 
před soudem předsedovi senátu 
soudu, který v dané věci rozhoduje 

v prvním stupni. K návrhu je potře-
ba vyplnit formulář (ten je  k dispo-
zici na soudě) a také přiložit dokla-
dy, z nichž bude vyplývat, jaké jsou 
vaše majetkové a  osobní poměry. 
Na základě toho pak soud rozhod-
ne, zda vám přizná právní pomoc 
poskytovanou zmocněncem bez-
platně, nebo za sníženou odměnu.  

Práv, která má oběť trestného 
činu, je ve skutečnosti mnohem 
více, než zde bylo popsáno. Důležité 
je se o ně zavčas zajímat a v případě 
potřeby se nebát říci si o  pomoc. 
Určitě se vám to vyplatí. -kh-

Úspora financí umožní rozšíření 
letošního plánu oprav chodníků

Do letošního plánu oprav 
chodníků přibude další polož-
ka. Jde o  chodníky na sídlišti 
v  ulici Moravská. Důvodem 
oprav je jejich špatný tech-
nický stav. V  rozpočtu města 
Prostějova bylo na provedení 
celoplošných oprav chodníků, 
které nejsou vázány na stávající 
smlouvu se společností .A.S.A. 
TS Prostějov, s.r.o., vyčleně-
no celkem šest milionů korun 
(včetně DPH).  

„Při elektronické aukci u  ve-
řejné zakázky „Opravy chod-
níků 2016, Prostějov“ s  touto 
předpokládanou hodnotou, byla 
celková cena snížena na 4,05 
milionu.  Jedná se tedy o  úspo-
ru ve výši 1,94 milionů korun. 
Vzhledem k této výrazné změně, 
navrhujeme peníze využít právě 
rozšířením plánu oprav,“ nastínil 
náměstek Jiří Pospíšil a doplnil, že 
zhruba deset procent 

z výsledné ceny zakázky (tj. 400 
tisíc korun) bude ponecháno jako 
rezerva na neplánované vícepráce 

při celoplošných opravách chod-
níků, které se vždy vyskytují.

„Jedná se například o  ne-
plánované opravy dešťových 
vpustí, silničních obrubníků 
a  přídlažby, odvodnění chod-
níků a  podobně. Za uspořené 
finanční prostředky navrhujeme 
realizovat další opravy chodníků 
a  to konkrétně na zmíněném 
panelovém sídlišti v ulici Morav-
ská. Zde jsou původní chodníky 
z litého asfaltu, který je zvlněný, 
popraskaný a na některých mís-
tech, jako u  dětského hřiště, je 
pouze podkladní beton,“ dodal 
na vysvětlenou Pospíšil. Opravě 
nebrání ani žádná plánována 
investice na revitalizaci sídliště. 
Správci inženýrských sítí (VaK, 
RWE, E.ON atd.) v této lokalitě 
též neplánují své investiční akce 
nebo výkopové práce. 

„Chodníky z  litého asfaltu bu-
dou nahrazeny dlažbou formátu 
20x10 centimetrů včetně nových 
obrubníků a podloží,“ uzavřel ná-
městek Pospíšil. -jg-,-kaa-

Pomoc obětem trestných èinů v Prostějově
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Vrahovickou požární  
zbrojnici èeká rekonstrukce

Požární zbrojnici ve Vraho-
vicích čeká nová přístavba a cel-
ková rekonstrukce. Rada města 
Prostějova proto odsouhlasila 
vyhlásit výběrové řízení na vy-
pracování projektové dokumen-
tace pro společné územní a sta-
vební řízení.

„Prostřednictvím elektronic-
kého PPE systému jsme zadali 
výběrové řízení na vypracování 
projektové dokumentace pro akci 
s názvem „Přístavba a rekonstruk-

ce požární zbrojnice Vrahovice“. 
Jako ekonomicky nejvýhodnější 
byla nakonec vyhodnocena ceno-
vá nabídka společnosti Ing. Ivana 
Hynková z Prostějova, ve výši 162 
tisíc korun bez DPH,“ vysvětlil 
první náměstek primátorky Zde-
něk Fišer. Podle jeho slov následo-
valy další čtyři cenové nabídky a to 
v rozsahu od 194 do 580 tisíc ko-
run, bez DPH. Na realizaci před-
mětné projektové dokumentace je 
třeba 200 tisíc korun. -kaa-

Středisko mládeže kopané 
– tribuna a sociální zázemí

Zázemí pro fanoušky hostů 
stadionu za místním nádražím, 
bude zcela podle regulí Českého 
fotbalového svazu. Záměr oprav 
potvrdila Rada města Prostějo-
va.

Na základě možnosti postupu 
fotbalistů SK Prostějov do druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže, je třeba 
na stadionu za místním nádražím 
vybudovat zázemí pro fanoušky 

hostů dle regulí Českého fotbalo-
vého svazu. 

„Jedná se o deset procent kapa-
city stadionu pro fanoušky hostů 
včetně sociálního zázemí.  Dále se 
jedná o oddělení této zóny oplo-
cením tak, aby nemohlo dojít ke 
kontaktu fanoušků domácího 
a  hostujícího celku,“ vysvětlil 
opravy první náměstek primá-
torky Zdeněk Fišer. Současnou 
tribunu v  minulosti projektoval 
Václav Répal z Kralic na Hané. 

„Předložil nám cenovou nabíd-
ku na zpracování projektové do-

kumentace na územní a stavební 
řízení včetně vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a  správců 
sítí. Cena za zapracování projek-
tové dokumentace je téměř154 
tisíc korun včetně DPH. Termín, 
do kterého musí být realizovány 
všechny stavební práce, je konec 
července 2016,“ upřesnil náměs-
tek Fišer. Na základě této skuteč-
nosti nebylo vypsáno výběrové 
řízení přes elektronický systém 
PPe. Projektová dokumentace má 
být hotova do konce května 2016.    
 -kaa-
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Udílení ocenění Městské policie Prostějov
V závěru dubna letošního roku 
byli v  obřadní síni prostějovské 
radnice oceněni pracovníci, kteří 
se starají o  bezpečnost obyvatel 
města i regionu.

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA ZÁSLUHY obdr-
želi:
Strážníci městské policie:
•	 Jiří PULTER 
•	Bc. Petr SEKANINA 
•	Bc. František SOUŠEK
•	 Jaroslav TRNEČKA 
•	 Jan VŠETIČKA
Svým aktivním přístupem se 
všichni podílejí na zvyšování 
úrovně veřejného pořádku a  vy-
tváření bezpečného prostředí 
v našem městě.

•	Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA ZÁSLUHY dále 
obdrželi:

•	kpt. Mgr. Leoš KLUČKA, 
vrchní komisař ÚO Prostějov 

•	por. Miroslav OTRUBA, Dis., 
komisař Oddělení obecné kri-
minality SKPV ÚO Prostějov

•	por. Ing. Michael VAFEK, ko-
misař Dopravního inspektorátu 
Prostějov

•	mjr. Ing. Ivo Jahn, velitel požár-
ní stanice Prostějov, územní od-
bor Prostějov, HZS Olomoucké-
ho kraje

•	Miroslav Vantuch, velitel čety 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Prostějov – Vrahovice
Ocenění získávají čestný 
odznak za významné posi-
lování bezpečnosti a ochra-
ny obyvatel města Prostě-
jova.

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST I. stup-
ně - za 25 let služby obdrželi:
Strážníci:
•	PhDr. Libor ŠEBESTÍK 
•	Mgr. Petr STUDENÝ 

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST III. 
stupně - za 15 let služby obdrželi:
Strážníci: 
•	 Ivo JÁNOŠKO
•	Mgr. Jiří NAVRÁTIL 
•	 Ing. Petr SLÁMA 

Čestnou plaketu Městské policie 
Prostějov obdržely:
•	Mgr. Jana GÁBOROVÁ –  za 

přínos k  informovanosti veřej-
nosti v oblasti kriminality i ve-
řejného pořádku

•	Bc. Gabriela PETRŽELOVÁ 
- jako manažerka prevence kri-
minality na odboru sociálních 
věcí magistrátu se významně 
podílí na realizaci preventivních 
programů v našem městě.

Pamětní odznak Územního od-
boru PČR Prostějov obdrželi:
Strážníci: 
•	Miroslav Gomola   
•	 Ing. Petr Sláma  

Udílení Pamětních medaile k 25. 
výročí vzniku Městské policie 
Prostějov. Pro zajímavost, o zří-
zení Městské policie Prostějov 
rozhodla Rada města Prostějova 
13. srpna roku 1991.  Pamětní 
medaile obdrželi:

Bývalí starostové a primátor:
•	 Ing. Miroslav Zikmund
•	Mgr. Jan Šverdík, in memoriam
•	 Ing. Jan Tesař
•	Miroslav Pišťák 

Dále: 
•	 Ing. Zdeněk Fišer,  

1. náměstek primátorky
•	Mgr. Jiří Pospíšil,  

náměstek primátorky
•	Mgr. Milada Galářová,  

předsedkyně komise pro bez-
pečnost a prevenci kriminality

•	 Ing. JUDr. Jiří Pudil, bývalý před-
seda komise prevence kriminality 

•	 Ing. Lubomír Baláš, tajemník 
Magistrátu města Prostějova

•	PaedDr. Alena Dvořáková, 
koordinátorka projektu Zdravé 
město Prostějov

•	Ing. Vincent Jakubský, ve-
doucí oddělení krizového 
řízení Magistrátu města Pros-
tějova

•	Zdeňka Richterová, pracov-
nice oddělení krizového řízení 
Magistrátu města Prostějova

Strážníci Městské policie Pros-
tějov:
•	PhDr. Libor Šebestík, zástupce 

ředitele Městské policie Prostě-
jov

•	Miroslav Gomola, vedoucí pře-
stupkového oddělení městské 
policie

•	František Adámek, technik 
MKDS městské policie

•	Martin Ziegler, velitel směny č. 
1 hlídkové služby městské poli-
cie

•	Petr Borovička, zástupce velite-
le směny č. 1 městské policie

•	Lukáš Najman, strážník hlídko-
vé služby městské policie

•	 Jana Adámková, vedoucí sku-
piny prevence městské policie

•	 Jan Všetička, okrskář městské 
policie

•	Bc. František Soušek, okrskář 
městské policie

•	 Ing. Jiří Tannert, okrskář měst-
ské policie

•	Bc. Jiří Šťastník, strážník hlíd-
kové služby městské policie

•	Mgr. Petr Studený, velitel smě-
ny č. 2 hlídkové služby městské 
policie

•	 Jaroslav Maděrka, zástupce ve-
litele směny č. 2 hlídkové služby 
městské policie

•	 Jiří Novák, účetní městské poli-
cie, bývalý strážník

•	Bc. Vítězslav Marcián, veli-
tel směny č. 3 hlídkové služby 
městské policie

•	Karel Pokorný, strážník hlídko-
vé služby městské policie

•	 Ivo Jánoško, strážník hlídkové 
služby městské policie

•	 Jiří Horáček, velitel směny č. 4 
hlídkové služby městské policie

•	 Jiří Navrátil, zástupce velite-
le směny č. 4 hlídkové služby 
městské policie

•	Antonín Říha, strážník hlídko-
vé služby městské policie

•	Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské 
policie Prostějov

•	
Bývalý velitel Městské policie 
Prostějov:
•	 Ing. Vítězslav Procházka 

Pamětní medaile k  25. výro-
čí Městské policie Prostějov 
byla udělena také policistům 
Policie České republiky. Jme-
novitě:  

•	plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ře-
ditel Krajského ředitelství PČR 
Olomouckého kraje

•	plk. Mgr. Pavel Novák, vedoucí 
Územního odboru PČR Pros-
tějov

•	plk. Mgr. Miroslav Spurný, 
zástupce vedoucího Územního 
odboru PČR Prostějov

•	kpt. Mgr. Leoš Klučka, vrch-
ní komisař Územního odboru 
PČR Prostějov

•	kpt. Bc. František Lorenc, 
vrchní komisař Územního od-
boru PČR Prostějov

•	npor. Mgr. Jiří Grulich, vedoucí 
obvodního oddělení PČR PV 1

Příslušníkům Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého 
kraje. Jmenovitě:
•	plk. Ing. Karel Kolářík, ředitel 

Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje

•	plk. Ing. Jozef Novák, ředitel 
územního odboru HZS Pros-
tějov

•	mjr. Ing. Marek Sobek, vedoucí 
pracoviště IZS územní odbor 
HZS Prostějov

•	Miroslav Lezna, velitel jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů 
Vrahovice

 
Pracovníkům Zdravotnické zá-
chranné služby Prostějov. Jme-
novitě:
•	MUDr. Pavel Holík, bývalý 

ředitel ZZS Prostějov, poslanec 
PPČR

•	MUDr. Radomír Gurka, ředi-
tel ZZS Prostějov

•	 Jana Kallyová, vrchní sestra 
ZZS Prostějov

Dále příslušníkům Celního úřa-
du Olomouc. Jmenovitě:
•	plk. Ing. Lumír Šatran, ředitel 

Celního úřadu Olomouc 
•	plk. Ing. Richard Keclík, 1. zá-

stupce Celního úřadu Olomouc
•	mjr. Mgr. Karel Procházka, ve-

doucí odboru dohledu Celního 
úřadu Olomouc

•	npor. Bc. Milan Franc, vedou-
cí mobilního dohledu Celního 
úřadu Olomouc

Příslušníkům Armády České re-
publiky. Jmenovitě:
•	plk. gšt. Ing. David Franta,  

M. S., velitel 601. sk. spec. sil  ge-
nerála Moravce Prostějov

•	nprap. Radek Vajdečka, vrchní 
praporčík 601. sk. spec. sil gene-
rála Moravce Prostějov

•	pplk. Ing. René Sabela, velitel 
102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka Prostějov

•	prap. Pavel Bodrogi, vrchní 
praporčík 102. průzkumného 
praporu generála Karla Palečka 
Prostějov

Příslušník Vojenské policie:
•	plk. gšt. Ing. Miroslav Murček, 

velitel Vojenské policie Olo-
mouc
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Socha ukrývala kovovou schránku!
Socha Karla Havlíčka Bo-

rovského, která prochází opra-
vou,  hlídala pozdrav z  minu-
losti. Kovovou schránku dnes 
na radnici zhodnotili odbor-
níci.

Mince, tiskopisy? Co bude 
obsahem schránky z  první 
poloviny 20. století? Podle ve-
doucího Oddělení památkové 
péče Stavebního úřadu Magis-
trátu města Prostějova Marka 
Perůtky by uvnitř mohly být 
dobové tiskoviny či pamětní 
zápis. 

„Příjemně by mně překvapily 
mince. Ty bývají obvyklé,“ dou-
fal Perůtka. 

Po otevření kovové schrány 
čekalo všechny lehké zklamání. 
Její obsah byl ve špatném stavu 
a tiskoviny poškodila vlhkost.

„Nevíme, zda se nám podaří 

něco zachránit. Nejdříve musí 
celý obsah pozvolna vyschnout, 
nechci nic slibovat,“ uvedla 
Dagmar Roháčková, ředitel-
ka Státního okresního archivu 
Prostějov. Skepsi neskrývala 

ani její kolegyně, konzervátorka 
Alice Komárková, která odha-
duje, že se z obsahu tiskovin pro 
vlhkost zatím moc nedozvíme. 

„Kovový obal  nebyl  vzdu-
chotěsně uzavřen. Snad bude 

ještě nějaká cesta konzervační-
ho zásahu.“   Schránka putuje 
do Státního okresního archivu 
v  Prostějově, kde bude její ob-
sah volně na vzduchu vysychat.

„Odborníci jistě vědí, jak 

dlouho bude třeba sušit a v jaké 
fázi se může do tiskopisů tak-
zvaně sáhnout, aby se neroz-
padly,“ uzavřela Alena Rašková, 
primátorka Statutárního města 
Prostějova. -jg-,-ak-

Botanická zahrada plná barev a vůní
Květen je jeden z nejkrásněj-

ších měsíců v roce. Vše v příro-
dě je čerstvé a plné života. Kve-
toucí stromy, svěží zelená tráva 
a poupata rostlin, rozvíjející se 
do dospělé krásy, v nás vyvolá-
vají pocity radosti a štěstí.

Posedět jen tak pod rozkvetlý-
mi stromy a užívat si posledních 
jarních dní. To vše můžete v Bo-
tanické zahradě Petra Albrechta 
v  Prostějově, kde najdeme nej-
větší množství vůní, barev a tva-
rů květů právě v tomto měsíci.

Na skalkách rozkvétají modré 
hořce, kamejky modronachové, 
růžové zbarvení zdobí sivutky, 
pochybky,

trávničky, velice zajímavé, bílé 
květenství podobné bramboří-
ku má božskokvět, najdeme tu 
devaterníky v několika barvách, 
krásná květenství okrasných 
česneků, žlutý koberec mochny 
´Gold Kugel´ a  spoustu dalších 
skalniček. Botanickou zahradu 
krášlí také několik popínavých 
dřevin. Přímo u vchodu vytváří 
fascinující dominantu, kterou 
nelze přehlédnout, vistárie čín-
ská. Je to několik metrů dlouhý 
závěs fialových, vonících květů. 
Někdy se jí právem říká modrý 
déšť. V  české republice se tato 
jedovatá, fialově, bíle a  růžově 
kvetoucí liána poprvé objevu-
je kolem roku 1913. Největší, 
140letá vistárie roste v  Japon-
sku. Její výhony se šíří na ploše 
1990 m2. Hned vedle vistárie má 
menší bílé květy další liána, akti-
nidie čínská, která je dvoudomá. 
V botanické zahradě roste sami-
čí rostlina, pokud jsou její kvě-
ty opylovány, tak plodí sladké, 
velké plody, zvané kiwi. Čína je 
domovem další liány a to akebie 
pětičetné. Voní sladce po vanilce 

a má využití v orientální medi-
cíně. Ještě bych zmínila jednu 
popínavou dřevinu, podražec 
velkolistý. Má veliké srdčité listy 
a  květy drobné, zelenožluté ve 
tvaru dýmky.

Šeřík je jeden z  keřů, který 
k měsíci květnu patří a do zahra-
dy přináší nejen krásu, ale také 
omamnou vůni.

Rostoucí v  zahradě má bílé, 
plné květy, prasklý a  vykotlaný 
kmen, který se spirálovitě stáčí 
stářím. Obdivuhodné, jak stále 
kvete a chce žít. Historie šeříku 
v Evropě sahá do 10 století, kdy 
byl zavlečen Araby    do Špa-
nělska. Éterické oleje, které se 
získávají z  jeho květů, se využí-
vají k  výrobě parfémů. Dalším 
vonícím keřem je bobkovišeň 
lékařská. Je to stálezelená, je-
dovatá kráska. Semena a  listy 
obsahují amygdalin, který       je 
v zažívacím traktu rozkládán až 
na jedovatý kyanovodík. Sladce 
vonící, bílé věty jsou uspořádá-
ny do vztyčených hroznů. No-
vinkou v  botanické zahradě je 
odrůda ´Marbled White´, která 
má listy bíle panašované. Pro-
tože má ráda polostín, najdeme 

ji blízko azalek a  rododendro-
nů. Ty patří v době květu právě 
k těm nejhezčím. Krásnou vůní 
nás přilákají vyšší, žlutě kvetoucí, 
opadavé azalky. Malé, japonské 
azalky jsou stálezelené a  jsou 
obsypány nádhernými květy. 
Jmenuji alespoň Maruschku´, je 
to vyšlechtěná  japonská azalka, 
která má plné květy sytě červené 
barvy a  listy se na podzim bar-
ví vínově a  zůstávají na keříku 
celou zimu. Rododendronů je 
v zahradě několik barev. Zajíma-
vá je odrůda ´Ehrengold´, která 
raší vínově a  rozkvétá krémo-
vě, nebo ´Lagerfeuer´, která je 
tmavě červené barvy. Rododen-
drony jsou pozůstatkem horské 
květeny třetihor, a je to také ná-
rodní květina Nepálu. Existuje 
asi tisíc druhů a nesčetně kulti-
varů od nejmenších, které měří 
v  dospělosti 10 cm, až po 30 
metrové,které se pyšní názvem 
Rhododendron giganteum. Ně-
které druhy jsou jedovaté. Dal-
ším atraktivním keřem, který 
nyní kvete, je citronečník trojlis-
tý. Pochází z východu, větve má 
zelené, nepoddajně strnulé, tuhé 
trny dosahují až 5 cm. Rozemnu-

té listy vydávají typickou citruso-
vou vůni.      Je to jediná, s citrusy 
spřízněná rostlina, kterou lze 
pěstovat i v našich klimatických 
podmínkách. Bíle kvetoucí hroz-
novec hroznatý, sazaník květnatý 
s atraktivními květy vonícími po 
jahodách, tamaryšek, který jako 
jeden z  mála keřů odolává ex-
trémním podmínkám Saharské 
pouště i  neméně drsným pod-
mínkám Atlasu, blýskalka, stále-
zelený keř s červeně rašícími listy 
a  měděnými korálky poupátek, 
klokoč, jehož semena se pou-
žívala k  výrobě růženců, dřevi-
té pivoňky a  spoustu dalších, 
neméně zajímavých kvetoucích 
keřů a  rostlin můžeme nyní 
obdivovat v  botanické zahradě. 
V  nové části, rozáriu, už začát-
kem května rozkvétá růže Hugo-
va, která pochází ze střední Číny 
a pěstuje se od konce 19 století. 
Za květu je velice atraktivní, více 
jak metrové, skořicové výhony 
jsou obaleny světle žlutými, jed-
noduchými, nevonnými květy. 
Bylinky a  léčivky nám přináší 
vedle vůní a krásy také užitek.

Blízko vchodu kvete sladce 
vonící měsíčnice vytrvalá, říká 
se jí také Jidášovy penízky pro 
tvar plodů. Užívá se  ke zklid-
nění srdce a  při epilepsii. Bíle 
kvetoucí čechřice vonná voní po 
anýzu. Zmírňuje kašel a posilu-
je při anemii. Lžičník lékařský, 
další léčivka, byl pro svůj vysoký 
obsah vitamínu C konzumován 
námořníky na ochranu proti 
kurdějím, má antiseptické účin-
ky. Čerstvé listy mají palčivou 
chuť a pro svou pikantnost býva-
ly přísadou salátů. Rozchodnice 
růžová je svou účinností srov-
návána se ženšenem. Také se jí 
říká sibiřský ženšen nebo zlatý 

kořen. Zlepšuje fyzický i  psy-
chický zdravotní stav, léčí nemo-
ci jater, rakovinu, zlepšuje paměť 
a zvyšuje celkovou imunitu. Sběr 
této léčivé rostliny vedl v Česku 
téměř k jejímu vyhubení. Fialově 
kvetoucí kostival je znám jako lé-
čivá rostlina od 12 století. Užívá 
se zevně na zlomeniny, záněty 
žil a při pohmožděninách. Ještě 
zmíním alespoň kerblík, bylin-
ku, která je více známá v italské 
a  francouzské kuchyni. Téměř 
po celé Evropě jej rozšířili Ří-
mané. Kerblík třebule snižuje 
tlak, mladé listy jsou zdrojem 
vitamínu A a C, železa a hořčíku. 
Je součástí francouzské směsi by-
linek ´fines herbes´.

V  měsíci červnu se můžeme 
mimo jiné těšit na květy liliov-
níku tulipánokvětého , letité 
kolkvície vznešené a v nové části 
na rozkvetlé rozárium se spous-
tou záhonových i pnoucích růží.

Díky návštěvní knize se do-
vídáme, že Botanickou zahradu 
v Prostějově navštěvují lidé nejen 
z  naší republiky, ale i  ze zahra-
ničí. A  tak mi, prosím, dovolte 
citovat slova jednoho z návštěv-
níků „Úžasná zahrada uprostřed 
města.Jsme nadšeni z tolika dru-
hů rostlin a  z  dostupnosti pro 
veřejnost.“.

Botanická zahrada Petra 
Albrechta je až do konce září 
otevřena v pracovní dny, mimo 
pondělí, od 8 do 18 hodin, v so-
botu je otevřeno od 10 do 16 ho-
din. Vstup je zdarma a zahrada 
je přístupná i pro vozíčkáře.

Tak se přijďte podívat a potěšit 
tou krásou. Botanická zahrada 
je tu pro vás, pro váš odpočinek 
i poučení. Anežka Šrámková

vedoucí Botanické zahrady 
Petra Albrechta v Prostějově
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Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám 176/8, 796 01  Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů Domovní správy  
Prostějov, s.r.o., v roce 2016

/posezónní  údržba – přerušena dodávka teplé vody/
Lokalita kotelny Termín

K 1 – A. Slavíčka 30.5. - 3.6. 2016
K 3 -  J. Zrzavého 6.6. - 10.6. 2016
Polišenského 1,  Švýcarská 2, 4  6.6. - 10.6. 2016
Kostelecká 13.6. - 17.6. 2016
Okružní,  Šárka 20.6 - 24.6. 2016
Anglická 27.6. - 1.7. 2016

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA – NÁMĚSTÍ PADLÝCH HRDINŮ
Při provádění projekčních 

prací v rámci akce CS Vrahovická 
ulice bylo vyžádáno zpracování 
bezpečnostního auditu, který 
měl poukázat na nebezpečí vzešlá 
z vyprojektovaného řešení.

Jednou z  podmínek tohoto 
auditu a  požadavků dopravního 
inspektorátu bylo bezpečné na-
pojení případné cyklistické stezky 
situované severně od ulice Vra-
hovická na ulici Českobratrskou 
a  Svatoplukovu. Dopravním in-
ženýrem bylo doporučeno řešení 
formou okružní křižovatky, která 
je schopna zajistit napojení cyklistů 
a současně upraví nevyhovující stav 
stykové křižovatky jižně od náměstí 
Padlých hrdinů.

Součástí zadání nebylo převe-
dení tranzitní dopravy po vnějším 
městském okruhu z  ulice Čes-
kobratrská (která je pro tranzit 
nevyhovující) do ulice Vrahovická, 
ale pouze úprava nevyhovujících 
technických parametrů tohoto na-
pojení. Pro tzv. 4. severovýchodní 
kvadrant vnějšího městského okru-
hu byla v červenci 2011 zpracována 
studie, která navrhuje převedení 
provozu na novou komunikaci se-
verně od areálu bývalého Agrostro-
je s napojením na ulici Janáčkova. 

Toto řešení je připraveno ve 2 vari-
antách a to ve variantě korespondu-
jící se záměrem „Českých drah“ vy-
budovat podjezd v ulici Vrahovická 
dle projektu zpracovaného firmou 
Moravia Consult Olomouc a.s. 
v listopadu 2007 nazvaného „Tech-
nicko-ekonomická studie zvýšení 
výkonnosti a  zkapacitnění trati 
Nezamylice-Olomouc s vazbou na 
modernizaci tratě Brno – Přerov“. 
Druhá varianta předkládá řešení 
nezávislé na tomto záměru ČD 
s  napojením 4. kvadrantu měst-
ského vnějšího okruhu přímo na 
ulici Janáčkova a s pokračováním 
k ulici Letecká a Okružní ke křižo-
vatce U Rodenů s  napojením na 
3. jihovýchodní kvadrant vnějšího 
městského okruhu v blízkosti sídl. 
Šárka. 

Součástí zadání nebyl také zásah 
do polohopisu stávajícího náměstí 
Padlých hrdinů, kde byly nedávno 
opraveny chodníky a vysazena ze-
leň s využitím dotace.

Projektovou dokumentaci 
úpravy křižovatky zpracovávala 
projekční kancelář AMOK – Ate-
liér malých okružních křižovatek 
– Ing. Petr Novotný, autorizovaný 
inženýr. Navržené řešení splnilo 
podmínky zadání a naznačilo po-

kračování provozu cyklistů ulicí 
Svatoplukovou směrem k  ulici 
Újezd nově zřízenými cyklopruhy.

Vzhledem k ohleduplnosti a ne-
násilnosti navrženého řešení byla 
do návrhu rozpočtu zařazena akce 
Rondel (okružní křižovatka) na 
nám. Padlých hrdinů v objemu 5 
mil. Kč s tím, že akci je možno re-
alizovat v roce 2016.

Na základě poněkud nezdvoři-
lé kritiky v Dopravní komisi, kdy 
nebyl brán ohled na technické 
souvislosti zadání a na základě při-
pomínek zastupitelů při jednání 
Zastupitelstva města Prostějova       
o  rozpočtu dne 14. 12. 2015 byla 
původně uvažovaná částka 5 mil. 
Kč přesměrována na křižovatku 
Poděbradovo nám., přičemž na 
akci nám. Padlých hrdinů zůstala 
částka 400 tis. Kč, za kterou je mož-
no dokončit PD dle původního 
zadání. Ani Zastupitelstvem města 
Prostějova, ani Radou města Pros-
tějova, která je oprávněna tak učinit, 
nebylo změněno zadání.

Nevyžádané nabídky na PD 
okružní křižovatky, do níž budou 
zaústěny ramena Českobratrské, 
Vrahovické a  Svatoplukovy ulice, 
jejíž realizací by v  podstatě došlo 
ke zrušení náměstí Padlých hrdinů 

a  která měla vyřešit tranzitní do-
pravu ulicí Českobratrskou, nebyly 
zadány odpovídajícím orgánem 
města a  pracovníci ORI se jim 
nemohou zabývat. Toto řešení by 
vyvolalo nutnost masivního kácení 
a  záporné stanovisko Odboru ži-
votního prostředí.

Opakovaná, předsedou Doprav-

ní komise veřejně prezentovaná 
kritika, kdy nazývá zpracovanou 
projektovou dokumentaci „Paskvi-
lem“, by neměla být brána v potaz.

Na výrobním výboru konaném 
7. 1. 2016 byl projekt zdůvodněn 
autorem projektantem autorizova-
ným v oboru dopravních staveb.

 Ing. Antonín Zajíček

Můj příběh se začal psát v roce 
1894, tehdy jsem ještě jako Vyš-
ší škola obchodní spatřila světlo 
světa. Pokud dobře počítáš, zjistíš, 
že mi je přes 120 let, mohla bych 
být tedy Tvojí praprapraprapra 
a  ještě jednou prababičkou. Jsem 
tedy dost stará, ale ne zastaralá! 
Při prvním pohledu na mě vidíš 
zachovalou budovu, která již něco 
pamatuje, ale uvnitř jsem nová 
a moderní, takže se nemusím sty-
dět před mnohem mladšími kole-
gyněmi z oboru. 

Stejně jako všechny ostatní pa-
mětnice mám i  já za sebou těžké 
časy. Zažila jsem si období obou 
světových válek, dobu normaliza-
ce, změny v roce 1989 a podobně. 
Určitě tušíš, že to nebylo vždycky 
jednoduché, prožila jsem si mnoho 
politických i hospodářských změn, 
ale nic z  toho mne nesrazilo na 
kolena, ale naopak posílilo, vzala 
jsem si z toho jen to pozitivní. Jsem 
proto i  ve svém pokročilém věku 
schopná čelit všem novým nástra-
hám i výzvám. 

Za mého mládí nebyla výuka 
tak zajímavá jako je dnes, ale kaž-
dá doba má něco do sebe a já ráda 
vzpomínám na všechna období 
svého života. Nemyslím si, že by Tě 
zajímaly moje vzdechy a vzpomín-
ky, tak Ti povím něco o tom, jak se 
mi daří dnes. Víš, že kdybych měla 
spočítat, kolik dětí jsem vypustila do 

světa, bylo by to několik tisíc? A na 
všechny ráda vzpomínám, vůbec 
mi nevadí, že se nestaly inženýry či 
ekonomy nebo dnes tak moderními 
„ajťáky“. Úplně mi stačí, když na 
mne s láskou a úsměvem na rtech 
vzpomínají i  po několika deseti-
letích od maturity. Ale nemysli si, 
mezi těmi, kteří mě 4 roky navště-
vovali, je moc a moc právě těch eko-
nomů či inženýrů, ale každoročně 
se najdou i učitelé, právníci či ab-
solventi filozofie, ale někteří se vrhli 
i na studium žurnalistiky či filmové 
vědy. A dnes? Jeden je ředitelem od-
dělení v bankovním ústavu, jiná je 
oblastní ředitelkou stavební spořitel-
ny (a to nemá vysokou školu!), další 
jsou na významných vedoucích po-
zicích. Samozřejmě že to není pra-
vidlem, ale chci Ti ukázat, že mám 
být nač pyšná. Vím, že ne každý se 
stane ředitelem či vedoucím, ale ale-

spoň vidíš, že záleží pouze a jenom 
na Tobě, jak se k  tomu postavíš 
a jak využiješ to, co Ti můžu dát. Že 
máš obavy, jestli to se mnou vydr-
žíš? Neboj, lidé, kteří se o mě starají, 
jsou ochotní a vstřícní a pomůžou 
každému, kdo to potřebuje. Vůbec 
jim nevadí, že třeba nemáš vyzna-
menání, ocení Tvoji snahu a  píli 
a  společně překonáme i  ty horší 
časy, jež na každého někdy čekají.

Ti, co se o mě v posledních letech 
starají, jsou rádi, když můžou pře-
dat své znalosti a zkušenosti dál. Je-
den z nich dokonce mluví na všech-
ny mé žáky pouze anglicky (já ale 
vím, že česky bezvadně rozumí!). 
Každý rok mě někteří moji studenti 
opouští na kratší či delší dobu, když 
si vyrazí za studiem do zahraničí 
nebo se podívat na různá zajímavá 
místa či akce. Nemám jim to za zlé, 
vím, že se ke mně rádi vrátí. 

Pokud nám to spolu vyjde, s ra-
dostí Ti předám všechny své letité 
zkušenosti a  znalosti a  budu se 
snažit, aby se z Tebe během našich 
společných let stal člověk, který se 
nebude obávat vstoupit na půdu 
univerzity či do jakékoli firmy, ne-
boť ví, že je na vše připraven, má 
zdravé sebevědomí a  je si vědom 
svých kvalit, předností a může na-
bídnout něco, co ostatní nemají.

Nebudu Ti tady vypočítávat, 
co všechno pro Tebe mám, to si 
můžeš zjistit i jinde, chci Ti říct jen 
jedno, pokud se budeš snažit, já 
Ti pomůžu, jak jen to budu umět, 
opustíš mé dveře po čtyřech letech 
s hlavou vztyčenou a s maturitním 
vysvědčením v kapse. A já? Já budu 
hrdá, že jsi součástí mé historie a že 
jsem se naopak já stala součástí 
Tvých vzpomínek. 

 Tvoje Obchodní akademie

Léta Páně 2016
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Program MC Cipísek èerven 
Zápis do programů cyklu září-prosi-

nec a dny otevřených dveří
proběhnou v  pondělí 13.6. a  20.6. 

15.00-17.00 a ve středu 22.6. 8.30-12.00
2. kolo zápisů bude probíhat v září. Přijď-

te se podívat, pohrát si, informovat i zapsat.
 
Otcové a děti
úterý 14.6. v 18.00 beseda pro tatínky 

i dědečky s Ing. P. Mečkovským.
 
Hrajeme si společně, aneb oslavuje-

me den dětí
31.5.-3.6. oslava mezinárodního dne 

dětí ve všech pravidelných programech 
 
Cestujeme s dětmi
7.6. v  rámci mimiklubu beseda pro 

maminky s miminky
 
Rodičovská setkávání 
Pravidelná setkání rodičů na téma vý-

chovy a komunikace s dětmi.
Červnové setkání se koná v úterý 7.6. 

v 18.00
 
Rozloučení se školním rokem na do-

pravním hřišti
středa 29.6. od 9.30 - tradiční dopoled-

ne na dopravním hřišti. Rezervace míst 
předem.

Dětské oční vady- screeningové vy-
šetření očí 

pondělí 6.6. odpoledne dle objednání - 
zapisujeme pouze náhradníky/obsazeno 

 
Odpolední herny pro rodiče a praro-

diče s dětmi do 5 let
Vždy v pondělí 15.00-17.00 / Na tyto 

herny není potřeba se hlásit předem. 
Herny probíhají do 20.6. a  pak až 

v září.
 
Poslední volná místa v  letních pro-

gramech s Cipískem pro rodiče s dět-
mi:

Okolo kolem s Cipískem – 11.7.-15.7. 
pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let 

(program na dopravním hřišti, 
u Hloučely, výlet vlakem)

Pohádkový týden s Cipískem – 18.7.-
22.7. pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 

(program v MC, v parku a u Hloučely)

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

Aktivity MC Cipísek jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina MPSV 
ČR a Statutárním městem Prostějov.

Mateřské centrum Cipísek

Vítání dětí dne 5. 5. 2016
Sofie Murková
Eliška Dopitová
Karolína Krejčí
Rozálie Pokorná
Patrik Lukovský
Eva Krejsková
Matyáš Hunkař
Adéla Uhrová
Tomáš Adamec
Aneta Trnkalová
Martin Vojáček
Nikol Dziubová
Eliáš Grmela
Petr Antoníček
Kateřina Karásková
Viktorie Rychlíková
Adéla Rychlíková
Nikol Círková
Tobias Zapletal
Liliana Cygal 
Nela Vašíčková
Tobiáš Broda
Eliška Bezdomniková

Filip Kupka
Adam Ovčáček 
Martin Kolísek
Barbora Hubáčková
Vanessa Bobalíková
Zvonimír Křivánek
František Flaks
Kristýna Svozilová
Adriana Janečková
Zuzana Martinková
Richard Janda
Jáchym Karhánek
Jonáš Karhánek
Lilien Bednářová
Lea Konečná
Vojtěch Myšička
Richard Vysloužil
Laura Foretková
Veronika Koldová
Liliana Letochová
Adéla Mlčochová
Marek Švec
 -red-

Seznam přivítaných dětí
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Střední škola designu a módy pořádala 
už po šestnácté Doteky módy

22. 4. 2016 ve večerních hodinách se Městské 
divadlo v  Prostějově stalo dějištěm soutěžního 
klání módních návrhářů. Do Prostějova se sjelo 
15 finalistů z  celé České a  Slovenské republiky, 
aby zde zaplněnému hledišti předvedli své sou-
těžní modely. 

Novinkou letošního ročníku bylo, že vítěze vy-
bíraly dvě poroty nezávisle na sobě. Porota, složená 
z módních návrhářů, které předsedala návrhářka 
Liběna Rochová. Druhou porotu pak tvořili výrob-
ci a prodejci módy. Svého favorita si mohli tentokrát 
vybrat i samotní diváci, kteří hlasovali o přestávce 
pomocí knoflíků.

Cenu diváka si odvezl do Strážnice  Patrik Svo-
boda za svou kolekci Budoucnost.  Cenu odborné 
poroty  i absolutní vítězství – 1. místo udělené po-
rotou návrhářů  - získaly studentky Střední školy 
designu a  módy, Prostějov  – Lída Černoušková, 
Natálie Karlíková,  Anna Krenstetterová a Domini-
ka Vaníčková. Jejich kolekci, která vznikla v duchu 
minimalismu, avšak nepopírá dámskou siluetu, ale 
pouze ji rafinovaně zahaluje do vrstvení oděvu, na 

závěr z pódia pochválila i samotná Liběna Rochová.
Potřetí v historii Doteků módy zůstalo vítězství 

na domácí půdě. Vítězům blahopřejeme a přejeme 
ještě mnoho dalších úspěchů. Děkujeme také všem 
sponzorům, bez jejich štědrosti by se tento večer ne-
konal. Velký dík patří městu Prostějovu, které je už 
tradičně hlavním partnerem při pořádání galaveče-
ra soutěže Doteky módy.  Ivana Vaňková

Celostátní kolo olympiády v německém jazyce vyhrál 
Filip Bašný ze SOŠPO v Prostějově

Olympiáda v  německém jazy-
ce 2016 už zná svého vítěze. Filip 
Bašný, student 2. ročníku SOŠ 
podnikání a obchodu v Prostějo-
vě, nenechal nikoho na pochybách 
o svých jazykových schopnostech. 
Tento na první pohled plachý 
a skromný sedmnáctiletý mladík, 
který svůj volný čas tráví velmi 
často sledováním cizojazyčných 
filmů a seriálů a četbou v němčině 
či angličtině, dokázal vytěžit z této 
své záliby opravdu mnoho a využít 
ji k osvojení cizích jazyků. 

Filip prokázal svůj mimořád-
ný talent, když zvítězil nejprve 
ve školním, potom v  okresním 
a  posléze krajském kole konver-
zační soutěže v německém jazyce. 
Kvalifikoval se tak do kola celo-
státního, které se uskutečnilo 18. 4. 

2016 v Goethově institutu v Praze 
a  kterého se zúčastnili vítězové 
všech čtrnácti krajů České repub-
liky. Na všechny soutěžící dolehla 
nervozita, když si uvědomili, že se 
tady bude rozhodovat o nejlepších 
z nejlepších. Také Filip, i když si je 
vědom svých znalostí, přece jen si 
nebyl příliš jistý, zda vyřešil správ-
ně všechny úkoly při poslechové 
části soutěže. Ve druhé části soutě-
žící prezentovali vylosované téma 
před porotou, ve které zasedli pře-
vážně rodilí mluvčí. Členové po-
roty kladli také doplňující dotazy 
a diskutovali se soutěžícími. 

Odpoledne přišla na řadu nej-
napínavější část, a  to vyhlašování 
výsledků přímo na velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo na 
Malé Straně. Zde soutěžící přivítali 

nejen zástupci Goethova institu-
tu, ale také Národního institutu 
pro další vzdělávání, Centrály pro 
zahraniční školství a  především 
samotný velvyslanec SRN, pan 
Arndt Freiherr Freytag von Lo-
ringhoven. Ve stále houstnoucí 
atmosféře, kdy oceňování postu-
povalo od posledního umístění, 
začínalo být jasné, že Filip nebude 
ani v první desítce, ani v pětici, ale 
že to bude medaile. Filip si nako-
nec počkal až na úplně poslední 
– tedy první pozici! Za odměnu 
získal čtrnáctidenní pobyt v Ber-
líně, kde se také zúčastní Mezi-
národní olympiády v  německém 
jazyce. Tato soutěž, která se koná 
každé dva roky v Německu, bude 
letos hostit 68 zemí z celého světa. 
 -moh-

Úspěšný veèer Francouzského divadla CMG  v Prostějově
Ve čtvrtek 7. dubna se v  pro-

storách přednáškového sálu 
Národního domu v  Prostějově 
a v přilehlých saloncích konal již 
třetí Večer francouzského diva-
dla, který připravili studenti Cyri-
lometodějského gymnázia, ZŠ 
a MŠ v Prostějově. 

Po loňském mimořádném 
úspěchu, který ocenila i  atašé pro 
francouzský jazyk z  Francouzské-
ho institutu v Praze, paní Florence 
Saint-Ygnan, jsme přípravě vě-
novali maximální pozornost. Sice 
jsme po předchozích zkušenos-
tech očekávali velký zájem diváků, 
skutečnost však naše představy 
předčila. Více než dvě stě padesát 
diváků zcela zaplnilo přednáškový 
sál a vytvořilo úžasnou atmosféru 
pro aktéry a jejich divadelní umění. 

Kroužek Francouzské divadlo je 
tvořen třemi skupinami studentů 
CMG. Každá se v programu před-
stavila samostatnou jednoaktovou 
hrou. Nejmladší skupina (nováčci) 
sehrála hru Erica Beauvillana „Sis-
ter, brother n´Cie“. Druhá skupina 
uvedla hru Hervé Fassyho „Osm 
mrtvých bez lékařského předpisu“. 

Třetí hru předvedli studenti, 
pro něž je francouzské divadlo tzv. 
„srdeční záležitostí“. Věnovali mu 
již několik let úsilí a také projezdili 
kus světa, kde sklízeli jeden úspěch 
za druhým. „Créatures“ (Stvoření) 
od Erica Beauvillana v jejich podá-
ní vypráví příběh ženy, která hledá 
„ideálního“ muže. Téma bylo záro-
veň příležitostí, jak mohli studenti 
rozehrát svůj komediální talent 
a  upřímně rozesmát publikum. 

O  přestávkách mezi jednotlivými 
hrami měli diváci možnost ochut-
nat francouzské speciality, které 
připravili studenti s  rodiči podle 
originálních receptů. Všechny hry 
se pochopitelně odehrávaly ve fran-
couzském jazyce. Pro diváky běžely 
nad jevištěm české titulky, takže 
mohli všichni dobře rozumět, co se 
na jevišti odehrává. 

Významným hostem večera byl 
učitel dramatické výchovy Damiano 
Fabbri z Itálie, který v rámci své ná-
vštěvy v České republice uspořádal 
i několik workshopů pro naše stu-
denty a velmi je chválil. Na závěr si 
členové souboru, kteří letos maturují 
a  s  francouzským divadlem se tak 
loučí, převzali ceny a pamětní listy.

Přestože mnoho námětů a  ná-
padů pro své divadlo přinášejí sami 

studenti, hlavní otěže drží vedoucí 
souboru, paní Jana Chammas, která 
dlouho žila ve Francii, a divadlu vě-
nuje spoustu svého času a energie. 

Ve foyeru a v saloncích si divá-
ci mohli o  přestávce prohlédnout 
výstavu fotografií z  vystoupení 
a  ukázku kostýmů, které povětši-
nou vyrábějí sami studenti nebo 
šikovní rodiče. 

Děkujeme všem, kteří se na 
úspěchu večera podíleli. Studen-
tům – hercům, jejich vedoucí, 
organizačnímu týmu, rodičům, 
statutárnímu městu Prostějovu 
a Olomouckému kraji za finanční 
podporu a  všem divákům za vy-
tvoření výborné atmosféry.

 Jitka Hubáčková, 
 foto archív CMG

Studenti oděvních a uměleckých 
škol představili své módní kolekce

Přehlídky módních ko-
lekcí a  trendů v  oděvním 
designu mají v  Prostějově 
dlouhou tradici. K  jedineč-
ným možnostem představit 
tvorbu mladých návrhářů 
patřila i  letošní umělecká 
soutěž studentů středních 
škol „Prostějovská zlatá jeh-
la“.

Pravidelně vítá i  soutěží-
cí ze zahraničí, především 
ze Slovenska, Polska, Ra-
kouska. Akce byla pojata 
především jako inspira-
tivní setkání s  pohledem 
mladé generace na módu 
a  design.  Pro studenty 
střední školy Art Econ, or-
ganizátora akce, byla navíc 
možností, jak si vyzkoušet 
zajištění a  organizaci celé 
show. -red-
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Pod záštitou primátorky 
RNDr. Aleny Raškové, Městská 
policie Prostějov ve spolupráci 
s koordinátorkou Zdravého měs-
ta Prostějov a  dalšími partnery 
uspořádala ve čtvrtek 21. dubna 
již XIV. ročník soutěže  „O pohár 
Zdravého města“. Akce proběhla 
ve sportovní hale Sportcentra. 

Devatenáct čtyřčlenných druž-
stev, žáků šestých tříd prostějov-
ských základních škol, plnilo 
šestnáct úkolů na osmi stanoviš-
tích. Disciplíny pro ně připravili 
hasiči, Záchranná služba, Střední 
zdravotnická škola, ČSOP Iris 
regionální středisko Prostějov, 
kontaktní centrum v  Prostějově, 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež Prostějov, Sportcent-
rum, Městská policie Prostějov 
a Policie ČR. Na soutěžící čekala 
střelba ze vzduchovky, praktický 
úkol poskytnutí první pomoci, 
jízda zručnosti na bicyklu, stříkání 
hadicí na cíl, prověření obratnosti 
a samozřejmě součástí byly i vědo-

mostní testíky např. ze zdravovědy, 
dopravních předpisů nebo právní-
ho vědomí. Celé klání, zahájil ná-
městek primátorky Bc. Pavel Sme-
tana a nechyběl ani při předávání 
cen. Vítězné družstvo ze základní 
školy Majakovského získalo pohár 
a  hlavní cenu, poukaz na vyhlíd-
kový let bezmotorovým letadlem 

věnovaný AEROKLUBEM Josefa 
Františka i další věcné ceny. Tradič-
ně při této soutěži žádný z účastní-
ků neodešel s  prázdnou. Všichni 
obdrželi drobné dárky.

Vítězný pohár získala ZŠ Maja-
kovského během uplynulých roč-
níků již po osmé. 

Jana Adámková

„O pohár Zdravého města“

ZDE JSOU VÝSLEDKY letošního poháru:
1. místo Základní škola Prostějov, Vl. Majakovského 1, třída 6.B 779 bodů 

Barbora Balvanová, Michaela Pořízková, Felix Vybíhal, Adam Konečný 
2. místo ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 Prostějov, třída 6.B 749 bodů 

Linda Micka, Jana Čeplová, Lukáš Musil, Ondřej Švec 
 3. místo Základní škola Prostějov, Vl. Majakovského 1, třída 6.A 729 bodů 

Jakub Hromek, Filip Jílek, Natálie Horáková, Lucie Jindrová 
4. místo RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.B 720 bodů
5. místo ZŠ E. Valenty,  třída 6.A 719 bodů
6. místo RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.A 717 bodů
7. místo ZŠ E. Valenty,  třída 6.A 705 bodů
8. místo ZŠ Palacká,  třída 6. C 704 bodů
9. místo ZŠ Palacká,  třída 6.B 692 bodů 
10. místo ZŠ Melantrichova,  třída 6.A 691 bodů
11. místo ZŠ Jana Železného,  třída 6.A 687 bodů
12. místo ZŠ Dr. Horáka,  třída 6.C 685 bodů
13. místo ZŠ Kollárova,  třída 6.A 684 bodů
14. místo ZŠ Dr. Horáka,  třída 6.A 683 bodů
15. místo ZŠ Dr. Horáka  třída 6.B 679 bodů
16. místo ZŠ Palackého,  třída 6.A 629 bodů
17. místo ZŠ Jana Železného,  třída 6.B 617 bodů 
18. místo ZŠ Jana Železného,  třída 6.A 596 bodů
19. místo SŠ, ZŠ a MŠ PV,  třída 6.A 485 bodů

Družstvo mělo možnost získat 128 bodů na stanovišti a po projití všech úkolů maxi-
málně 1024 bodů.

Souhrnné výsledky ze stanovišť (Maximum získaný bodů 2176): 
Hasiči    1918 bodů
Záchranná služba a Střední zdravotnická škola  1804 bodů
Ochránci přírody Iris  1074 bodů
Kontaktní centrum v Prostějově   2013 bodů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 1808 bodů
Sportcentrum   1499 bodů
Městská policie   1736 bodů
Policie ČR   1088 bodů
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Kontaktujte nás na:   
tel.: 604 236 885  
nebo e-mailu  
dagmar.vojtiskova@ceskapojistovna.cz

Jste aktivní, flexibilní, komunikativní? 
Česká pojišťovna hledá cílevědomé 
kandidáty/ky na pozici  
Specialista pro firemní klientelu. 
Nabízíme propracovaný systém vzdělávání  
a možnost nadstandartního výdělku!

INZERCE
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Informace

Pomozte zachránit prostějovské varhany
Od r. 2014 probíhá v kostele Povýšení sv. Kříže generální oprava varhan. Pro tuto akci stále hledáme finanční prostředky.  Využíváme dostupné veřejné zdroje. 

Jsme vděčni za příspěvky drobných dárců, především věřících návštěvníků bohoslužeb.  Jenže naši farníci kromě varhan podporují také celkový provoz kostela.  
Faktem zůstává, že i přes podporu města a kraje nám pro letošní rok chybí na opravy varhan více než 500 000,- Kč a hrozí, že by se některé práce musely odložit 
či zastavit. Proto se obracíme i na Vás, další obyvatele města Prostějova, o podporu tohoto díla. Zapojte se do adopce a staňte se kmotrem píšťaly. 

Jak můžete přispět? BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET č. ú. 1500345309/0800, variabilní symbol 720
KOUPÍ CERTIFIKÁTU v hodnotě 200 -  300 – 500 a 1000 Kč při Noci kostelů, 

která proběhne 10. 6.2016 za farnost Povýšení sv. Kříže děkuje P. Leo Červenka SDB
Podrobné informace o záchraně prostějovských varhan najdete na webu varhany-prostejov.webnode.cz

„Ztlumíme“ prostějovské silnice?
Mezi metly moderní doby 

patří bezesporu hluk. I v Pro-
stějově nás pronásleduje na 
každém kroku. Nemůžeme za-
pomínat, že hluk má od určité 
síly i  prokazatelně negativní 
vliv na naše zdraví. Své by ke 
škodlivosti hluku jistě mohli 
říci například ti Prostějované, 
kteří bydlí u silnice D46 a prá-
vě zažili výměnu protihlukové 
stěny, kdy po určitou dobu 
nebyly jejich domovy vůbec 
chráněny.

Jižní kvadrant bez kamionů
Hluk je také bohužel hlav-

ním z  důvodů, proč nemů-
že pracně vybudovaný jižní 
kvadrant využívat nákladní 

doprava, i  když právě od ní 
bychom potřebovali v  centru 
města nejvíce ulevit. V  této 
souvislosti by bylo na místě 
zvážit, zda při opravách klí-
čových dopravních tepen ne-
zkusit využití tzv. tichého as-
faltu. Ten je vyráběn několika 
způsoby a má tu „kouzelnou“ 
vlastnost, že dokáže „ztlumit“ 
průjezd aut městem či jeho 
okolím, a to v ideálním přípa-
dě až o šest decibelů. Za dobu 
působení Milady Sokolové 
v  Radě města Prostějova se 
podařilo dohodnout s  Ředi-
telstvím silnic a dálnic, že byl 
tento tzv. tichý asfalt použit na 
dálnici D46, která prochází 
naším městem.

Říčanský vzor
Zjišťovali jsme, zda by bylo 

možné použít ho i  na poma-
lejší silnice, než jsou ty dál-
ničního typu. Odborníci se 
shodují, že ano. Svou pozi-
tivní zkušenost mají s tichým 
asfaltem na průtahu městem 
například ve středočeských 
Říčanech. I  proto je teď na 
čase začít ho používat i přímo 
v Prostějově. Na jižním kvad-
rantu již je možná pozdě, ale 
na dalších místech by mohl 
pomoci.

Milada Sokolová 
a Tomáš Blumenstein 

zastupitelé
a členové 

klubu ODS

Jak dál při jednání zastupitelstva
Stalo se již dobrým zvy-

kem, že opozici v  zastupi-
telstvu je kladeno za vinu 
často velmi dlouhé jedná-
ní zastupitelstva. Vedení 
koalice navrhuje v  novém 
jednacím řádu omezení 
diskuzních příspěvků pro 
předkladatele návrhů na 
1x5 minut. Doposud tento 
počet nebyl omezen. Zdá se 
mi logické, že navrhovatelé 
nejsou v  počtu vystoupení 
omezeni, neboť je často za-
potřebí reagovat na připo-
mínky kolegů v diskusi. 

Nemyslím si, že omezení 
možnosti diskuse na jedná-
ní zastupitelstva je ta cesta, 
kterou by snaha o  zkrácení 
jednání zastupitelstva měla 
vydat. Většina návrhů, které 
jsou technického charakteru, 
je přijata bez problémů a hlad-
ce. Proč jsou tedy u některých 
bodů programu naopak vede-
ny dlouhé debaty?

Jestliže si dá někdo práci se 
statistikou témat, k nimž jsou 
diskuse nejdelší, pravděpo-
dobně zjistí, že jde o průšviho-
vé záležitosti typu Manthellan, 
bourání kasáren, nepotřeb-
ných změn územního plánu, 
odepírání práva občanů vy-
stoupit na jednání zastupitel-
stva, zařazení návrhů opozič-

ních zastupitelů na program 
jednání zastupitelstva a další. 

U  toho posledního bych se 
rád zastavil.  Možná si spolu-
občané pamatují, na některá 
dlouhá schvalování programu 
jednání, kdy se sáhodlouze 
diskutovalo o zařazení návrhů, 
které připravili zastupitelé 
stran, které nejsou zastoupeny 
v radě města. Podle mého ná-
zoru to bylo zbytečné. Jestliže 
si dá zástupce občanů tu práci 
(a  není jednoduchá), že při-
praví k jednání návrh usnese-
ní, zdá se mi logické, že jej také 
zastupitelstvo projedná. Buď 
bude návrh usnesení přijat, 
nebo ne. Není tedy zapotřebí 
sáhodlouze se přetahovat o to, 
zda jej vůbec na program jed-
nání zařadit, či ne. 

Jsem přesvědčen, že je otáz-
kou politické kultury zařadit 
bez diskusí návrhy kteréhokoli 
člena zastupitelstva k  projed-
nání. Občané mají přeci právo 
se dozvědět, co který klub nebo 
zastupitel navrhuje, jaké vidí 
aktuální problémy řízení města 
a  jak je chce řešit a hlavně jak 
se k návrhu postavili ostatní za-
stupitelé. Jedině tak si mohou 
udělat obrázek, kdo a  jak hájí 
jejich zájmy. 

V  této souvislosti se mu-
sím vrátit k  diskusi nad ná-

vrhem, který jsme předložili 
s kolegou Filoušem k projed-
nání na zastupitelstvu. Jed-
nalo se o  zpětvzetí odvolání 
proti rozsudku o  neplatnos-
ti smlouvy se společností 
Manthellan. V zastupitelstvu 
snad už není nikdo, kdo by 
smlouvu považoval za vý-
hodnou pro město Prostějov. 
Přesto tento návrh neprošel. 
Koaliční zastupitelé tímto 
dávají signál, že chtějí, aby 
město bylo zavázáno pro ob-
čany nevýhodnou smlouvou.  
Z  jakého důvodu, to jsme se 
bohužel nedozvěděli!

V  poslední době připravila 
rada návrh nového jednacího 
řádu. Je k  němu podána řada 
připomínek. Věřím, že prostor 
pro diskusi zůstane zachován, 
věřím, že i  ostatní věcné při-
pomínky budou do návrhu 
zapracovány, aby nový jednací 
řád byl přijat všemi zastupiteli 
v širokém konsensu. 

Jde o  zachování prostoru 
pro diskusi. Jde o  možnosti 
občanů účastnit se v  co nej-
větší míře jednání nejvyššího 
orgánu města, kde každý jeho 
člen slíbil, že bude hájit jejich 
zájmy. 

Aleš Matyášek, 
zastupitel TOP09 

a nezávislí Prostějované.

Soud zprostil architekta 
Frömla absurdního obvinění 

Stavovský soud České komo-
ry architektů zprostil ing. arch. 
Františka Frömla absurdního 
obvinění a konstatoval, že „opo-
ziční zastupitel může a zároveň 
by vzhledem ke své povinnosti 
jednat ve veřejném zájmu měl 
své nabyté pochybnosti prezen-
tovat a snažit se o jejich odstra-
něn“. Senát Stavovského soudu 
neshledal, že by šlo o  jednání, 
které by bylo v principu neetic-
ké a  nevhodné, naopak je po-
važuje za postupy odpovídající 
jeho postavení. O co vlastně šlo?

Během přípravy zadávání ve-
řejné zakázky 1. změny územ-
ního plánu upozornil zastupitel 
ing. arch. František Fröml dopi-
sy určenými primátorovi a jeho 
náměstkovi (oba ČSSD) na ně-
které nesrovnalosti a  nedostat-
ky územního plánu. Upozornil 
též, že požadavky na zpracova-
tele jsou psány na míru autora 
územního plánu a  k  ostatním 
zájemcům jsou diskriminační. 
V rámci klientelistických vazeb 
se obratem ještě před ukon-
čením výběrového řízení tyto 
dopisy dostaly do rukou auto-
ra územního plánu. Jedná se 
o  brněnského architekta, který 
je dále předal předsedovi DR 
ČKA, jímž je další brněnský 
architekt. Následně DR ČKA 
předala obvinění za porušení 
etického řádu komory Stavov-
skému soudu.

Že šlo o cílenou zastrašovací 
kampaň proti   kritice  kliente-
lismu na radnici a proti kritice 
územního plánu, nasvědčuje 
způsob mediální šikany. Pro-
radniční Prostějovský Večer-
ník okamžitě věděl o obvinění 
a 31. 8. 2015 vytisknul článek 
s obrovskými titulky “ARCHI-
TEKT FRÖML JDE K  SOU-
DU!“. To, že soudní spor 
vyhrál, se již čtenáři Prostějov-
ského večerníku nedověděli. 

Je to jen jeden z  příkladů 
PR radnice, jejíž výstupy jsou 
řízeny mediálními poradci. Ve-
řejnosti jsou často předkládány 
účelové polopravdy, někdy i ne-
pravdy. Vypouštějí se „kouřové 
clony“, jako třeba informace 
o  možném bourání lázní, jako 

příprava na rozšíření areálu 
Aquaparku, či jako třeba přípra-
va nového parku vedle Hlouče-
ly, aby se odpoutala pozornost 
od výsledku územní studie na 
park v areálu po vybourané bu-
dově Jezdeckých kasáren,  kde 
zeleň skutečně chybí. Na povrch 
se dostávají nové kauzy, jako 
Národní olympijské centrum, 
a  pokračují kauzy jako Man-
thellan. Opozici je proto potře-
ba zastrašit a v očích veřejnosti 
zdiskreditovat. 

Mediální poradci patrně po-
radili podávat absurdní žaloby, 
které sice nemají šanci uspět, 
ale svůj účel před veřejností 
splní. Jiným příkladem byla ne-
úspěšná žaloba na  Jan Navrátila 
za trestní čin „útisku“, za to, že 
na zasedání zastupitelstva pře-
dem upozornil,  že podá trestní 
oznámení, pokud bude navzdo-
ry odborným posudkům odhla-
sováno zbourání hlavní budovy 
Jezdeckých kasáren.

 Zastupitelský klub 
 Změny pro Prostějov

Vyjádření redakce
Prostějovských radničních listů

V prvé řadě by se měl Zastu-
pitelský klub Změny pro Pro-
stějov, resp. zastupitel Fröml, 
obrátit na periodikum, které 
podle jeho názoru nesprávnou 
informaci zveřejnilo, teprve 
poté jako zastupitel/prostřed-
nictvím zastupitelského klubu/ 
na periodikum obecní. 

Co se týče mediálních výstu-
pů z radnice, ty vycházejí z mate-
riálů projednaných primátorkou 
města, radou či zastupitelstvem. 
O údajné „kouřové cloně“ jako 
je například výše zmíněné bou-
rání lázní psaly Prostějovské 
radniční listy 2x, a to vždy vý-
hradně v  souvislosti s  demen-
továním této informace. 

Domněnka, že by „mediální 
poradci“ měli takový vliv, aby 
na základě jejich doporučení 
podávali členové vedení města 
nějaká trestní oznámení, je na 
jednu stranu poměrně lichotivá, 
ale ve skutečnosti spíše úsměv-
ná. Mgr. Jana Gáborová, 
 redaktorka PRL
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Prostějovské radniční listy Informace

Daruj krev s Oblastním 
spolkem ČČK Prostějov

Zveme Vás na akci 
– Daruj krev s  Ob-
lastním spolkem 
ČČK Prostějov dne 
16. června (čtvr-
tek) 2016 v  7 hod. 
Sraz na transfuzním 
oddělení Nemocnice 
Prostějov, Mathonova uli-
ce (přední budova, 2. patro).

Akce je pro prvodárce nebo 
ty, kteří chtějí darovat krev, ale 
nemají potřebné informace 
nebo nechtějí jít sami.

Po celou dobu odběru Vás 
budeme doprovázet a o všem 
informovat.

Kdo může darovat krev?
občan ČR starší 18 let 

s dobrým zdravotním stavem.

Co vzít s sebou?
občanský průkaz, kartičku 

zdravotní pojišťovny

Výhody darování 
krve?

daruji krev, jsem 
zdravý!!

v  den odběru 
nárok na pracovní 
volno
při pravidelném da-

rování krve příspěvek od 
zdravotní pojišťovny

Těším se na setkání 
s  Vámi. Na odběr přijďte 
po lehké snídani a  vydat-
ném správném pitném re-
žimu.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastní-
ho spolku ČČK Prostějov

Milíčova 3
mobil: 723005411

e-mail: 
prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Prevence a její vliv na životní 
styl - Zdravé město Prostějov 

a spolek Zdraví od malièka
Připravujeme pro Vás!

Na podzim 2016 bude Pro-
stějov místem setkání špičko-
vých specialistů zabývajících 
se zdravým životním stylem 
ať už pohledu výživy, přírodní 
medicíny, či výchovy dětí a spo-
kojeného manželského a  part-
nerského života. Prostějovský 
spolek Zdraví od malička pod 
záštitou Zdravého města Pro-
stějova totiž připravuje stejno-
jmennou celodenní konferenci 
Zdraví od malička, na níž vy-

stoupí např. uznávaná výživová 
specialistka PharmDr. Margit 
Slimáková, klinická naturopat-
ka Kateřina Boesenberg, BHSc, 
ND, či prostějovská rodačka 
Mgr. Markéta Skládalová. Při-
praven bude také farmářský 
jarmark a zajímavé workshopy. 
Pro děti bude k dispozici dětský 
koutek. Přijďte si 15. 10. 2016 
odpočinout do prostějovského 
Národního domu a  načerpat 
nové informace.  -jn-,-ad-

Jak se žije maminkám v Prostějově?

Dne 8. května jsme za krás-
ného slunného dne oslavili 
nejenom Den vítězství nad 
fašismem a ukončení 2. světo-
vé války, ale také Den matek. 

Je to den, kdy se vzdává pocta 
matkám a  mateřství. Slaví se 
v různé dny na mnoha místech 
po celém světě, vychází z růz-
ných tradic. Myšlenka meziná-
rodních a  pravidelných oslav 
tohoto svátku vznikla roku 
1907 na počest Anny Reeves 
Jarvisové, která bojovala za 
práva matek (viz naučný slov-
ník). Vzdávat hold matkám 
a  zejména mateřství je silně 
zakořeněno v  myslích větši-
ny lidí, a  v  KDU-ČSL zvlášť. 
Proto jsme našim maminkám 
v  tento den rozdávali v  Pro-
stějově růžičky jako symbol 
poděkování za jejich starost 
a lásku k dětem. Jak se mamin-
kám vlastně v Prostějově žije?

Lékařská péče je dle mého 
názoru pro maminky a  jejich 

ratolesti na vysoké úrovni. Pro 
volnočasové aktivity pro naše 
malé „prcky“ existuje celá řada 
a možností. Ať už je to Mateř-
ské centrum Cipísek podporo-
vané městem, spolek Zdraví od 
malička nebo komerční zaříze-
ní Človíkov či Šmoulíkov, Pla-
neta malého prince, Tanzánie, 
dále třeba multikulturní Mo-
zaika, Lodička nebo křesťanské 
Centrum pro rodinu, kde se 
malí miláčci mohou zabavit. 
Také pro sport jsou k dispozici 
dětská hřiště v mnoha částech 
města, např. v  ulici Kostelec-
ká, Okružní, v Kolářových sa-
dech, Vrahovicích, kde se na 
hřištích děti mohou opravdu 
„vydovádět“. Snad si postesk-
nu, že v zimním období je to se 
sportem trošku horší, pominu-

-li bruslení na rybnících a sta-
dionu, „vyžbrndat“ se s  dětmi 
musíme jezdit do nedalekého 
Vyškova či Olomouce. Snad se 
situace i zde v této oblasti brzo 
zlepší. V  předškolním období 
posílají maminky děti do ško-
lek a  i  zde se situace opravdu 
zlepšila, neboť všechny děti 
byly letos umístěny a jsou ještě 
volná místa. Také pro kultur-
ní vyžití pro větší děti je plno 
možností, a  to např. při ZUŠ 
Vl. Ambrose, jako dramatic-
ké, výtvarné a  hudební obory, 
které jsou vedeny zdatnými 
odborníky a  existuje spousta 
zájmových kroužků, sportov-
ních klubů, které jsou městem 
více či méně podporovány. 
Jsem rád, že i  drobní podni-
katelé ve svých pohostinstvích 

myslí na děti různými atrak-
cemi a maminky si tak mohou 
odpočinout a  „poplkat“ s  ka-
marádkami. Je to malý krůček 
ke vzniku tzv. Rodinných oáz, 
které jsou obvyklé v  zahrani-
čí a které by mohly vzniknout 
i v Prostějově.

Myslím si, že odpověď na 
moji úvodní otázku by moh-
la být „ žije se tu maminkám 
dobře, ale je vždy možno něco 
zlepšovat“. Určitě je lepší doba, 
než když mne samotného mu-
sela maminka odkládat v sekre-
tariátu KDU- ČSL  na Perštýn-
ském náměstí u paní tajemnice   
Krskové, aby si něco ve městě 
zařídila,  protože jiná možnost 
tehdy nebyla.   

Ing. Petr Kousal, předseda 
Klubu KDU-ČSL
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STŘEDA 1. ČERVNA
Jako dar k MDD předpremiéra !

17.30 Želvy Ninja 2  americká akční komedie
V hl.rolích M.Fox, S. Amell, L. Linney, W. Arnett, 
A. Ritchson. Režie: Dave Green, 120 min., český 
dabing, předpremiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Jak básníci čekají na zázrak  česká komedie
V hl.rolích P. Kříž, D. Matásek aj. Režie: Dušan Klein, 
120 min., repríza, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 2. ČERVNA
17.30 Děda  česká letní rodinná komedie
V hl. rolích: F. Segrado, D. Suchařípa aj.
Režie: Mejla Basel, 110 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Vojtěch  slovenská komedie
V hl. rolích: M.Landl, M. Miezga, Z. Šebová,aj.
Režie: Viktor Csudai, 98 min., orig. verze,
Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 3. ČERVNA
17.30 Děda
20.00 Vojtěch

SOBOTA 4. ČERVNA
17.30 Želvy Ninja 2 3D - vstupné 140 Kč
20.00 Děda

NEDĚLE 5. ČERVNA
17.30 Želvy Ninja 2 3D
20.00 Děda

PONDĚLÍ 6. ČERVNA
14.00 Pondělní Bijásek - Paddington
2014, 98 min., režie: Paul King, český dabing
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Želvy Ninja 2
20.00 Dcera čarodějky  koprodukční fant. film
V hl.rolích P. Plauborg, J. Ofebro, S. Malling, M. 
Bonnevie, S. Ekblad aj. Režie: Kenneth Kainz, 96 
min., český dabing, premiéra, mládeži přístupný.

ÚTERÝ 7. ČERVNA
14.00 Úterní Bijásek - Paddington
2014, 98 min,, režie: Paul King, český dabing
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Vzkaz v láhvi  dánský krimi film
V hl.rolích N. L. Kaas, F. Fares aj. Režie: Hans 
Petter Moland, 112 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Mikrob a Gasoil - Art film
 francouzská komediální roadmovie
V hl.rolích A. Dargent, T. Baquet, A. Tautou, D. 
Besnier. Režie: Michael Gondry, 103 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

STŘEDA 8. ČERVNA
17.30 Dcera čarodějky
20.00 Vzkaz v láhvi

ČTVRTEK 9. ČERVNA
17.30 Warcraft: První střet 
 americký akční fantasy film
V hl.rolích B. Foster, T. Fimmel, D. Cooper, P. 
Patton. Režie: Duncan Jones, 109 min., český 
dabing, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Warcraft: První střet

PÁTEK 10. ČERVNA
17.30 Warcraft: První střet 3D - vstupné: 140 Kč
20.00 V zajetí démonů 2  americký horror
V hl. rolích: V. Farmiga, P. Wilson. Režie: James 
Wan, 98 min., české titulky, premiéra, mládeži do 
15let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 11. ČERVNA
17.30 Warcraft: První střet 3D
20.00 Realita  francouzsko-americká tragikomedie
V hl. rolích: A. Chabat, J. Lambert, J. Heder aj.
Režie: Quentin Dupieux, 95 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

NEDĚLE 12. ČERVNA
17.30 Warcraft: První střet
20.00 Realita

PONDĚLÍ 13. ČERVNA
17.30 Musíme se sejít  česká letní komedie
V hl. rolích: K. Hynek, R. Petráš, D. H. Lev  aj.
Režie: David Král, 80 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Oslněni sluncem italské kriminální drama
V hl. rolích: T. Swinton, M. Schoenaerts aj. Režie: 
Luca Guadagnino; 124 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 14. ČERVNA
17.30 Oslněni sluncem
20.00 Tajemství divadla Sklep
  dokumentární film
Režie: Olga Dobrovská, 96 min., premiéra, 
Mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 15. ČERVNA
17.30 Musíme se sejít
20.00 Oslněni sluncem

ČTVRTEK 16. ČERVNA
17.30 Belmondo vyjímečný 
 francouzský filmový dokument
Ve filmu se dále objeví: A. Delon, C. Lelouch, J. 
Rochefort, C. Cardinale, U. Andress aj.
Režie: Paul Bemondo, 87 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Belmondo

PÁTEK 17. ČERVNA
17.30 Hledá se Dory 
 americký animovaný rodinný film
Režie: Andrew Stanton, 96 min., český dabing. 
Premiéra mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Belmondo

SOBOTA 18. ČERVNA
17.30 Hledá se Dory 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Pařba v Pattayi  francouzská komedie
Režie: Franck Gastambide, 97 minut, české 
titulky, předpremiéra!! pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100 Kč

NEDĚLE 19. ČERVNA
17.30 Hledá se Dory 3D
20.00 Pařba v Pattayi

PONDĚLÍ 20. ČERVNA
14.00 Pondělní Bijásek – Mune, strážce
měsíce  francouzský animovaný film
2015, 85 min
Režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Správní chlapi  americké krimi
V hl. rolích: R. Gosling, R. Crowe, M. Bomer, K. 
Basinger. Režie: Philippe Rousselot, 115 min., 
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Centrální inteligence  americké sci fi
V hl. rolích: D. Johnson, K. Hart, A. DeFusco, 
A. Paul, A. Ryan aj. Režie: Rawson Marshall 
Thurber, české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 21. ČERVNA
14.00 Úterní Bijásek – Mune, strážce
měsíce  francouzský animovaný film
2015, 85 min
Režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Správní chlapi
20.00 Centrální inteligence 

STŘEDA 22. ČERVNA
17.30 Centrální inteligence
20.00 Správní chlapi

ČTVRTEK 23. ČERVNA
17.30 Den nezávislosti: Nový útok 
  americký sci-fi thriller
V  hl. rolích: J. Goldblum, B. Pullman, L. 
Hemsworth, Ch. Gainsbourg aj. Režie: Roland 
Emmerich, český dabing, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Den nezávislosti: Nový útok

PÁTEK 24. ČERVNA
17. 30 Podfukáři 2  americká komedie
V  hl. rolích: Ch. M. Ruffalo, J. Eisenberg, W. 
Harrelson, L. Caplan, D. Franco, D. Radcliffe aj.
Režie: Jon Murray Chu , 115 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč
20.00 Den nezávislosti: Nový útok 3D
Vstupné 140 Kč

SOBOTA 25. ČERVNA
17. 30 Podfukáři 2
20.00 Den nezávislosti: Nový útok 3D

NEDĚLE 26. ČERVNA
17. 30 Podfukáři 2
20.00 Den nezávislosti: Nový útok

PONDĚLÍ 27. ČERVNA
17.30 Léto na Ex  francouzská komedie
V hl. rolích: P. Lacheau, A. David, V. Desagnat, 
T. Boudali. Režie: Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau, 93 min., české titulky, mládeži přístupný, 
vstupné 110 Kč.
20.00 Captain America – Občanská válka
 americký akční dobrodružný film
V  hl.rolích: E.Ch. Evans, R. Downey Jr, S. 
Johansson, S. Stan, A. Mackie aj.
Režie: Anthony a  Joe Russo, 148 min., český 
dabing, repríza, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 28. ČERVNA
17.30 Léto na Ex
20.00 Cena slávy- Art film francouzská komedie
V hl. rolích: B. Poelverode, R. Zem, P Coyote, N. 
Labaki, Ch. Mastroianni, aj.
Režie: Xavier Beaouvois, 114 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 29. ČERVNA
17.30 Léto na Ex
20.00 Cena slávy

ČTVRTEK 30. ČERVNA
17.30 Než jsem tě poznala  
 americký romantický film
V hl.rolích E. Clarke, S. Clalfin aj.
Režie: Thea Sarrock, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Captain America – občanská válka

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 1. ČERVNA
14.00 Bio Senior – Serena 
 americké filmové drama
Tajemství z minulosti a žárlivost…..
V hl. rolích: B. Cooper, J. Lawrence, 
T. Jones, R. Ifans
Režie: Susanne Bier, 109 min., český 
dabing, repríza, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 35 Kč

SOBOTA 4. ČERVNA
17.30 Hodný dinosaurus 
 americký animovaný rodinný film
Jak by asi vypadal náš svět, kdyby 
dinosauři nevyhynuli?
Režie: Peter Sohn, český dabing 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč
20.00 Ztraceni v Mnichově 
 česká filmová komedie
Nový film Petra Zelenky !
V  hl. rolích M. Myšička, T. 
Bambušek, M. Taclík, M. Di 
Fonzo Bo, S. Pieret, J. Plodková, M. 
Škultéty aj.
Režie: Petr Zelenka, 105 min., 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč

SOBOTA 11. ČERVNA
17.30 Star Wars: Síla se probouzí
Dobrodružství pokračuje….
V hl. rolích: H. Ford, C. Fisher, M. 
Hamill, A. Daniels, A. Driver, S. 
Pegg, J. Boyega,
Režie: J. J. Adams, 136 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 Star Wars: Síla se probouzí

STŘEDA 22. ČERVNA
14.00 Bio Senior – Filmový 
dobrodruh Karel Zeman
  český celovečerní dokument
Režie: Tomáš Hodan, 102 min., 
premiéra, vstupné 35 Kč

SOBOTA 25. ČERVNA
17.30 Pat a Mat ve filmu 
 český animovaný film
Dva slavní šikulové v  novém 
celovečerním filmu!
Režie: Marek Beneš, 80 min., 
repríza Vstupné 40 Kč
20.00 Trabantem do posledního 
dechu  český filmový dokument
Nová dobrodružství odvážných 
cestovatelů ve žlutých Trabantech…
Režie: Dan Přibáň, 95 min., repríza, 
nevhodný do 12 let, vstupné 40 Kč

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

Letní kino Mostkovice
Program na červen

Pátek 17.6.  Wilsonov
ve 21.30  Česká, výpravná komedie s detektivní zápletkou. Jiří Ma-

cháček a Vojta Dyk v hl.rolích.
  115 minut.
  Vstupné: 80 Kč
  Mládeži přístupno

Sobota  18.6. Celebrity s.r.o.
ve 21.30  Česká veselohra nás zavede do zákulisí natáčení nekoneč-

ného televizního seriálu.Hrají: J. Mádl, M.Horváthová,V.
Cibulková. Z. Bydžovská, 103 minut.

  Vstupné: 80 Kč
  Mládeži přístupno

Pátek 24.6. Padesátka    Večer s PV Auto Prostějov
ve 21.30  Česká veselohra rež.Vojty Kotka z prostředí zasněžených 

Krkonoš. Hrají: J. Prachař, M. Taclík,V. Cibulková, T. Vo-
říšková a další. 92minut.

   Uzavřené představení

Sobota 25.6. Dvojníci
ve 21.30  Je lepší vyhořet než potkat dvojníka.Česká veselohra plná 

překvapivých a vtipných situací a zvratů.Hrají: O. Sokol, 
P. Nárožný, J. Schneiderová a další.

  103 minut.
  Vstupné: 80 Kč
  Mládeži přístupno

Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně 
uložit do stojanů v areálu kina!!!

Změna programu vyhrazena 

16
05

24
32

08
3
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Kultura

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE HUSŮV SBOR
18:00 POZDRAV PRIMÁTORKY MĚSTA PROSTĚJOVA 18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
18:05 Zahájení modlitbou.

18:10 SMĚJEME SE V KOSTELE
Klaun a jeho legrácky, účinkuje Zuzana Vodičková.
19:00 O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI

19:00 POJĎTE S NÁMI DO HISTORIE

20:00 MODEROVANÁ BOHOSLUŽBA
20:00 MEZI NEBEM A ZEMÍ Bohoslužba s komentářem a vysvětlivkami.

21:00 VÝSTUP NA VYHLÍDKU

20:30 DOBROVOLNÍKEM MEZI KLUKY Z ULICE

21:30 CHVÁLÍM TĚ ZPĚVEM SVÝM 22.30 NOČNÍ ZTIŠENÍ V DUCHU TAIZÉ
Modlitební ztišení v duchu Taizé se čtením Žalmů.
23.00 DUCHOVNÍ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

22:00 DVEŘE DOKOŘÁN

23:15 POŽEHNÁNÍ MĚSTU KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
  Společně se vydáme na ekumenické ukončení. 18:30 MŠE SVATÁ

19:00 Z HISTORIE KOSTELA
19:00 – 21:30 ADOPCE PÍŠŤAL Prohlídka kostela s výkladem.

20:00 NA CESTĚ
Koncert scholy Dejme toMu si nenechte ujít.
21:00 Z NADHLEDU
Komentovaná prohlídka kůru a varhan.

17:30 – 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM 22:00 NOC V KOSTELE

23:00 UKONČENÍ
Odejdeme společně na ekumenické zakončení.

Sólistka Českého filharmonického sboru Brno Pavla 
Zbořilová tentokrát s kytarou.

Na kůru si můžete adoptovat píšťalu varhan našeho 
kostela. Každý, kdo by se chtěl stát "kmotrem", může 
přispět a získat certifikát 
v hodnotách 200 - 300 - 500 – 1.000 Kč.

Noc kostelů ukončíme a vydáme se na společnou 
ekumenickou modlitbu k Milosrdným.

Soukromá meditace, možnost zapálení svíček 
za osobní prosby  a poděkování.

Výstup na věž kostela v půlhodinových intervalech 
pro 5 osob s průvodci a výkladem (zajišťují studenti 
SOŠ podnikání a obchodu). 
Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Prostějov.

Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ 
podnikání a obchodu bude při svíčkách. 

Záštitu převzala primátorka Statutárního města Prostějov RNDr. Alena Rašková.

Mše svatá s biblickými písněmi - zpěv Pavla Zbořilová, 
doprovází Ludmila Dittmannová.

VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
PRO DNEŠNÍ VEČER

Na pohádku pro děti vás zve Divadlo Paravánek,  
Brno, hraje Kateřina Rakovčíková.

Rok v salesiánské misii Bakanja v Demokratické 
republice Kongo s dobrovolnicí B. Miklasovou.

Výstup na „skrytý“ balkon kostela – vyhlídka 
s příběhem o Vilemíně: „Povídá se, že při 
dokončování přestavby kostela…“. Prohlídka varhan 
s výkladem jejich historie.

V podání žáků varhanního oddělení ZUŚ pod vedením 
E.Trunečkové zazní Bach, Gigout a další.

Prohlídka v dobových kostýmech s půvabnými 
průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu.
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KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO KOSTEL SV. JOSEFA, KRASICE
18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 19:00  -  20:00  HISTORIE KOSTELA
18:15 OBNOVENÁ KRÁSA 1 Výklad s prohlídkou kostela.

20:00  -  21:00  SPOLEČNĚ CHVALME PÁNA
Vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje.

20:30 OBNOVENÁ KRÁSA 2 21:00  -  22:00   V ZÁŘI SVÍČEK
Komentovaná prohlídka kostela, sakristie a varhan. Modlitby, prosby a díky za naše blízké.
22:30 VELKÝ VARHANNÍ KONCERT 22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

23:30 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
19:00 PLUJÍCÍ ZOO KAPITÁNA NOA

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE 20:00 EXAUDI ZPÍVÁ SPIRITUÁLY
18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Představí se pěvecký sbor Exaudi a přátelé.
18:05  -  18: 30  VERNISÁŽ GALERIE CYRIL 21:00 PRVNÍCH SEDM DNÍ 
Vernisáž Galerie Cyril ve věži kostela uvádí D.Bartoš. Poslech jazzrockové skladby Jana Hammera.
18:35  -  19:50  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 23:30 ZÁVĚR
Naším kostelem vás provede rodina Markova. Odejdeme společně na ekumenické zakončení.
20:00  -  20:45  BAROKNÍ VARIACE

KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
18:00 ZAHÁJENÍ

21:00  - 21:45  BALADY Zvonění zvonů doprovodí modlitbu Anděl Páně.
V PAXu vystoupí skupina Edgar. 18:00  -   22:00 JAK TO VŠECHNO ZAČALO
22:00 UKONČENÍ MODLITBOU
Noc kostelů ukončíme společnou modlitbou.

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ
18:00  -  18:45   SLAVENÍ EUCHARISTIE 17:00 LENTILKOVÁ PÁRTY
Mše svatá. Soutěže pro děti 3 – 10 let.
19:00  -  19:30   ZPÍVÁNÍ 18:15 ŠIKOVNÉ DĚTSKÉ RUCE
Křesťanské písně s kytarou. Vyrábění pro děti 3 – 10 let.
20:00  -  20:15  VYPRÁVĚNÍ 18:15 CO O UPRCHLÍCÍCH VE ZPRÁVÁCH NEUSLYŠÍTE
Dozvíte se, proč kostel a čím pro nás je. 19:25 ZAZPÍVÁME SI
21:00  -  21:15  ČTENÍ Současné křesťanské písně v podání mladých.
Vybíráme zajímavosti z farní kroniky. 20:30 DOROST V AKCI
18:45  -  21:45  VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA Prezentace o činnostI našeho dorostu.

21:00 ČAJ O DEVÁTÉ
22:00 UKONČENÍ PROGRAMU

22:00   PŘÁNÍ DOBRÉ NOCI
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

18:00 - 22:00 PUTUJEME V KOČÁRU 16:30  -  20:00  ZVEME VÁS

18:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM 16:30  -  19:00  HREJTE A BAVTE SE S NÁMI
19:00 Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel) Tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Brněnská ul.) 18:00  -  19:00  KŘESLO PRO HOSTA
19:35 kostel sv. Petra a Pavla (Wolkerova ul.)
20:00 Sbor českých bratří (U kalicha)
20:20 kostel sv. Jana Nepomuckého (Svatoplukova ul.) 19:00  -  21:00  POZVÁNKA DO ZAHRADY
20:45 Husův sbor
21:00 - 22:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM

Projížďky a historický kočár připravilo Muzeum 
historických kočárů Čechy pod Kosířem.

Komentovaná prohlídka barokního kostela, sakristie a 
varhan po 5 letech restaurování.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Slavnostní varhanní koncert jako překvapení pro 
posluchače přednesou Anna a Ondřej Muchovi.

Ukončení Noci kostelů společným požehnáním 
duchovních křesťanských církví městu Prostějov 
a jeho obyvatelům.

Společné posezení na naší zahradě s malým 
občerstvením přímo z grilu.

Možnost prohlídky sborového domu a zhlédnutí 
prezentace o aktivitách sboru.

Možnost nahlédnutí do fotokronik farnosti, výstavka 
biblí, modlitebních knih a zpěvníků.

Koncert BaroKea v PAXu, studenti Konzervatoře 
Evangelické akademi pod vedením Ilony Růčkové.

Povídání s manžely Uhlíkovými – Z.Uhlík, bývalý 
pilot, jehož život  změnilo setkání s Bohem.

Kaple bude přístupná k soukromé meditaci i 
prohlídce s výkladem o původu a dějinách kaple. 

Dětská kantáta J. Horovitze - zpívají děti a dospělí za 
klavírního doprovodu Vandy Jandové.
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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! 
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Husovo náměstí 67, Prostějov 
www.iris.cz, iris@iris.cz, 

tel: 582 338 278, 
facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v červnu tyto akce:

beseda s promítáním
Naši obojživelníci
KDY: pátek 3. června, 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Přednáška a promítání s odborní-
kem Ivanem Zwachem se zaměří 
na druhy našich obojživelníků 
vyskytujících se nejen na Prostě-
jovsku, ale v  celé České republice. 
Dozvíme se spoustu zajímavostí 
z  jejich života a seznámíme s  tím, 
jak můžeme zlepšit jejich životní 
podmínky v  naší krajině. Účastníci 
přednášky se mohou těšit na ukáz-
ku živých obojživelníků.

osvětová akce
Den životního prostředí 
KDY: sobota 11. června 
od 9:00 do 12:00
KDE: Nám. T.G.M. v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí v  
Prostějově. Představí se řada orga-
nizací zabývajících se přírodou či 
ochranou přírody (ochránci příro-
dy, včelaři, zahrádkáři, Bonsai klub, 

myslivci, záchranná stanice). Pro 
děti i dospělé budou připraveny ak-
tivity zaměřené na ochranu život-
ního prostředí, pro dospělé spousta 
informací o  přírodě Prostějovska. 
Je připraven bohatý kulturní pro-
gram (kapela, pěvecký sbor Nota 
Bene Prostějov a další).

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 13. června, 
od 16:00 do 18:00
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

promítání filmu a beseda
Bulharsko není jen moře
KDY: středa 15. června
od 19:00 do 20:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Co se vám vybaví, když se řekne 
Bulharsko? Dovádění ve vlnách 
Černého moře, opalovačka na ne-
konečných písečných plážích… 
Šestice cestovatelů vás přesvědčí, že 
Bulharsko není jen moře, ale nabízí 
spoustu jiných divů a skvostů, kte-
ré okouzlí oko i  ducha. Ve filmu 
se projdeme půvabnými pískov-

covými pyramidami v   Melniku. 
Potouláme se čarovnými pohořími 
Rila, Pirin a  Vitoša, protkanými 
jezery, vodopády, provoněnými 
loukami s   vysokohorskou květe-
nou a idylickými údolími. Budeme 
obdivovat červené Belogradčické 
skály opředené mystickými pověst-
mi. Uchvátí nás fascinující klenoty 
církevní architektury, Rilský a Ro-
žanský monastýr. Nahlédneme do 
místní tradiční kuchyně a  ochut-
náme, alespoň virtuálně, báječná 
bulharská vína.
Vstupné dobrovolné.

vycházka nejen pro seniory
Setkání s Hloučelou
KDY: sobota 18. června 
od 9:00 do 11:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz v  
9:00 U Abrahámka
Vycházka s  odborníky podél říčky 
Hloučely je určena nejen seniorům. 
Projdeme se úsekem od Abrahám-
ka směrem k  Olomoucké ulici. Při 
vycházce se seznámíme s  tím, kde 
říčka pramení a kudy protéká, co v  
ní a kolem ní žije a roste. Povíme si 
o ochranářských zásazích v  bioko-
ridoru Hloučela a dalších plánech 
na jeho ochranu. Účastníci vycház-
ky také získají informační materiály 
o  Hloučele. Délka trasy 2-3 km.

akce pro veřejnost
Den Hloučely
KDY: sobota 18. června, 
od 14:00 do 19:00
KDE: biokoridor Hloučela, u bis-
tra Hloučela na ul. Pod Kosířem, 
Prostějov
Hravé i  poučné odpoledne na 
Hloučele. Od 14 do 17 hod. bu-
dou pro děti i dospělé připraveny 
ekohrátky, puzzle-koutek, tvořivé 
a výtvarné aktivity. Svou zdatnost 
si můžete prověřit na nízkých la-
nových aktivitách. Po celou dobu 
informační panely, testíky a ankety. 
Na úvod (ve 14:00) ve spolupráci 
s   městskou policií slavnostně vy-
pustíme vyléčené dravce či sovy 
ze záchranné stanice. Během od-
poledne nás čekají ukázky a výuka 
country tanců, břišní tance a  di-
vadlo pro děti. Po celou dobu živá 
hudba, dobroty z   udírny a večer 
i opékání na ohýnku.

tvořivá dílna
Keramika
Kdy: pondělí 27. června, 
od 16:00 do 18:00 
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny. 

PŘIPRAVUJEME
autobusový zájezd 
Západní Tatry: Červené vrchy
Kdy: sobota 2. července, od 4:30 
do 23:00 
V  případě špatného počasí se zá-
jezd přesměruje do Krakova a Oj-
covského národního parku – Oj-
covski kras.
Odjezd: z  Prostějova ve 4.30 hod., 
příjezd zpátky cca ve 23: hod. 
Cena zájezdu: 460 Kč. 

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

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, Olo-

moucký kraj,
MŽP v  rámci projektů „Poznává-
me přírodu za humny“ a „Hlouče-

la plná života“.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

INZERCE
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PROGRAM NA ČERVEN
MULTIKULTURNÍ KLUB 

RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše 

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

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

2. 6. Šikana – přednáška L. Po-
skočilové DiS., M.A

9. 6. Jak připravit dítě na vstup 
do ZŠ? - beseda s   Mgr. A. Bar-
touškovou

16. 6. Malování na oblázky - 
tvořivá dílna s   L. Poskočilovou, 
M.A

23. 6. Dekorace triček savová-
ním – tvořivá dílna s  L. Poskočilo-
vou, M.A

30. 6. Ptáčci z  plsti – tvořivá díl-
na se Z. Kadlčíkovou

Realizaci Multikulturních klubů 
rodičů a  dětí v   roce 2015 a  2016 
finančně podpořil Olomoucký kraj.

MULTIKULTURNÍ PODVE-
ČERY

Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 
a vzdělávací setkání s  hlídáním dětí.

7. 6. Na návštěvu na Taiwan – 

přednáška A. Čopáka
14. 6. USA – Jižní Dakota – be-

seda s  P. Teplíčkovou
21. 6. Uganda – perla Afriky – 

přednáška V. Skalického
28. 6. Zakončení projektu s  gri-

lováním
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna 

– přijďte si posedět, poznat nové 
lidi, popovídat si, zahrát stolní hry, 
ping pong, nebo zdarma využít PC 

(Internet, Skype, levnější telefono-
vání).

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, 
bližší info: J. Rozehnalová 776  347  
021, mozaika@zebrik-os.cz, FB: 
mozaika.multikulturni.centrum, 
www.zebrik.org

Podpořeno grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci 

EHP fondů.

INZERCE

„Výstava vznikla skladbou 
exponátů ze soukromých sbírek 
amatérských badatelů a histo-
riků v   oblasti bezpečnostních 

sborů. Smyslem výstavy je při-
blížit zájemcům vývoj stejno-
krojů, služební výzbroje, výstro-
je a každodenních služebních 

pomůcek strážců zákona na 
území naší republiky. Návštěv-
níci výstavy mohou tedy sle-
dovat proměny, kterými prošly 

bezpečnostní složky od konce 
19. století do současnosti a po-
ukázat na dlouholeté tradice, o 
které se může opřít i  současná 

Policie České republiky,“ uve-
dl autor výstavy plk. Miroslav 
Spurný, zástupce vedoucího ÚO 
PČR Prostějov. -red-

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz
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Uniformy v muzeu
Pořadatelé zvou na výstavu OD ČETNICTVA K  POLICII ČESKÉ REPUBLIKY
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Kultura

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

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

ZANIKLÁ ZAHRADA ŽIVOTA 
od 2. 6. do 7. 8., vernisáž ve středu 1. 6. v 16:30 hod.
Historie druhého židovského hřbitova v Prostějově a hledání ztra-
cených náhrobků

Panelová výstava doplněná 
mapami, obrazy a úlomky na-
lezených náhrobků, s elektro-
nickou projekcí historických 
fotografií hřbitova v plánku, 
připomene židovský hřbitov 
v dnešní Studentské ulici, zni-
čený za druhé světové války.
Výstava, koncipovaná jako 
putovní a určená pro ško-
ly, v komornějším prostředí 
v muzeu na Špalíčku vystavuje i nalezené náhrobky, které původně 
stály na hřbitově. K pohřbívání sloužil v letech 1801–1908 a za tuto 
dobu se tam nashromáždilo 1924 kusů náhrobků. Dnes je plocha 
hřbitova proměněná v park před Základní školou a reálným gymná-
ziem města Prostějova.
Informační panely seznámí návštěvníky se symbolikou obvyklou 
na židovských náhrobcích a s židovskými zvyklostmi při pohřbívání. 
Naváže stručný přehled dějin Židů v Prostějově a historie původ-
ních míst židovských pohřbů, zaniklého hřbitova ve Studentské ulici 
i toho existujícího v Brněnské ulici. Prostřednictvím textů, fotografií 
a plánků se budete moci vrátit na místa, která už většinou neexistují. 
Hlavní pozornost se soustředí na nalezené náhrobky a příběhy osob, 
jimž patřily. Texty připomenou i osobnosti, které měly pro Prostějov 
a židovskou obec zvláštní význam a našly zde místo svého posled-
ního odpočinku, i když se jejich náhrobky zatím nepodařilo nalézt. 
Patřili mezi ně např. lékař Gideon Brecher (1797–1873), rabín Josua 
Charif Horowitz (1735?–1816), rabín dr. Emil Hoff (1842–1897), to-
várník Feith Ehrenstamm (1764–1827), majitel sirkárny Markus Ries 
(1830–1896), různí židovští podnikatelé a další osoby – mezi jinými 31 
Backů, 21 členů rodiny Hamburgerovy, 38 Fleischerů, 38 osob z rodi-
ny Hirschovy, 41 členů rodiny Husserlovy, dokonce 72 příslušníků ro-
diny Pollakovy, 30 Schreiberů, 25 členů rodiny Wolfovy a další. (md)

OD ČETNICTVA A STRÁŽE BEZPEČNOSTI 
K POLICII ČESKÉ REPUBLIKY
od 3. 6. do 7. 8.

Výstava bude uspořádána u příležitosti 25. výročí 
vzniku Policie České republiky. Jejím cílem je při-
blížit široké veřejnosti, jak probíhala bezpečnost-
ní služba na území naší republiky v proměnách času.
Návštěvníci uvidí stejnokroje včetně výstrojních doplňků, služebních 
pomůcek, dobových příruček, fotografií, zbraní, odznaků, vyzname-
nání a dalších zajímavostí ze života strážců zákona. Zájemci mohou 
tedy porovnat, jak se vyvíjely stejnokroje i každodenní služební po-
můcky od konce 19. století do současnosti. 

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 prosto-
rách Muzea a galerie v Prostějově, seznámí návštěvníky s osídlením 
Prostějovska v době laténské. 
K výstavě bude realizován doprovodný program, více informací na-
leznete na  www.muzeumpv.cz a na facebooku. Programy pro školy 
lze přihlásit na jsvozilkova(et)muzeumpv.cz.

POSTAVA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
do 5. 6.

Výstava velmi prestižní a početné  kolekce výtvarných děl ze sbírky 
soukromého sběratele, na které se návštěvníci setkají například se 
jmény takových malířských osobností jako je František Bílek, Othon 
Coubine, Josef Čapek, František Kobliha, Rudolf Kremlička, Josef 
Lada, Pablo Picasso, Stanislav Sucharda, Max Švabinský, Toyen, Andy 
Warhol, Jan Zrzavý.

TVRDEJ CHLEBA 
od 10. 6. do 17. 7., vernisáž ve čtvrtek 9. 6. v 17 hod.

Výstava s názvem „Tvrdej chleba“ představuje práce pedagogů umě-
leckých oborů, kteří působí na Střední škole designu a módy v Pro-
stějově.
Jejím cílem je prezentovat širší veřejnosti vlastní uměleckou činnost 
pedagogů, kteří jsou zároveň aktivními umělci. Společná výstava 
pedagogů výtvarníků z oboru Užitá malba a Multimediální tvorba 
představí díla napříč nejrůznějšími médii – malba, kresba, fotogra-
fie, video. 
Název výstavy „Tvrdej chleba“ je míněn jako metafora naznačující 
jistý diskonfort provázející osobní snahu všech vystavujících sladit 
své umělecké aktivity s profesí pedagoga.

POD HLADINOU VĚDOMÍ
od 10. 6. do 17. 7., vernisáž ve čtvrtek 9. 6. v 17 hod.
Výtvarná prezentace mla-
dého regionálního autora 
Milana Kubeše, který má 
i přes své mládí za sebou již 
bohatou výstavní činnost. 
Pro výstavu v Muzeu a ga-
lerii v Prostějově p.o. si ze 
své tvorby vybral i vzhle-
dem k velikosti výstavních 
sálů velkoplošné obrazy, 
které vznikly v posledních dvou letech. Jejich inspirací je městská 
i venkovská krajina, pole, lesy, mosty a ulice, z jejichž částí jsou 
složené nové obrazy podléhající vlastní estetice. Figury, zasazené 
do interiéru, nebo probleskující městskou architekturou, vyprá-
ví příběh o neuchopitelnosti vzpomínek či pomíjivosti okamžiku. 
Obrazy jsou malovány akrylem v kombinaci se sprejem na papír 
a plátno.
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

PřEDNÁŠKA
16. 6. (čtvrtek) v 18:00 hodin – 
KOSMICKÉ LETY, KTERÉ SE NEUSKUTEČNILY
Ing. Tomáš Přibyl
Historie si pamatuje jména ví-
tězů – a v případě pilotované 
kosmonautiky pak uskutečně-
né mise. Ale je celá řada tako-
vých, které se sice připravovaly, 
ale z různých důvodů nakonec 
neodstartovaly. Šlo přitom 
o různé lety v amerických i rus-
kých programech od počátků 
kosmonautiky až do dnešních 
dnů. Pojďme po stopách misí, které nikdy nedostaly příležitost! 
Přednáší ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzultant 
v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publi-
kací vydaných u nás i v zahraničí. Spolupracuje s řadou kosmických 
středisek a muzejních institucí celého světa. Sběratel podpisů kos-
monautů. Osobně se setkal s více než dvěma stovkami kosmonautů. 
Osobní stránka: www. kosmonaut.cz, e-mail: tp.pribyl@seznam.cz.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOJENÁ S PřEDNÁŠKOU
MALÝ PRINC
17. 6. (pátek) v 18:00 hodin

Sklo je úžasná hmota, uplat-
ňující se v našem každoden-
ním životě, ve vědě i v umě-
ní. Je základem pro objektivy 
astronomických dalekohledů, 
odhalujících tajemství ves-
míru, současně je však samo 
o sobě krásné a neobyčejně 
zajímavé. Projděme se křeh-
kým třpytivým světem sklář-
ské výtvarnice Alice Dostálové 
z Galerie Skleněnka. Výstava 
„Malý princ“ na motivy po-
hádkového příběhu Antoina 
de Saint-Exupéryho nás pro-
vede ukázkami různých sklář-
ských technik zastoupených 
v Galerii Skleněnka, o kterých 
nám bude také Alice Dostálo-
vá vyprávět. Na vernisáži bu-
dou mít navíc děti k dispozici 
„skleněné moře“, ze kterých si 
budou moci vytvořit své vlast-
ní věcičky z korálků. Výstava 
bude na hvězdárně dostupná 
do konce července.

VĚDA V ULICÍCH
úterý 21. 6. 2015 (8:30 – 12:00 hodin)
Během této akce budou školní mládeži, ale i široké veřejnosti přímo 
na hlavním prostějovském náměstí prezentovány atraktivní formou 
různé přírodovědné a technické zajímavosti a experimenty, přičemž 
některé z nich si mohou zájemci i sami prakticky vyzkoušet. Aktiv-
ní spoluúčast na této akci přislíbilo také celkem šest středních škol 
z Prostějova. Studenti z těchto škol předvedou svým vrstevníkům, 

ale i široké veřejnosti svůj vlastní pro-
gram, sestávající zejména z různých 
experimentů z oblasti přírodních věd 
a techniky. Hvězdárna připraví bezpeč-
né pozorování sluneční fotosféry i chro-
mosféry a ukáže, jak může být Slunce 
nebezpečné pro lidský zrak. Pozorování 
Slunce bude možné uskutečnit pouze 
za příznivého počasí.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEřEJNOST
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 22:30 hodin. 
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 18. 6. a neděle 19. 6.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 hodin a v so-
botu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 22:30 hodin. Vstupné 
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti:
V neděli 19. 6. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLU-
NEČNÍ SOUSTAVA“- SLUNCE. Soutěži bude předcházet povídání 
o Zemi nejbližší hvězdě, o Slunci. Kdy a jak se Slunce narodilo, za jak 
dlouho zanikne? Můžeme si Slunce prohlížet? Co můžeme pozoro-
vat? Jak vznikne zatmění Slunce? Které těleso nebo snad tělesa mo-
hou Slunce zakrýt? Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč

POHÁDKOVÁ STřEDA PRO DĚTI
VYPRÁVĚNÍ O SLUNÍČKU
Pohádku uvádíme každou červnovou středu v 15:30 hodin. Hvězdář 
Dominik vypráví Klárce a Davidovi o tom, jak vzniklo a jak žije Slunce. 
Vypráví jim i o naší Zemi a životě na ní. Vstupné 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- MALÝ PRINC (vernisáž 17. června v 18:00 hodin)
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických pozoro-
vání a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jin-
dy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč. Čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu 
také zdarma zapůjčujeme. Změna programu vyhrazena.

AVIZO!
1. – 5. 8. VŽDY V ČASE 10:00 – 11:00 HODIN XII. 
ŠKOLIČKA PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI 
ZAMĚřENÁ NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se Sluncem, s ma-
lými, s velkými, s trpasličími planetami a s malými tělesy sluneční sou-
stavy. Za jasného počasí pozorování Slunce. Celkový poplatek 50 Kč.
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
11. sezóna, červen 2016
Neděle 29. května - pátek 3. června 

MEDart 2016 
přehlídka prostějovských divadelních 

souborů a jejich hostů.
Více na samostatném programu 

přehlídky.

Čtvrtek 2. června - Městské divadlo 
Prostějov– jeviště za oponou
FINDING AMERICA ANEB 

GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
(A. Prokop, M. Ondra, A. Procházka 

a kol.) – PREMIÉRA
Muzikálový divadelní remake podle pů-

vodní filmové gangsterky. Pionýři kontra 
mafie. Jak si s tím soudružka skupinová po-
radí?

Režie: Aleš Procházka

Pondělí 6. června 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 ! ! !

Středa 8. června v  19 hodin
TESTOSTERON

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

Úterý 21. června v  19 hodin
– SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 

11. SEZÓNY
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 kluka, který hltá americké 
filmy a hraje fotbal a americké dívky, která ob-
divuje 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, Michea-
la Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka
Sobota 25. června v  19 hodin 

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

Režie: Aleš Procházka
ZÁMEK PLUMLOV

Kultura
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Ve středu 8. června v  17 
hodin vás zveme na netra-
diční besedu s  netradičním 
autorem. Rudolf  Zarathustra 
Šnajdr, který žije v Kostelci na 
Hané, vydal před nedávnem 
knihu nazvanou „Chceš… 
? Ano, já chci“ s  podtitulem 
„Kniha pro ty, kteří opravdu 

chtějí něco dokázat“.  Humor-
ně a  čtivě napsaná motivační 
knížka je určená všem čtená-
řům od deseti do sta let. Pokud 
se chcete dovědět, oč přesně se 
jedná, přijďte na setkání s au-
torem, který vám knihu před-
staví. Nudit se rozhodně nebu-
dete, čekají na vás neuvěřitelné 

„historky z  natáčení“, ukázky 
z  knížky, hry, soutěže o  ceny 
a  další zajímavá překvapení. 
Mluvit budeme především 
o komunikaci - o tom, jak ně-
koho oslovit a zaujmout, což se 
může hodit v mnoha životních 
situacích. Neváhejte, přijďte 
a uvidíte.

Výlet s knihovnou
Čtvrtý ročník Senior klubu 

při Městské knihovně Prostějov 
ukončíme tradičním výletem. 7. 
června se společně vypravíme 
opět do Slatinic. Spolu s  naším 
průvodcem RNDr. Bohdanem 

Koverdynským si prohlédneme 
tamní přírodovědné zajímavosti 
a  dojdeme až k  pomníku letců 
a  k  prameni Tří Marií. Celkem 
ujdeme asi 5 km. Pojedeme au-
tobusem, setkáme se v 9.35 ho-

din na místním nádraží. Akce se 
uskuteční pouze za příznivého 
počasí! Svoji účast nahlaste pro-
sím předem v  čítárně nebo na 
tel. č. 582 329 661, počet míst je 
omezen. Těšíme se na vás.

Nestudujte sami. Víc hlav víc ví.
S červnem začíná knihovna 

kromě knih a  časopisů půjčo-
vat ještě něco jiného. Prostor. 
Otevírá totiž pro studující ve-
řejnost novou místnost. Není 
závratně velká, má asi 4 x 6 
metrů, ale myslíme si, že pro 
někoho může být velmi zají-
mavá. Obzvlášť pro studenty. 
Místu říkáme týmová studov-
na. Ve velkých městech se mu 
také říká HUB nebo cowor-
king area. Zjednodušeně je to 
studovna, ve které nemusíte 

být potichu. S  partou přátel 
nebo spolužáků si ji můžete na 
určitý čas rezervovat, bude jen 
vaše a nikdo vás tu nebude rušit. 
Pokud se budete chovat slušně. 
Ideální například pro studenty 
ke schůzkám nad jejich projek-
tovými úkoly nebo pro jakékoli 
společné studium. K  dispozici 
jsou zde dva výkonné počítače, 
wi-fi signál, projektor s plátnem, 
flipchart, tabule, stoly, židle, 
i nějaký ten sedací vak. A co je 
hlavní, takřka po ruce máte 150 

tisíc knížek. Používání „týmov-
ky“ má přirozeně nějaká pra-
vidla a omezení, „vypůjčit“ si ji 
např. může pouze registrovaný 
uživatel knihovny, který za její 
stav při „vrácení“ nese zodpo-
vědnost. Nebo že návštěvníků 
může být nejvíce deset. Ale mů-
žete být klidně jen dva. Všech-
ny potřebné informace najdete 
na adrese www.knihovnapv.cz/
tymovka, včetně kalendáře, na 
základě kterého si můžete stu-
dovnu rezervovat.

Chceš...? Ano, já chci!

Ve středu 22. června v 17 hodin 
se v  podkrovním sále knihovny 
uskuteční křest nové knihy oblí-
bené prostějovské autorky. Jarmi-
la Pospíšilová je nejen úspěšnou 
spisovatelkou, ale působí také 
jako advokátka a  starostka obce 
Vincencov. Vydala už 17 knih 
a  na jejím kontě najdeme nejen 
detektivky, ale i  společenské ro-

mány. O její knížky je mezi čtená-
ři velký zájem. Jejich děj je vesměs 
zasazen na venkov a  kloubí se 
v  nich jak znalost tohoto pro-
středí, tak problémy současného 
života a mezilidské vztahy. V led-
nu se na pultech knihkupectví 
objevila její zatím poslední kniha 
nazvaná „Pod hvězdou bláznů“ 
a  v  červnu se můžete těšit na 

zbrusu novou detektivku „Když 
se rojí smrt“, která vychází opět 
v edici Původní česká detektivka 
v  nakladatelství Moba. Zaujaly 
vás příběhy Marie Kovandové 
a kapitána Petra Klenského a za-
jímá vás, jak se jejich osudy vyví-
jí? Přijďte na křest knihy spojený 
s autorským čtením a dozvíte se 
víc.  

Křest nové knihy Jarmily Pospíšilové
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Farnost sv. Petra a  Pavla 
v Prostějově a KDU-ČSL Pros-
tějov Vás srdečně zvou na var-
hanní koncert Jiřího Kováře, 
který se uskuteční 26. 6. 2016 
v  15 hodin v  kostele Sv. Petra 
a  Pavla v  Prostějově. Vstupné 
dobrovolné. 

Původně ohlášený koncert ne-
mohl být z  technických důvodů 
uskutečněn, tímto se všem ještě 
jednou omlouváme a věříme, že 
přijmete pozvání v  náhradním 
termínu.

Galerie Cyril na Brněnské ulici - věž 
kostela sv. Cyrila a Metoděje

Srdečně Vás zveme  dne 10.6. 
2016 v  18 hodin  na vernisáž 
výstavy Lenky Lukačovičové ab-
solventky ateliéru fotografie na 
VŠVU v Bratislavě. Tato sloven-
ská autorka se ve svých pracích 
zabývá existencí fotografie jako 
takové.. Jejím tématem jsou po-
litičtí vězni především z  období 
normalizace, fotografuje prostory 
bývalých věznic, které propojuje 
s fotkami lidí a měst z archívů. 

Galerie je otevřená každou ne-
děli od 10 do 11 hodin a dále po 
domluvě prostřednictvím emailu: 
GalerieCyril@gmail.com, či tele-
fonem: 728 341 231, 732 724 341. 
Pokud byste se chtěli o galerii co-
koliv dozvědět (popřípadě máte-
-li zájem o navázání spolupráce) , 
nebojte se ozvat na zmíněné kon-
takty, či navštivte naše webové 
stránky www.GalerieCyril.cz.

 Bc. David Bartoš

Proměny zvou na èervnové koncerty 
do Smetanových sadů
Pěvecký sbor Proměny srdeč-

ně zve veřejnost na červnová 
kulturní odpoledne, která se 
uskuteční v altánu ve Smetano-
vých sadech.

Půjde o  dvě osvědčené akce, 
které měly kladnou odezvu 
v minulých letech. První z nich, 
vystoupení cimbálové muziky 
Šumica, se uskuteční v  rámci 
celomoravského happenin-
gu Cimbál na ulici a  zpříjemní 
Prostějovanům druhé červno-
vé nedělní odpoledne. Druhou 
akcí bude přehlídka pěveckých 
sborů působících při základních 
a  středních školách v  Prostějově 
a Němčicích na Hanou. Tato akce 
se koná již třetím rokem. Poprvé 
se uskutečnila na náměstí TGM, 
podruhé na nádvoří prostějov-
ského zámku (viz ilustrační fo-
tografie) a letos, pod názvem Na 
prázdniny s Proměnami, si bude 

možno přehlídku vychutnat v al-
tánu Smetanových sadů. Opět 
se můžete těšit na vystoupení, ze 
kterých dýchá zaujetí, nadšení ze 
společného zpívání a radost dětí 
z toho, že si mohou své oblíbené 
písničky zazpívat před publikem. 
Několika písněmi přispějí do pro-
gramu i  pořadatelské Proměny, 
které zároveň na obě akce zajistí 
lavičky pro diváky. Na místě bude 
pokaždé k  dispozici také občer-
stvení.

Neděle 12. 6. od 15 hodin: Šu-
mica – koncert cimbálové muzi-
ky

Úterý 21. 6. od 15 hodin: Na 
prázdniny s  Proměnami – pře-
hlídka dětských pěveckých sborů 
ze škol z Prostějova a Němčic nad 
Hanou

Akce se konají za významné 
finanční podpory statutárního 
města Prostějova  -ms-

ŠARMANTNÍ ŽENY NA ZÁMKU  aneb charitativní FashionDRINK
Zámek Plumlov připravuje 

v  rámci programu hodnotných 
kulturních aktivit v Olomouckém 
kraji dne 18.6.2016 v 16:00 netra-
diční akci -ŠARMANTNÍ ŽENY 
NA ZÁMKU  aneb charitativní 
FashionDRINK.

Jedná se již o pátý ročník oblí-
bené akce, letos však toto odpoled-
ne bude spojovat nejen krásu žen, 
módu, hudbu či tanec s krásou ne-
napodobitelných kulis zámeckých 
prostor, ale také především přispě-
je na dobrou věc. Konceptem je 
totiž charitativní FashionDRINK 
– míchaný alko/nealko nápoj, 
jehož výtěžek půjde právě na pod-
poru zámku Plumlov. Čím více se 

tedy vypije, tím větší částku zámek 
získá. Záštitu nad touto akcí pře-
vzala senátorka za Olomoucký 
kraj Božena Sekaninová.

Hlavním programem bude 
módní přehlídka naší velmi úspěš-
né Fashion designerky Marty Mu-
silové. Tváří akce bude Tereza 
Fajksová – Miss Earth 2012. Akci 
doprovodí svým krásným zpěvem 
velmi popupární zpěvák Martin 
Šafařík - finalista Superstar 2013.

K  vidění bude také mimo jiné 
taneční módní přehlídka a flamen-
co show v  podání skupiny Aires 
del Sur , účastnící se každoročně 
festivalu španělské kultury Colo-
res Flamencos v Olomouci,  tvůr-

čí modelová přehlídka studentů 
SŠDaM, kteří mimo jiné představí 
také výherní kolekci letošních 
Doteků Módy,dále akci zpestří ta-
neční ukázka pod vedením Šárky 
Milarové či již tradiční přehlídka 
dobových kostýmů. Na své si tedy 
příjdou jak dámy, tak i pánové.

Přijděte si tedy užít tohle ne-
tradiční odpoledne a PŘIPÍT na 
podporu zámku!              

Případná rezervace místenek 
je možná na tel : Zámek Plumlov 
+ 420 588 882 662 , 773 444 500 
 Ing.Edita Lachmanová a vedení 
zámku Plumlov

Foto zámek – zdroj: 
http://www.plumlov-zamek.cz/ 

Varhanní koncert
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Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
ZUŠ  ČERVEN  2016
HUDEBNÍ OBOR :

9. 6. 2016 v  17.00 hod. přednáškový sál Národního domu
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

15. 6. 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech oborech ZUŠ 14.00 hod. – 17.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka  Kravařova ul. 1. – 30. 6. 2016

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
29. 5. – 3. 6. 2016 Divadelní festival MEDart

1. 6. 2016 9.00 – 13.00 hod. 
Učebny LDO ZUŠ Vladimíra Ambrose Pernštýnské nám.

IMPRODÍLNA - Vede lektor Vít Pískala Brno.

15.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 3, OBJEVITEL KK

hraje: Dramka z  Valentky
SPUDVEČ - hraje: DS PVdramec

17.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.
PÍSNĚ VESELÉ I TRUCHLIVÉ DVOU RODIN MÚZOU POLÍBENÝCH

Kramářské a staropražské písně a některé i s  loutkami.
režie: Zbyněk Melka, hraje: Loutkové divadlo Starost

3. 6. 2016 20.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám.
DIVADELNÍ RECITÁL

Noblesní večírek spojený s  udílením medardovských cen APO.
Večer obohatí prostějovští divadelníci.

INZERCE

Změny v otevírací době ICM

Od 29. června až do 15. července bude ICM Prostějov z provozních důvodů (stavební prá-
ce v budově) zavřeno. Děkujeme za pochopení. Případné další změny najdete vždy na našich 
webových stránkách www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na červen
Evropská unie v otázkách

Žáci ZŠ a  SŠ ve věku od 12 do 19 let 
(včetně) se mohou až do 14. června zapojit 
do tradiční soutěže ICM – Evropská unie 
v  otázkách. Stačí poslat správné odpově-
di na 3 soutěžní otázky alespoň v jednom 
z pěti kol soutěže a máte šanci vyhrát hlav-
ní cenu, kterou je 1TB externí disk. Více 
informací k soutěži najdete na webu www.
icmprostejov.cz. 
Cestuj a buď aktivní s ICM – Jak 

se stát dobrovolníkem?
Všechny ty, kteří by se rádi zapojili jako 

dobrovolníci u nás nebo v zahraničí, ale neví 
jak, zve ICM Prostějov na besedu, která 
proběhne ve středu 15.  června v  Městské 
knihovně v  Prostějově. Více informací na-
jdete na našem webu nebo na webu knihovny. 

Tvořivá dílna s ICM – náramky
Zkoušeli jste někdy vyrábět náramky 

z provázků nebo bavlnek? Přijďte si na to za-

vzpomínat nebo se něco nového naučit, a to 
na poslední tvořivou dílnu s Elenou a Marion 
v tomto školním roce. Tvořit budeme v pon-
dělí 20. června 2016 od 15.00 hod. ve studov-
ně ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov. 
Dobrovolný příspěvek na materiál je 20 Kč.

Nová dobrovolnice z Francie
V polovině června 2016 u nás začne pů-

sobit nová dobrovolnice v rámci Evropské 
dobrovolné služby. Přijďte se s  Marjorie 
z  Francie seznámit třeba během tvořivé 
dílny v pondělí 20. června od 15.00 hod. 
Krátké seznámení s Marjorie najdete také na 
našem webu www.icmprostejov.cz. 
Slevové karty ISIC, SCHOLAR a ITIC

Chcete během svých letních cest využít 
slevy? Pořiďte si slevovou kartu ISIC! Slevo-
vé karty ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR 
(žáci) nebo ITIC (pedagogové) si můžete 
vyřídit na počkání v ICM. Informace o tom, 
co potřebujete k vyřízení karty, a naši otevíra-
cí dobu najdete na www.icmprostejov.cz.

Církev víry,
sbor Prostějov

Svatoplukova 45a, 
796 01  Prostějov

pořádá přednášku

16. 6. 2016
Křižáci - rytíři světla nebo temnoty?

Začátek přednášky v 18.30 hodin
vstup volný

WWW.MILOST.CZ
E-mail: ks.prostejov@volny.cz
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SAMOSBĚR JAHOD
Jahodárna CHVALKOVICE
 Jiří Vystavěl, Chvalkovice na Hané 53, Ivanovice na Hané

Více info na tel: 517 363 398
                           603 749 700

 Samosběr jahod v roce 2016
začne na přelomu května a června.

Termín bude upřesněn na 
www.jahody-chvalkovice.cz
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Krása z rukou šedesátníků 
Od 9. června 2016 představují ve vý-

stavním sále Regionálního informač-
ního centra v  prostějovském zámku 
kresby a  malby důchodci ze spolku 
KOKTEJL. Pod vedením PaedDr. Kvě-
ty Snášelové vytvořili množství rozma-
nitých obrazů. Někteří autoři navštěvo-
vali její kurz již druhým rokem. PaedDr. 
Snášelová na vysoké odborné úrovni 
a  s  dávkou trpělivosti vedla i  kroužek 
začátečníků. Obě skupiny pracovaly se 
zaujetím a pílí a do každého díla vložili 
kousek svého já. Celkový dojem z výsta-
vy je sladěnost a pozitivní náboj. Byť jde 

o  tvorbu amatérů, návštěvníka osloví 
a promlouvá k němu. Přesvědčit se na 
vlastní oči můžete do 21. srpna 2016, 
kdy výstava končí. Přístupná je v oteví-
rací době RIC: ve všední dny od 9 do 
17 hodin, o víkendu od 9 do 12 hodin. 
K návštěvě vás zvou všichni autoři. 

Autoři výstavy: Květoslava Barto-
šová, Jindřiška Brázdilová, Danuše 
Dedková, Josef Dedek, Marie Doleže-
lová, Lenka Fojtová, Marta Chupíková, 
Ladislav Krátký, Jana Lipovská, Božena 
Pospíšilová, Eva Szigetiová, Jaroslav Vy-
stavěl a Danuše Žouželková. 

MATURITA/ART/16
je název výstavy prací sedmi studentek profesorky Mgr. Aleny 
Dolečkové, které letos maturují na Gymnáziu Jiřího Wolkera

v Prostějově z výtvarné výchovy. Představí nejen své hlavní dílo 
v podobě prostorového extravagantního šperku, ale i své kresby, 

malby a fotografie.

PROSTĚJOV, DUHA - Kulturní klub u hradeb
Vernisáž v pondělí 30. května 2016 v 17 hodin.

Výstava otevřena do 31. srpna 2016
po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12

a při večerních a víkendových akcích.
Akci pořádá Magistrát města Prostějova

Odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub 
u hradeb, Školní 4, Prostějov

a Klub historický a státovědný v Prostějově

Vystavují:
Tereza Grulichová, Kateřina Jelínková, Lenka Komárková, 

Barbara Salajová, Zuzana Vránová, Kateřina Wolfová, Lucie Zelená
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INZERCE

HRÁDEČEK LUTO
restaurace - pension

 K. Svolinského 7A, Prostějov, Tel.: 582  330 483
 Josef a Jana PANÍČKOVI

všechny srdečně zvou 3.června 2016 na oslavu 

20. výročí otevření podniku
 Oslava se koná na zahrádce Makarská - Luto

Občerstvení zajištěno - pivo a guláš ZDARMA
K tanci a poslechu hraje country skupina Paulí & Slavoj
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Vyrábíme luxusní èalouněné 
postele již 26 let! 
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VÝLETY PRO SENIORY V ČERVNU
Na přelomu jara a léta se mů-

žete těšit na opakování některých 
žádaných výletů, ale čekají nás 
samozřejmě i  novinky. Na úterý 
7. 6. je naplánovaný už tradiční 
výlet do Luhačovic. V   případě 
velkého zájmu pojedeme znovu 
začátkem července. Ve čtvrtek 9. 6. 
se chystáme na Svatý Hostýn. Tam 
strávíme dopoledne. Odpoledne si 
prohlédneme výstavní expozice v  
zámku v  Bystřici pod Hostýnem. 
V  obchůdku jste se ptali, jestli ne-
pojedeme do Lednice. Na úterý 
14. 6. je tedy konečně naplánovaný 
výlet do Lednice. Dopoledne na-
vštívíme společně reprezentační 
prostory zámku a odpoledne bude 
čas na individuální procházku po 
areálu. Ve čtvrtek 16. 6. pojedeme 
k  bylinkářce paní Podhorné do   
Brodku u  Konice a  odpoledne 
si prohlédneme nově upravené 
prostory zámku v   Čechách pod 
Kosířem. V  úterý 21. 6. si zopaku-
jeme květnovou plavbu po Baťově 
kanále spojenou s   prohlídkou 
hřebčína v   Napajedlech. Tímto 
se zároveň omlouvám za tiskovou 
chybu. V  Prostějovských radnič-
ních listech a na některých letáč-
cích bylo mylně uvedeno datum 
22. 6.  Informace se ale vlastně týká 
jen těch, kteří jsou přihlášení, pro-
tože výlet už je opět plně obsazený. 
Vzhledem k  tomu, že plavba lodí 
očividně táhne, slibuji, že v   čer-
venci vyrazíme někam „na vodu“ 
znovu. 

Ve středu 22. 6. vás zvu na Se-
niorský dýchánek do termálního 
parku ve Velkých Losinách. 10. 5. 
během celodenního koupání bu-
dete mít možnost si každou celou 
hodinu zacvičit ve vodě pod vede-
ním terapeutů. Cvičení je zamě-
řeno na úlevu od bolesti kloubů. 
V  ceně je i malé pohoštění. Ote-
vřené už jsou i venkovní bazény, 
takže koupání do 17:00 hod. všem 
uběhne dost rychle.

Poslední červnová akce je ta-
kový malý bonbónek. Odpoledne 
29. 6. pojedeme do Kroměříže, 
kde si prohlédneme Arcibiskup-
ské sklepy. Součástí prohlídky je 
malá ochutnávka vína. V  podve-
čer nás čeká procházka po městě. 
Tajemství staré Kroměříže nám 
odhalí skupina Biskupští manové. 
Průvodci v  dobových kostýmech 
navodí atmosféru doby, kdy byla 
Kroměříž letním sídlem olo-
mouckých arcibiskupů. 

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

Akce jsou pořádané ve spolu-
práci se Zdravým městem Pro-
stějovem a s   finanční podporou 
statutárního města Prostějova.

 Zve Jana Šmudlová

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
7.6.2016 14.00 Letní vypichovaný věneček z látky
   Blíží se léto, tak si vyrobíme letní dekoraci 

novou rukodělnou technikou.  
  Nezapomeňte si s  sebou vzít ostré nůžky.                               
  Zora Dostálová        
14.6.2016     14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou 
   Před prázdninami poslední oblíbené cvičení. 

Sejdeme se v  tělocvičně a nezapomeneme si 
vzít vhodné oblečení a obuv.   Pavla Glocová

21.6.2016 14.00 Výlet do Čech pod Kosířem 
   Pojedeme autobusem z  autobusového nádra-

ží stanoviště 1, směr PV- Konice v  8.45 hod. 
V  Čechách pod Kosířem máme objednanou 
prohlídku zámku v  10 hod. a prohlídku parku 
s  průvodcem. Zájemci si mohou individuál-
ně prohlédnout i třetí okruh. Po prohlídkách 
zámku vyrazíme na rozhlednu na Kosíři, 
sejdeme do Slatinic, kde se občerstvíme a vrá-
tíme se vlakem do Prostějova. Předpokládaný 
návrat je  v  17.46 hod.  Zájemci se mohou při-
hlásit na setkání AS do 14.6.2016,  záloha je 40 
Kč na vstupné. Hana Vybíhalová

Přejeme všem našim příznivcům krásné léto a těšíme se s  
Vámi na setkání na některém z  našich letních výletů nebo na 

Akademii seniorů zase v  září.
Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ  

se uskuteční v  prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro 
(pokud není uvedeno jinak).  

Setkání Akademie seniorů se konají za podpory Nadačního 
fondu Veolia.

Blahopřejeme
 70 let  Zdenka Veselá, Jaroslav Pospíšil, Jiří Kučera, Mgr. Marta Minxová, Sonja Hrubá, 

Jiří Hrabal, Věra Procházková, Jaroslava Ivančíková, Božena Krejčí, Ivan Jurkovič, 
Jana Hrubanová, Oldřiška Kouřilová, Marie Molerová, Ladislava Maráková, 
Miloslava Nováková, Jana Procházková, Jiří Ošťádal, Helena Dvořáková, Vojtěch 
Reiter, Jaroslava Smrčková, Marie Kovačíková, Ladislav Medek, Marcela Piňosová, 
Jaromír Dvořák, Milada Hrubá, Petr Poduška, Monika Spáčilová. 

 75 let  Zdeněk Kolda, Markéta Ryšánková, Drahomíra Šajtarová, Ing. Ivan Adamec, Jiří 
Kalabis, Jarmila Strmisková, Jiřina Pánová, Maria Šubčíková, Oldřich Maťcha, 
Hedviga Gottwaldová, Karel Juračka, Jaroslav Talanda, Eva Chudožilová, Marie 
Banýrová, Jiřina Mlčáková, Jaroslava Süsserová, Emilie Burešová, Jaroslav 
Marhold, Anna Dostálková, František Rozehnal. 

 80 let  Jaroslava Špringerová, Anežka Pavlíčková, Eleonora Gallatová, Alena Šedová, Ing. 
František Svoboda, Jarmila Zapletalová, Anna Jedličková.

 85 let  Růžena Indraková, Marie Francová, Marie Nejedlá, Ludmila Hanischová, Stanislav 
Janků, Věra Altmannová, Libuše Jarošová, Leoš Soldán, Marie Hrazdilová, Ing. et Ing. 
Jaroslav Pelikán, Ludmila Frömlová, Marie Hrubá, Jiřina Švédová, Marie Blechtová, Jitka 
Grumlíková, Františka Berková.

 90 let  Věroslava Kraváková, Jiřina Karlíčková, Květoslav Sotorník.

 91 let Zdenka Machová, Vlasta Pijáčková, Anna Tomandlová, Božena Šimková, 
Anežka Prossová.

 92 let Alžběta Simionová, Ferdinand Trykar, Ludmila Černá, Jaroslav Souček.

 94 let Anežka Kouřilová.

 95 let Josefa Goldová, Marie Dvořáková, Jarmila Nebesová, Ludmila Houžvičková.

 100 let Josefa Schlesingerová.

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

Seznam jubilantů, kteří v měsíci 
dubnu 2016 oslavili svá jubilea

Chráněné bydlení LIPKA
přijímá nové uživatele

Chráněné bydlení sídlí na ulici Jano Köhlera 
180/2, Prostějov Vrahovice 798 11. Našim uži-
vatelům nabízíme bydlení, které nese co nejvíce 
znaků bydlení v   běžné domácnosti. Posláním 
naší pobytové služby je poskytovat osobám se 
zdravotním postižením přiměřenou podporu k  
využití svých schopností, dovedností a k  napl-
ňování svých individuálních potřeb a  umožnit 

jim tak plnohodnotný život v  běžném prostředí, 
srovnatelný se životem svých vrstevníků.

Zájemcům o službu bližší informace podá
Straková Michaela, DiS.

Sociální pracovnice
Jano Köhlera 180/2 Prostějov 798 11

e- mail: chb.vrahovice@oslipka.cz 
Tel: +420  727  866 782

Mánes exceloval v Senátu
Již podruhé se členové ná-

rodopisného souboru Mánes 
blýskli ve Valdštejnské zahra-
dě Senátu České republiky. V   
rámci Krojovaných slavností 
předvedli tradiční hanácké 
písně, tance   nabídli hostům 
koláčky. Vystoupení, které 
finančně podpořilo   město 
Prostějov, si pochopitelně 
nenechala ujít ani senátor-
ka   prostějovská zastupitelka 
Božena Sekaninová (na sním-
ku se členy souboru).
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Prostějovské radniční listy Společnost
Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub 

u hradeb a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha
vás zvou ve dnech 14. - 18. června 2016 na 59. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie 

Wolkrův Prostějov
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka a primátorky města Prostějova Aleny Raškové, 

z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj.
Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

ÚTERÝ 14. června
13.00 – 16.00 SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA
18.00  ZAHÁJENÍ 59. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA
Socha  spojené s předáním symbolického klíče od městských 
J. Wolkera bran
18.45  DOHRÁLI JSME,  Uherské Hradiště
jeviště MD Grace
  Autor literární předlohy: Yvette Nolanová/Jobova žena 

aneb Grace požehnaná/
 Dramaturgická úprava: Hana Nemravová
 Režie: Hana Nemravová
20.00 – 20.30 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA
 
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
21.00 hodin I VŠI – zhudebněná poezie I. M. Jirouse

STŘEDA 15. června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Přednáškový  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce
sál ND    v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.  

Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie a všem 
dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
jeviště MD (1.+ 2 + 3. + 4. + 5. skupina)
9.00 – 13.15  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ  

2. KATEGORIE
jeviště MD (1.+ 2 + 3. + 4. + 5. skupina)
 14.00 – 17.00 Semináře Wolkrova Prostějova
14.00 – 17.00 Rozborový seminář 2. kategorie
Přednáškový sál ND   (1.+ 2 + 3. + 4. + 5. skupina)
17.30 ČISTÍRNA, Pardubice - Polabiny
jeviště MD Jen jestli
Autor literární předlohy: Shel Silverstein/Jen jestli si nevymejšlíš
Dramaturgická úprava: Klára Litterová a soubor
Režie: Klára Litterová
18.15   VDOVA PO KAPITÁNOVI DUNAJSKÉ 
DUHA  PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, Praha 
 [Zj 1:3] podle skutečné události
 Scénografie: Lenka Potměšilová
 Hudební doprovod: Jiří Švec
 Režie: Šimon Stiburek
19.30 – 20.30 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA
21.00 hodin  LiStOVáNí.cz: KAFE A CIGÁRKO Marie Doležalová 
Přednáškový  Marie Doležalová si začala psát blog, jen tak pro radost
sál ND   a pro své  kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy 

Kafe a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by 
se Marie nadála. Taky za něj získala cenu Magne-
sia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky 
z hereckého podsvětí vychází právě teď formou 
knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která 
slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na psaní 
Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci 
hlavně sama ze sebe.  

 ČTVRTEK 16. června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Přednáškový  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce
sál ND    v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.  

Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie a všem 
dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
jeviště MD  (6. + 7. + 8. skupina)
9.00 – 11.40  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD 2. KATEGORIE
 (6. + 7. + 8. skupina)
12.40 – 15.40 Semináře Wolkrova Prostějova
12.40 – 15.40 Rozborový seminář 2. kategorie
Přednáškový sál ND         (6. + 7. + 8. skupina)

16.00 DĚVČÁTKO A SLEČNY, Jaroměř
jeviště MD Ušubraná
  Autor literární předlohy: Karel Jaromír Erben, Karel Jaro-

slav Obrátil. Autor hry: Jarka Holasová, Kateřina Prášilová, 
Monika Němečková. Režie: Jarka Holasová a soubor

17.00 REGINA BŘECLAV
DUHA Na třetí pokus 
 Autor literární předlohy: Ernst Jandl
 Režie: Martin Janků, Zdeněk Miklín
17.40  BUDDETO!, Plzeň
DUHA  Přemnohá dobrodružství, jakož i hrdinské skutky 

rytířů nízkého stolu – útržky eposu
 Autor hry: Buddeto!
 Režie: Michal Ston
19.00 – 20.30  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
21.00 hodin MI MARTEF - plzeňská klezmerová kapela 

PÁTEK 17. června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Přednáškový  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce
sál ND    v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.  

Určeno sólovým recitátorům 1. kategorie a všem 
dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie
jeviště MD
9.00 – 13.40 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 1. KATEGORIE
14.40 – 17.40 Semináře Wolkrova Prostějova
14.40 – 17.40 Rozborový seminář 1. kategorie
Přednáškový sál ND 
18.00 DS FREAK OUT, Prostějov
DUHA Bubela
 Autor literární předlohy: Michal Čunderle
 Dramaturgická úprava: Hana Šprynarová  
 Režie: Hana Šprynarová
18.45 – 19.15  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA 
19.30 Host festivalu
MD DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
 Druha smrt Johanky z Arku
  Bůh je dobrým dědečkem, Kat andělem, Johanka 

šaškem a všichni tři uvádí humorně filozofickou 
detektivní hru o současných komplexních problémech 
ve společnosti. Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav 
Mrkvička, Stanislav Lehký 

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
21.15 hodin  LOUDKY – pražská grunge-rocková kapela  

SOBOTA 18. června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Přednáškový Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce
sál ND    v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.  

Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie a všem 
dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie
jeviště MD
9.00 – 11.20 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
jeviště MD 3. KATEGORIE
12.15 – 13.45 Rozborový seminář 3. kategorie
Přednáškový sál ND  
14.00 HRŮZA A TY DVĚ, Liberec  
DUHA Když se 8 povalí, vypadá to takhle ∞
  Autor literární předlohy: H. C. Artmann, E. Jandl, 
 C. Morgenstern, J. Ringelnatz
 Autor hry: kolektiv souboru
 Režie: Michaela a Filip Homolovi

14.45 NA POSLEDNÍ CHVÍLI, Ostrov  
DUHA JELIZAVETA BAM
 Autor literární předlohy: Daniil Charms 
 /JELIZAVETA BAM/
 Dramaturgická úprava: Lucie Veličková a soubor
 Režie: Lucie Veličková
15.45 – 16.45  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA - KLUBOVNA 
19.00 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
DUHA  Závěrečný večer 59. ročníku Wolkrova Prostějova  

s předáním cen festivalu
V promenoáru divadla pořádá Městské divadlo v Prostějově výstavu
Jan Roubal a Divadlo na dlani 
Honzu, jehož jméno nese nově udělovaná cena Wolkrova Prostějova, 
potkáváme už jen ve vzpomínkách a legendárním Písním vrbovýho 
proutku je letos 40 let. 

Po dobu konání 59. Wolkrova Prostějova budou probíhat 
čtyři semináře:

Herec nejen v divadle poezie (Divadlo Point)
V herecké dílně je připraveno několik témat: interpret v prostoru 
se sdělením - práce s tělem a hlasem jako nástrojem nejvlastněj-
ším - vnímání sebe v prostoru a proměna sdělování - vnímání sebe 
a partnera v prostoru s hledáním prostředků pro sdělování.
Lektor: Hana Franková (Karlovy Vary) 
Hlas v prostoru, prostor v hlase (Městská knihovna)
V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení vedou-
cí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluv-
ního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme 
zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, 
hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. 
Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporu-
čení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického 
pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby 
a pedagogiky DAMU.
Lektor: Pavla Sovová (Praha) 
Překlad poezie aneb Uťatá hlava básníkova  (ND – modrý salónek)
Zatímco Angličan má Shakespeara jediného a Rus zase jediného 
Puškina, český čtenář jich má hned několik. V čem se originál Shake-
spearových Sonetů nebo Puškinova Oněgina liší od svých početných 
českých verzí? Jaké významy naši překladatelé zachytili a co jim 
„spadlo pod stůl“? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé 
totéž? A jak se v tom má vyznat ten, kdo si vybírá text k přednesu? 
O tom a také o dalších cizojazyčných autorech v českých překladech 
je tento interpretační seminář. 
Lektor: Stanislav Rubáš (Praha) 
Storytelling – Vybásni si příběh (ND – červený salónek)
Vypravěčská dílna pro literární detektivy.  Provede vás v ní metodou 
storytelling, která se opírá o cvičení a hry ozkoušené profesionálními 
vypravěči po celém světě. Techniku novodobého vyprávění si budete 
moct sami vyzkoušet a najít tak v sobě dovednosti poutavého vypra-
věče. Společně detailně prozkoumáme život hlavní postavy příběhu, 
který vytvoříme z vašich oblíbených básní. Budeme si trochu hrát, 
trochu přemýšlet, trochu improvizovat a trochu psát. Ale hlavně si 
budeme hodně vyprávět. 
Lektor: Dominika Šindelková (Brno) 

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu: 
20,- Kč. Zahrádka Národního domu otevřena denně do 24.00 hod.

Použité zkratky:  MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND = Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
 Divadlo Point = Olomoucká 25
 Městská knihovna = Skálovo nám. 6

Kontakty:  Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury 
a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. 
Masaryka 130/14, Prostějov, tel. 582 329 623, 582 329 620
www.prostejov.eu/duha 
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 329 603, 
582 329 602
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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. 4245
(Leon)

pes kříženec, 

nalezen dne
22. 4. 2016, 

místo nálezu: 
Domamyslice 

Evid. č. 4237
(Devil)

pes kříženec, 

nalezen dne 
18. 4. 2016, 

místo nálezu: 
ulice Janáčkova 

Evid. č. 4224 
(Pat)

pes kříženec, 

nalezen dne 
7. 4. 2016, 

místo nálezu: 
ulice Pod Kosířem

INZERCE

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
Na červen a prázdniny jsme pro Vás připravili:

MATEŘSKÉ CENTRUM - každé pondělí od 9 - 12 hod.
Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnos-
ti, přednášky, hernu pro děti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.
Dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Je nutné se předem přihlásit.

Pobytový tábor pro maminky s malými dětmi RYTÍŘI
Kde: Turistická ubytovna Javoříčko
Kdy: 10.7.-15.7.2016
Přihlášky přijímáme do poloviny června.

Příměstský tábor pro děti od 5 do 10 let
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J.V. Sládka 2, Prostějov - Krasice
Kdy: 22.-26.8.2016 vždy od 8.00 do 16.00 hodin
Přihlášky přijímáme do konce června.
Přijímáme přihlášky do  KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, který zaha-
jujeme  4. října 2016

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

Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše červnové programy:
každé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.  VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra Kubíčková
každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod. SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ
2.6. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.  AKTIVNÍ TĚHOTENSTVÍ A PŘIROZENÝ POROD 

- Ondrej Kano LANDA
3.6. - pátek - 18.00-21.00 hod.  RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie ČAPKOVÁ
4.6. - sobota - 9.00-13.00 hod.  V SOULADU - Lucie ČAPKOVÁ, jednodenní prožit-

kový seminář
4.6. - sobota - 17.00-19.30 hod.  KAMÍNKOHRANÍ – Bohdana ŠAFRANOVÁ – Dana 

HŘÍVOVÁ

7.6. - úterý - 17.00-19.30 hod.  POPORODNÍ KRUHY – Hanka ZÁMEČNÍKOVÁ
8.6. - středa - 17.30-19.30 hod. POUŤ DO COMPOSTELY – Lenka SEHNALOVÁ
9.6. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.  FENG SHUEI A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY – Ing. 

Arch. Milena MOUDRÁ
11.6. - sobota - 10.00-17.00 hod.  OSVOBOĎTE SVŮJ HLAS - NÁVRAT K HARMO-

NII, jednodenní prožitkový seminář – Karel Richard 
MARINOV

26.6. - neděle - 15.30-17.30 hod.  LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VDĚČNOST  
– setkání Gošárníků

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

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov, 
vás zve na multižánrový festival

Bílý den 
18.června 2016 Hamry u Plumlova

Program:
14.30 - 19.00h:  Účinkují zrakově postižení hudebníci:

* Jaroslav Knejp / Prostějov /  * Romana Hladišová  / Olomouc / *  
Ludmila Veselá  / Konice /  * Alois Macourek / Kojetín /*

-Ukázka výcviku vodicích psů: *Škola pro výcvik vodicích psů / Brno / * 
   Součástí odpoledního programu je handicap jarmark  *  košíkářská 
a keramická dílna * práce na PC s audio výstupem  *  zvuková střelba  *  

společenské hry pro nevidomé * bohatá  tombola *
Odjezd zvláštní autobusové linky v 19.00 hod:

Hamry – Žárovice – Soběsuky – Plumlov – Mostkovice – Prostějov
Akce se koná za finanční podpory Statutárního města Prostějova16

05
24

32
09

1
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Vypadá to, že skutečně budeme již 
brzy mluvit o umění relaxace. Kdo dnes 
vlastně umí odpočívat? Zrychlená doba, 
kdy se většinu svého bdělého času žene-
me za výsledky, výkonem, ať už dobro-
volně nebo tak trochu pod nátlakem, 
pohodě a odpočinku příliš nepřeje. 

Kdo má na to čas? Člověk uhoněný 
po celém dni je rád, že na chvíli spoči-
ne, a pak šup do postele a ráno jede na 
novo. Ti uvědomělejší z nás si umí pro 
sebe uzmout aspoň pár hodin v týdnu 
na cvičení, běh či nějaký koníček, ale 
většina to stejně dohání až o víkendu. 
A tak se to jaksi střádá. Únava, nepo-
hoda, stres, až přijde zúčtování a  tělo 
řekne, to co mysl už dávno tušila: 
STOP. Přijde kolaps, zdravotní pro-
blém. Co tomu zkusit tak trochu pře-
dejít? Naučit se odstranit fyzické i psy-
chické blokády, které dusí náš život? 
Uvolnit tělo, mysl i duši pro svobodný 
růst a rozvoj? 

Poslední předprázdninovou středu 29. 
června 2016 od 17:30 do 20:00 v restaura-
ci U Koníčka jsme proto pro vás připravi-
li, společně s psychologem a specialistou 
na orientální postupy Mgr. Robertem 
Stuchlíkem, který absolvoval mimo jiné 
speciální tříměsíční výcvik srí-lanských 

mnichů v budhistickém klášteře a také vý-
cvik v thajské józe Ru Si Daton v lékařské 
škole Wat Po, malý rychlokurz relaxace 
s  využitím technik čínských zdravot-
ních cvičení a  bioenergetiky. Naučíme 
se, jak zvýšit hladinu své životní síly, jak 
léčit sebe sama a  své blízké, jak obnovit 
zdravé pulzování našich buněk, a také jak 
si můžeme cvičením přitáhnout bohatství 
a prosperitu. 

Tentokrát půjde o  pohodu a  relaxaci 
v neformálním oděvu i atmosféře. Vstup-
né je 200 Kč a vzhledem k omezené kapa-
citě si své místo můžete zavčas rezervovat 
u paní Heleny Volfové formou SMS na tel. 
605 051 955. Těší se na vás Klub Moudré-
ho podnikání žen Prostějov.  PP

Nordic walking v èervnu
Díky finanční podpoře z projektu 

Zdravé město Prostějov pokračují 
i v  letošním roce zdarma lekce nor-
dic walkingu pro všechny zájemce, 
kteří se chtějí dozvědět, jak tato po-
hybová aktivita pomáhá při různých 
zdravotních potížích, snižování nad-
váhy a  zlepšování kondice. Chce-
te-li se naučit správnou techniku 
severské chůze a  zjistit, jaké vyba-
vení je k ní potřeba, přijďte na lekci, 
která se koná v  Kolářových sadech 
u  hvězdárny ve středu 15. června 
v  17 hodin a  ve středu 29. června 
v 18 hodin. 

Pokud vás nordic walking zaujme, 
můžete se vydat i na delší výšlap okolo 
lázní Skalka. Akce ve Skalce je napláno-
vána na sobotu 18. června v 14.30 ho-
din, sraz je před budovou lázní. “Lekce 
v rámci Zdravého města Prostějov jsou 
zdarma včetně zapůjčení holí, jen je tře-
ba, aby se zájemci přihlásili předem tele-
fonicky nebo SMS na čísle 732 635 360, 
případně mailem na adrese Sehnalova-
lenka@seznam.cz. Na akci ve Skalce mo-
hou přijít bez přihlášení, holí k zapůjčení 
budu mít na místě dostatek. Kurzovné je 
50 korun,”  upozorňuje cvičitelka nordic 
walkingu Lenka Sehnalová.  -red-

vás zve na červnovou akci:
 11. 6. 2016 sobota 10.00 hod.
 Tradiční Usuiho REIKI – I. 

STUPEŇ – ART ECON - Střed-
ní škola, Husovo nám. 91, PV

 2. NP, multimediální učebna
  Přibližně hodinová prezen-

tace o  REIKI, potom iniciace 

na REIKI. Následuje seminář 
o práci s energií REIKI a prů-
běžné procvičování jednotli-
vých technik, které jsou součástí 
výuky prvního stupně. Iniciace 
probíhá individuálně. 

 Získáte certifikát a praktický 
manuál. Ti, kteří již absolvovali 
I. stupeň u Dr. L. Hodka nebo 
Mgr. R. Frantise, mohou přijít 

na opakování (doporučujeme 
okolo 12 hod. po úvodní části 
a iniciaci nových zájemců.)

 Na výše uvedenou akci sr-
dečně zveme všechny, kteří 
mají o  danou problematiku 
zájem. 

 Děti mohou být iniciovány 
od 3let. REIKI u  dětí zinten-
zivňuje osobnostní rozvoj, po-

siluje imunitní systém a chrání 
před zneužíváním návykových 
látek (pokud je dosud nevy-
zkoušely).

 Úvodní přednáška s  pre-
zentací a zodpovězením dota-
zů je zdarma. 

  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

UMĚNÍ RELAXACE

Pozvánka na výlet k sousedům:

Do zámeckého areálu Čechy pod Kosířem
V  pátek 10. června 2016 od 19.00 hodin se můžete těšit na open-air koncert 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

V  termínu 11. – 12. 6. 2016 Vás čeká Víkend otevřených zahrad s  komentovanými prohlídkami zámecké zahrady. Více 
na www.vikendotevrenychzahrad.cz 

INZERCE

Sleva 100 Kč 

na solární přípravky

řady EUCERIN.

Lékárna Karlov, Karlov 1, Prostějov 
Tel.: 582 342  908

www.lekarnakarlov.cz
E-shop:  www.lekarna-doktorka.cz
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Sport

Pszczolarski a Teklinski hvězdami 
prostějovské Grand Prix ČSC 

Dvojice polských internacionálů pro-
stějovského týmu SKC TUFO Prostějov 
Wojciech Pszczolarski a  Adrian Teklinski 
se stala hvězdami Grand Prix ČSC, která se 
uskutečnila ve dnech 3. - 4. května na pro-
stějovském velodromu. Společně zvítězili 
v  madisonu, Pszczolarski nenašel přemo-
žitele v bodovacím závodě, ve scratchi ob-
sadil třetí místo a Teklinski sbírku doplnil 
druhým místem v eliminaci. 

O body do rankingu UCI se první květ-
nový týden bojovalo na prostějovském ve-
lodromu, kam na druhý ročník GP ČSC za-
vítali závodníci z osmi zemí, výborní sprinteři 
i vytrvalci z Polska, nadějný mladý sprinter 
z  Litvy, výprava z  Běloruska, ale třeba také 
zajímavý závodník ze Spojených států Ame-
rických Zachary Kovalcik.  

Ti, kdo se nenechali odradit chladným 
a větrným počasím, byli odměněni atraktivní 
a  napínavou cyklistickou podívanou. Sprint 
opanovali Poláci, když zvítězil Damian Zie-
linski před reprezentačním kolegou Kamilem 
Kuczynskim a  třetím Vasilijusem Lendelem 
z Litvy. Ve finále keirinu si Krzysztof Maksel 
poradil s reprezentanty Dukly Brno Pavlem 
Kelemenem a  Robinem Wagnerem. V  tý-
movém sprintu byly nejrychlejší týmy Polska, 
v boji o třetí místo pak tým Dukly Brno pod-
lehl Běloruskému reprezentačnímu výběru.  

Scratch i bodovací závod žen ovládly zá-
vodnice z Polska, v obou závodech zvítězila 
Justyna Kaczkowska, ve vylučovacím závodě 

se pak nejlépe dařilo Lucii Hochmann z Duk-
ly Praha, která zvítězila před Editou Jasinskou 
z Polska a Alžbětou Pavlendovou ze Sloven-
ska.  

V mužské eliminaci zvítězil polský repre-
zentant Daniel Staniszewski, před polským 
internacionálem v  prostějovských barvách 
Adrianem Teklinskim a třetím Krisztiánem 
Lovassym z Maďarska. Po velmi napínavém 
průběhu bodovacího závodu se z  vítězství 
radoval další z „domácích Poláků“ Wojciech 
Pszczolarski, který nasbíral jen o jeden bod 
více než druhý Michal Rzeznicki z Polska, 
třetí místo obsadil Jan Kraus z Dukly Praha. 
Ve scratchi se mladý polský reprezentant 
Rzeznicki již mohl radovat, když zvítězil 
před zkušeným matadorem Dukly Praha 
Martinem Bláhou a  třetím prostějovským 
Wojciechem Pszczolarskim. Oba závodní 
dny vyvrcholily v napínavém madisonu, ve 
kterém po zisku rundy zvítězila prostějov-
ská dvojice Teklinski-Pszczolarski, druhé 
místo obsadila polská dvojice Rzeznicki-
-Staniszewki, třetí místo pak dvojice Kr-
aus-Hochmann (Dukla Praha-Nelejvnejsi 
pneu).  

Ředitel závodu Michal Mráček byl s prů-
během druhého ročníku závodů spokojen. 
V  Prostějově startovali kvalitní závodníci 
a dařilo se i závodníkům domácího týmu, zá-
věrem pak děkuje za podporu všem partnerů, 
především pak statutárnímu městu Prostě-
jovu a Olomouckému kraji.  -oš-

 
 
 

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže a ZO ČSOP Hloučela 
 

POŘÁDAJÍ VODÁCKÝ VÝLET PRO VŠECHNY 
MILOVNÍKY PŘÍRODY 

 

Sjezd řeky Moravy na raftech 
 
Trasa: Moravičany – Litovel 
Kdy:    4.6.2016  

 
 
 
 
 
 
 

Sraz:        hlavní nádraží, Prostějov  
Doprava: vlakem 
Nutná přihláška předem na 
www.sportcentrumddm.cz 
 
Podrobné informace o programu a ceně naleznete na 
www.sportcentrumddm.cz 
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel.  737 069 621  
                                                                       587  571 972  
                     e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
                     Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV,  
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Prostějovské radniční listy Sport
Zdeněk Galíček vyhrál prestižní kulečníkový turnaj

Člen Prostějovského kulečníko-
vého klubu Zdeněk Galíček, vyhrál 
Ponětovický trojband, turnaj, kte-
rého se zúčastnila kompletní česká 
kulečníková špička. Do Ponětovic 
u Brna se v sobotu 31. dubna sjelo 
patnáct nejlepších kulečníkářů z re-
publiky na turnaj v kvartách. Mezi 
účastníky byli také dva prostějovští 
hráči Zdeněk Galíček a Martin Do-
stál. Zatím co Dostálovi se nedařilo 
podle jeho představ, Galíček po po-

stupu ze skupiny porazil postupně 
všechny favority. Ve vyřazovacích 
bojích postupně porazil ve čtvrt-
finále úřadujícího mistra ČR Ivo 
Gazdoše z Havířova, na kterého za-
hrál nejlepší výkon celého turnaje 
50 kvart na 16 náběhů, v semifinále 
Martina Boháče z Brna a ve finále 
Štěpána Kohouta z Kladna.

Děkujeme sponzorům a  sta-
tutárnímu městu Prostějovu za 
podporu. -md-

Světový den orientaèního běhu proběhl v Prostějově úspěšně 
Na celkovém čísle 463 se zasta-

vil počet účastníků premiérového 
Světového dne orientačního běhu, 
kteří se věnovali orientačním ak-
tivitám v  našem městě. „Největší 
zásluhu na tomto velmi pěkném 
čísle, které nás řadí na třetí místo 
v republice, za Pardubicemi a Pra-
hou, má největší podíl dopolední 
závod určený pro žáky základních 
a středních škol. Zde bych chtěl po-
děkovat jednak městu Prostějovu 
za záštitu paní náměstkyně Ivany 
Hemerkové a  pomoc při organi-
zaci škol, ale hlavně pak řediteli ZŠ 
a MŠ na sídlišti Svobody Janu Kr-

chňavému. Jednak za poskytnutí 
perfektního zázemí pro všechny 
účastníky na školním hřišti a v šat-
nách a také za vysokou účast žáků 
této školy, kdy se zúčastnili téměř 
všichni žáci čtvrtých až osmých 
tříd“ řekl nám hlavní organizátor 
akce Dušan Vystavěl z  prostějov-
ského klubu orientačního sportu. 
„Ale jakkoli vysoké číslo nebylo na-
ším hlavním cílem, se kterým jsme 
do pořádání této akce šli. Tím bylo 
ukázat co nejširšímu spektru účast-
níků orienťák jako moderní sport, 
ve kterém se kloubí fyzička s mapo-
vou dovedností. A jsme rádi, že toto 

se nám podařilo. Nadšené ohlasy 
spokojených dětí, které se ptaly, kdy 
takováto akce bude příště, byly tou 
největší odměnou. Snad se také 
s některými dětmi, které náš sport 
na této akci zaujal, setkáme i v bu-
doucnu v našem oddíle“ pokračo-
val Vystavěl. „ A na závěr bych ještě 
chtěl poděkovat za účast i skutečné 
osobnosti prostějovského sportu, 
která vyhověla našemu pozvání, 
podpořila nás a na akci se objevila 
– a  to tenistovi Jirkovi Novákovi, 
který se také seznámil se základy 
orientačního běhu a  část trati si 
proběhl“.  -dv-

dětský klub smajlík zve všechny děti na

Netradiční zimní olympijské hry
v létě

čekají tě 

soutěže

biblický
příběh

překvapení

začátek 16.30 
31.5. úterý

budova církve bratrské,šárka 10a
kontakt:jana.hradecna@seznam.cz

zábava

netradiční
disciplíny

Spolek za staré Vrahovice a Naše Vrahovice z.s.
Vás zvou na 1. ročník cykloturistické akce

VRAHOVICKÝ BICYKL,
Která se koná dne 18. 6. 2016 od 8:00 hodin 
na hřišti Sokola Vrahovice ve Vrahovicích.

K dispozici dvě rovinaté trasy, 25 a 60 km po cyklostezce 
i v silničním provozu (max. 2. třídy).

Každý účastník obdrží diplom!
Více informací www.nasevrahovice.cz nebo www.vrahovice.eu   

INZERCE

a r e á l  t k  p r o s t ě j o v
3 0 .  5 .  -  4 .  6 .  2 0 1 6

m e z i n á r o d n í  t e n i s o v ý  t u r n a j  m u ž ů  k at e g o r i e  AT P  C h a l l e n g e r  t o u r

www.czech-open .cz

generální partneřií

Titulární partnerí

hlavní a oficiální partneřií

mediální partneřií

Poslední promenáda před prázdninami
Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov zvou   na   promenádu,   která se 

uskuteční  v  neděli, 19. června 2016 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí 
a vydáme se k  jednomu z  měšťanských domů,  o kterých jsme zatím nemluvili – a dozvíme se 
něco zajímavého  z  jeho historie. Tato promenáda bude před létem poslední a poté se sejdeme 
až po prázdninách….  -ič-

HVĚZDY
na kurtech

To tady ještě nebylo. Pořadatelům 
23. ročníku UniCredit Czech Open 
se zatím přihlásilo patnáct hráčů 
z první světové stovky a to ještě mají 
v záloze jednu divokou kartu! 

V  Prostějově se pravděpodobně 
představí také obhájce vítězství Jiří 
Veselý, Lukáš Rosol, Radek Štěpánek 
a  Adam Pavlásek. „Nebudou hrát 
pouze v případě, že budou v soutěži 
v  Paříži,“ potvrdila start domácích 
hvězd Petra Černošková. Ambasa-
dorem turnaje se stal bývalý první 
tenista světa Ivan Lendl. „Nebylo 
třeba nad ničím rozmýšlet. Rád se 
do Prostějova podívám. Je tam hezky, 
mám tam moc mladších i  starších 
přátel a turnaj se mi líbí,“ řekl osmi-
násobný grandslamový šampion. 
Atraktivní bude také doprovodný 
program. Vrcholem bude exhibice za 
účasti Petry Kvitové a Lucie Šafářové. 
„Pokud nebudou hrát v sobotu finále 
Roland Garros, ukážou se v Prostějo-
vě,“ prozradil Miroslav Černošek, šéf 
pořádající TK Plus.

Turnaj začne kvalifikací v  neděli 
29. května, finále je na programu 
v sobotu 4. června. Vstup na všechny 
zápasy je volný.   -red-

16
05

24
32

09
4



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 38 25. května 2016

Sport, informace
 

   SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
  Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 970,      

                       www.sportcentrumddm.cz 

 

 
 

                                                                 Tábor pro děti  
                                        ve věku 6 až 15 let 
                                                                               
                                            Termín konání: 7. - 13.8.2016  
 
 
 
 
 
Ubytování: čtyřmístné chatky v areálu Athéna Suchý 
(Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné) 

   
Bohatý zážitkový program na vodě i na 
suchu:  
- sport, hry, zábava 
- koupání (Sušský rybník), závěrečná párty 
- rafty a kánoe  
- expedice do Moravského krasu 
   

Cena :   
 

 
Přihlášky na webových stránkách: 
www.sportcentrumddm.cz 
   
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková,  
tel.  737 069 621     
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

INZERCE
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OBSLUHA BALÍCÍ LINKY
Práce v ženském kolektivu, 

nepřetržitý provoz - harmonogram  
Požadavky: praxe v oboru výhodou

KVALITÁŘKA
Práce v kolektivu, 

nepřetržitý provoz - harmonogram  
Požadavky: ÚSV s maturitou, praxe v oboru výhodou

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Práce v mužském kolektivu, 

nepřetržitý provoz - harmonogram  
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou
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2  NOVĚ NABÍZÍME SLUŽBU:

•	 drobné opravy všeho druhu v domácnosti

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

00
0

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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- letní brigády
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od 269 900 Kč
5 let záruka

Akce platí do 31. 5. 2016 (na pozdější platnost se informujte na našich salonech).

Spring EDITION - luxusní výbava až 46 000 Kč zdarma. 
Financování s poplatkem 0 Kč a úrokem 0%.
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Tovární 582/9, 798 11 Prostějov - Vrahovice
Hledá do svého kolektivu na šití batohů, balistických a taktických 

vest, cestovních tašek pracovníky na profese: 

švadleny, šičky, pracovník na šicí automaty, skladníka
Požadavky na pracovní místo: 

švadlena, šička, pracovník na šicí automaty
•	 vyučení v oboru nebo praxe v šití

Nástup: od 1. 6. 2016 nebo po dohodě
Mzdové rozpětí: od 14.500 Kč do cca 18.000 Kč

- úkolová mzda - uvedené minimum Kč při splnění úkolových norem a 
odpracování průměrného základního fondu pracovní doby

-  po odpracování zkušební doby - možnost stabilizačního příspěvku 
v hodnotě 5.000,-Kč po dobu 2 měsíců při odpracováni základního 
fondu pracovní doby

Požadavky na pracovní místo: skladník
•	 středoškolské vzdělání nebo vyučený, příp. praxe v oboru skladník, 

práce na PC, 
•	 řidičský průkaz sk. B, 
•	 schopnost organizace práce

Nástup: od 1. 6. 2016 nebo po dohodě,
Mzdové rozpětí: od 17.000 Kč do cca 19.000 Kč
Poznámka: příjemné klimatizované pracovní prostředí
  příspěvky na oběd ve vlastní jídelně (výběr z 5 jídel)

Kontakt: Renata Svobodová Tel: 582 330 912
e-mail: renata.svobodova@redo.cz

SLUNNÉ POZEMKY
VRAHOVICE

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
VELIKOST OD 598 m2 DO 740 m2

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA KAŽDÉM POZEMKU
DOKONČENÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
IDEÁLNÍ TVAR POZEMKU
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

www.jhreality.cz

tel.:  608 805 659, 775 341 705
e-mail: jhreality@jhreality.cz

Prodejce:
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