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Karel IV. odstartoval Prostějovské léto!
Foto: Archiv MMPv
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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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BYTLIPOVÁ SEČ

PLUMLOV MALÉ HRADISKO

680.000 Kč

1.440.000 Kč 850.000 Kč

Cena 

k jednání

RODINNÝ DŮM

Sháním pronájem 
bytu 1+1, 
nebo 2+1. 

Děkuji.

Hledáme pěkný RD, 
nebo novostavbu 

do 5 mil. pro  
vážného zájemce.

Velice pěkná chata s terasou, krbem a zahradou. 
PENB G. 

Chalupa pod zámkem 2+1 s  pěkným vý-
hledem a  zahradou. PENB G. 

 Nabízíme pěknou stylovou chalupu s malým 
dvorkem k posezení. PENB G. 
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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Již deset let vyrábíme v Prostějově interié-
rové a exteriérové plastové komponenty 

pro automobilový průmysl.

Aktuálně Vám nabízíme tyto pracovní pozice:

OPERÁTOR VÝROBY 
(vhodné pro absolventy)

SEŘIZOVAČ LISŮ
Maier CZ Vám nabízí stabilní, dlouhodobé zaměstnání, 

vzdělávání a možnost profesního rozvoje, stravenky, 
fl exipasy, jistotu výplatního termínu, fi remní akce.

Naši budoucnost tvoříme díky Vám. 
Kontaktujte nás na prace@maier.es nebo na tele-

fonním čísle + 420 778 525 722
Připojte se k Maier CZ.
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Červencová výroèí
Před 510 lety – 1. července 1506 – ze-

mřel v  Kutné Hoře významný stavitel 
pozdní gotiky, sochař, kameník, řezbář 
a  dekoratér Matěj Rejsek. Je osobností, 
jehož některé biografické údaje jsou zaha-
leny tajemstvím. Rok narození je uváděn 
přibližně 1445, rovněž místo narození je 
mnohdy zpochybňováno. Přikloňme se 
však k tomu, že jeho rodištěm je náš hanác-
ký Prostějov a nikoliv osada u Chrudimi. 
Velmi málo informací máme také o prv-
ních dvaceti letech jeho života. Setkáváme 
se s jeho jménem až v roce 1469 v hodnosti 
bakaláře svobodných umění na týnské ško-
le na Starém Městě pražském. Později se 
stal učitelem a rektorem školy. V roce 1477 
vstoupil do kamenického cechu a tomuto 
oboru věnoval většinu svého života. První 
jeho významnou stavbou se stala stavba 
Nové věže, dnešní Prašné brány.  S atribu-
tem Prašné brány bývá také často zobrazo-
ván.  V roce 1489 mu byla svěřena dostavba 
chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Chrám 
přestavěl v pětilodní. Dokončil horní část 
triforia, zaklenul chór a  provedl část so-
chařské výzdoby. Právě Rejskovou záslu-
hou je tento chrám jedním z nejkrásnějších 
příkladů vladislavské gotiky u nás.  Je také 
místem posledního odpočinku stavitel-
ského mistra. Z  dalších Rejskových prací 
můžeme uvést například výzdobu náhrob-
ků biskupů Jana Rokycany a  Augustina 
Luciana Mirandoly v  Týnském chrámu 
v Praze, kazatelny v kostelích sv. Vavřince 
v Kaňku u Kutné Hory a  sv. Bartolomě-
je v  Rakovníku a  sanktuárium kostela 
sv. Ducha v Hradci Králové. Prostějov se 
hlásí k této významné osobnosti pamětní 
deskou s bustou od Jana Třísky na fasádě 
u vchodu do radnice a názvem ulice. V le-
tech 1896–1926 se na boční fasádě bývalé 
tkalcovské a  krejčovské školy nacházelo 
sgrafito s památným nápisem od Roberta 
Holzera, Jaroslava Kováře a Josefa Filipiho. 
Název Reysek neslo sdružení výtvarných 
hanáckých umělců v  Prostějově v  letech 
1933–1939. Opěvoval ho Ondřej Přikryl, 
vážil si ho architekt a stavitel Čeněk Venclík. 
Rozsáhlou monografii Mistr české gotiky 
Matěj Rejsek z Prostějova (Prostějov 1946) 
mu věnoval Bohuslav Kraus. V  doslovu 
o něm napsal: „Je zván poetou kamenné tra-
dice a květem českého umění. Umělecký vid 
zhmotnil, oživil kámen virtuosně vedeným 
dlátem a dal mu duši.“ 

16. července uplyne 110 let od naroze-
ní prostějovského rodáka, malíře a grafika 
Aloise Fišárka (1906–1980). Základy 
výtvarného umění získal už na prostějov-
ské reálce u Antonína Kameníka. V roce 
1929 absolvoval studia na AVU v  Praze, 
kde prošel vynikající krajinářskou školou 
Otakara Nejedlého a Vratislava Nechleby. 
Potom žil a tvořil především v Praze. Řadu 
let byl profesorem na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové a na Akademii výtvarných 
umění. Byl ovlivněn moderními směry 

– fauvismem, expresionismem a  kubis-
mem. Jeho díla charakterizuje smyslovost, 
uvolněnost i jemná nuance barev. Je auto-
rem zátiší, krajinných a figurálních námětů 
a portrétů. Věnoval se také práci se sklem, 
kovem, keramickou glazurou a  textilem. 
Jeho gobelíny, mozaiky a art protis se staly 
součástí výzdoby řady budov u nás i v za-
hraničí. Významné ocenění – velkou cenu 
a zlatou medaili získal na světové výstavě 
Expo v roce 1958 v Bruselu. Svoji tvorbu 
představil na výstavách u nás i v zahraničí 
(např. Praha, Zlín, Brno, Ostrava, Pardu-
bice, Vídeň, Brusel, Benátky, Antverpy). 
V Prostějově vystavoval samostatně třikrát 
(1933, 1977, 1980). Jeho obrazy najdeme 
v městské umělecké sbírce a ve sbírce Mu-
zea a galerie v Prostějově. V roce 1984 byla 
na jeho památku v Prostějově pojmenová-
na ulice.

V červenci si připomínáme 140 let od 
narození a 60 let od úmrtí kněze, básníka, 
literárního kritika a překladatele Františka 
Dohnala (1876–1956). Čelčický rodák 
působil po studiích v duchovní správě na 
Brněnsku a  Vyškovsku. Výrazně se však 
věnoval literatuře. Měl blízko ke Katolické 
moderně kolem Karla Dostála-Lutino-
va. Stal se zakladatelem Družiny literární 
a  umělecké. Svými fejetony a  kritikami 
přispíval do Nového obzoru, Nového ži-
vota a Archy.  Je autorem sbírek Zklamané 
touhy, Písně o stříbrných mořích, Z mého 
psalteria  a studií uveřejněných v knihách 
Studie a profily. Poslední léta svého života 
strávil v  Prostějově. Zde 28. 7. 1956 ze-
mřel. Tento český poutník Absolutna spí 
svůj věčný sen na prostějovském hřbitově 
blízko hrobu svého literárního druha Karla 
Dostála-Lutinova. 

V současné době jsme svědky zahájení 
opravy sochy Karla Havlíčka Borovského 
na Hlaváčkově náměstí v Prostějově. Toto 
dílo akademického sochaře Julia Pelikána 
nechala pořídit Národní a vzdělávací děl-
nická beseda Havlíček a  slavnostně bylo 
odhaleno právě před pětadevadesáti lety  
– 24. července 1921. Základní kámen byl 
položen už v roce 1905. Novinář a politik 
Karel Havlíček Borovský Havlíček je zo-
sobněním neohroženosti, statečnosti a boje 
za svobodu a demokracii. V  roce 1921 se 
připomínalo 100. výročí jeho narození. 
Dobový tisk a vzpomínky pamětníků nám 
popisují národní slavnost, jejíž součástí byly 
průvod krojovaných členů spolků, hostů 
a představitelů města a státu, projevy novi-
náře a politického činitele F. R. Reichstäd-
tera, ministra veřejných prací Františka 
Kováříka a spisovatele a novináře Františka 
Sekaniny, odpolední průvod s alegorický-
mi vozy, národní veselice v zahradě akci-
ového pivovaru a  uvedení hry Františka 
Ferdinanda Švamberka Karel Havlíček Bo-
rovský v divadelním sále Národního domu 
v  podání herců brněnského Národního 
divadla. Hana Bartková Proběhl premiérový ročník fotbalového turnaje sídlišť!

Zábrany kolem sv. Jana Nepomuckého zmizely. Socha doznala své finální úpravy 
dle požadavků památkářů. Záhony u sochy byly osázeny zelení a květinami.

Město Prostějov má nejpřívětivější úřad v Olomouckém kraji. Posuzovala se 
například provozní doba, bezbariérovost úřadu, dostupnost informací na webu 
(rozklikávací rozpočet) nebo i tak prosté věci jako možnost veřejnosti využít to-
alety v budově magistrátu.

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, 
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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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Uzavírka náměstí
T. G. Masaryka

Ve dnech 14.7.,28.7.2016 od 16 do 22 hodin a 25.8.2016 od 14 
do 22 hodin bude uzavřeno náměstí T.G.Masaryka. Důvodem 
jsou akce Prostějovského léta 2016.  Děkujeme za pochopení

Blokové èištění 
èervenec 2016

19.7. - blok 40
Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslo-

vá zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná 
slepé rameno cyklostezka

21.7. - blok 41 
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviš-

tě, M. Pujmanové – vnitroblok, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická 
pravá strana  (křižovatka Průmyslová -  most Romže), Vrahovická 
slepá ul. před mostem vpravo

26.7. - blok 42 
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky 

(Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Tali-
cha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší 
– plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)

27.7. - blok 43
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Rie-

grova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, 
Mlýnská – parkoviště

28.7. - blok 44 
Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škra-

cha, Javoříčská, J. Kučery,  Vícovská, J.Kaštila

Finanèní výbor Zastupitelstva města 
Prostějova má nového èlena

Původní jeho členku a zastupi-
telku Hanu Naiclerovou vystřídá 
v křesle výboru předseda místní 
organizace ANO 2011 Jiří Roze-

hnal. Důvodem odvolání člen-
ky a  zastupitelky Naiclerové byl 
fakt, že již před časem vystoupila 
z hnutí ANO 2011. Odvolání na-

vrhla její bývalá „mateřská“ orga-
nizace ANO 2011. V současnosti 
působí Hana Naiclerová v klubu 
nezávislých zastupitelů.  -kaa-

Pozor na připravované 
dopravní omezení:

V termínu od 12.8.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena 
II/150, na křižovatce ulic Plumlovská, Palackého, Blahoslavova 
v Prostějově. Důvodem je oprava stávajícího světelného signalizač-
ního zařízení. Délka uzavírky bude cca 20 metrů, objízdná trasa 
není stanovena.   -jg- 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

ZŠ  Melantrichova   7. 7. -   8. 7.  2016
E. Beneše 11. 7. - 15. 7.  2016
Sídliště  Svobody, Šmeralova 18. 7. - 22. 7.  2016
Tylova,  Dolní   1. 8. -   5. 8.  2016
Mozartova   8. 8. - 12. 8.  2016
Krasická 15. 8. - 19. 8.  2016
Finská 9 22. 8. - 23. 8.  2016

Výkupy pozemků 
pro severní obchvat
zajistí odborníci

Odborníci, kteří se budou 
touto problematikou zabý-
vat, budou nejen působit   v   
této kanceláři, ale také vyjíž-
dět přímo k   majitelům po-
zemků na jednání. Kdo bude 
pověřen jednáním a  výkupy 
pozemků?

Ing. Jiří Rozehnal, 
jiri.rozehnal@prostejov.eu; 
739  245  397
Roman Karšulín,  
roman.karsulin@prostejov.eu
773  796  002

Provozní doba kanceláře 
byla zatím stanovena na pon-
dělí a středu od 10:00 do 18:00, 
zhruba po měsíci bude prove-
deno vyhodnocení této provoz-
ní doby a  případně může dle 
potřeb klientů dojít ke změně.

V   tuto dobu bude vždy pří-
tomen minimálně jeden z  obou 
uvedených. Návštěvu kanceláře, 
kterou lidé   najdou ve Spole-
čenském domě, mimo uvede-
nou dobu je možno dohodnout 
telefonicky předem. -jg-kaa-
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SENIOR TAXI
tel: 595  391  141

provozní doba: pracovní dny 
pondělí – pátek od 6:30 do 14:30

cena za jednu jízdu – 20 Kč
určeno pro seniory starší 65 let 

s  trvalým pobytem na území města Prostějova

Prostějov má nejpřívětivější magistrát v kraji
Kvalita a  přívětivost služeb nabíze-

ných úřadem stály v centru pozornos-
ti letošního prvního ročníku ocenění 
Přívětivý úřad. Samotnému udílení 
však předcházelo podrobné dotazní-

kové šetření Ministerstva vnitra České 
republiky, do kterého se zapojilo 190 
obcí včetně jednotlivých městských 
částí Prahy. Ocenění Přívětivý úřad si 
následně odnesly vždy tři nejlepší úřa-

dy v  rámci krajů a  v  hlavní kategorii 
tři nejlepší úřady v  rámci celé České 
republiky.

„Městské úřady obcí s  rozšířenou 
působností či magistráty, byly hodno-
ceny na základě čtyř desítek kritérií, 
jako například přístupnost úřadu pro 
občany, resp. provozní doba, elektronic-
ký objednávkový systém, formuláře na 
webu, možnost platby poplatků platební 
kartou, nebo i  tak prosté a chtělo by se 
říct samozřejmé věci jako je toaleta pro 
veřejnost na úřadě či přebalovací pult 
pro matky s  dětmi. Dále byla posuzo-
vána také transparentnost úřadu jako 
rozklikávací rozpočet na webu, zveřej-
ňované podklady pro jednání zastupitel-
stva či on-line přenosy ze zastupitelstva. 
No a v neposlední řadě šlo o posouzení 
komunikace úřadu směrem k veřejnosti 
a v této souvislosti zajímala organizátory 
šetření, mimo jiné, četnost aktualizace 
webových stránek, vydávání městského 
zpravodaje, systém životních situací na 
webu nebo třeba možnost využívat ma-
pový portál,“ uvedl ke kritériím hodno-
cení tajemník Magistrátu města Prostě-
jova Lubomír Baláš.

V  průběhu vyhodnocování dotazní-
kového šetření byly identifikovány i další 
příklady dobré praxe, které vyčnívaly 
nad rámec zjišťovaných kritérií. Z  nich 
byla sestavena publikace dobré praxe, 
která může sloužit jako inspirace pro 
další úřady.

Město Prostějov se v  této publikaci 
prezentuje svým „Rozklikávacím roz-
počtem s  fakturami“. „V  této aplikaci 
je zřízeno klasické zobrazení příjmů 
a výdajů s podíly na jednotlivá odvětví. 
Město Prostějov jde v tomto směru ještě 
dál a  umožňuje, aby se zájemci v  roz-
počtu dostali až k  prvotním údajům, 
tedy k  fakturám s  popisem plnění, ná-
zvem a  identifikačním číslem dodava-
tele,“ vysvětluje podstatu rozklikávacího 
rozpočtu vedoucí Finančního odboru 
Magistrátu města Prostějova Radim 
Carda s  tím, že aplikace tak umožňuje 
i funkci vyhledávání na základě subjektu 
a dokladu.

„Transparentnost hospodaření a  ote-
vřený přístup považujeme za jednu 
z priorit v práci města i magistrátu. Co 
se týče ocenění Přívětivý úřad, jde dle 
mého názoru o jedno z nejprestižnějších 
ocenění, kterých se městu dostalo. Chtě-
la bych na tomto místě poděkovat také 
pracovníkům úřadu za jejich přístup 
k  občanům,“ dodala primátorka města 
Alena Rašková.

Další informace včetně fotodokumen-
tace, kritérií a  publikace Přívětivý úřad 
naleznete na webových stránkách Minis-
terstva vnitra ČR pod tímto odkazem:

http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-
-urad-2016.aspx 

 Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu 

města Prostějova 
INZERCE

16
06

28
32

29
6

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ 
PRÁZDNINOVÝ 

DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ 
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT 
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY 
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH 
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

|  ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ 
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
BAZÉNY 

|  SAUNOVÁ VESNIČKA 
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM 

|  SLUNNÁ LOUKA 
LADA, FRESH BARY 
A ODPOČÍVÁRNY 

|  LETNÍ SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY 

|  KOUPELE A MASÁŽE

SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE 
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016 
s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete 
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete 
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.:  +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infi nit.cz

w w w . i n f i n i t - m a x i m u s . c z
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„Aktivní senior“ 
V Kolářových sadech, v úte-

rý 24. května, propukl II. roč-
ník vědomostně-dovednostní 
soutěže věnované občanům 
nad 60 let. 

Celé klání zahájila primátor-
ka města Alena Rašková společ-
ně s  náměstkem Pavlem Sme-
tanou a  úderem desáté hodiny 
se všech 42 soutěžících vydalo 
plnit patnáct disciplín. Stano-
viště připravila městská policie, 
Policie ČR, HZS, ČSOP Iris 
regionální sdružení Prostějov, 
Střední zdravotnická škola, pro-
stějovská knihovna a Trivis SŠV 
Prostějov. V půl druhé odpoled-
ne nadešel čas vyhlášení vítězů. 
V  kategorii družstev zvítězili:  
Věra Švalbová, Eliška Růžičko-
vá, Jitka Dušková s  209 body. 
Druhé místo patřilo Antonínu 
Duškovi, Ivaně Vávrové a Ivanu 
Adamcovi s 208 body. Na třetím 
místě skončili Jana Marinicová, 
Stanislav Vojáček, Ilja Procház-
ková s 207 body. Družstvo mělo 
možnost získat maximálně 225 
bodů. V  kategorii jednotlivců 
se umístil na prvním místě Jiří 
Fiala 201 bodů, na druhém 
místě Anna Dvořáková 186 
bodů a  bronzovou příčku ob-
sadila Blanka Hlávková 178 

bodů. Všichni účastníci byli 
skvělí a  za odměnu obdrželi 
dárky a  samozřejmě nechyběl 
doprovodný program v podobě 
ukázky ze sebeobrany studentů 
střední školy Trivis. Pro zájem-
ce byla připravena přednáška 
na hvězdárně pod vedením 
pana Trutnovského, vedoucí-
ho hvězdárny. Lektorka Lenka 
Sehnalová se věnovala všem, 
kteří projevili chuť si vyzkoušet 
severské hole. Poděkování pa-
tří řediteli základní školy Jana 
Železného panu Krchňavému, 
který i v  tomto druhém roční-
ku poskytl materiální vybavení. 
Nelze ani opomenout vedoucí-
ho prostějovské hvězdárny pana 
Trutnovského za využití prostor 
jmenovaného zařízení.  

Doufáme, že se i  v  příštím 
roce sejdeme se seniory na III. 
ročníku soutěže „Aktivní seni-
or.“

Akci připravila městská po-
licie společně s  prostějovskou 
knihovnou ve spolupráci s Od-
borem sociálních věcí magis-
trátu města Prostějova, Zdra-
vým městem Prostějov a  jeho 
dalšími partnery pod záštitou 
Statutárního města Prostějova. 
 -ja-

Prostějovský díl 14. roèníku Cyklo-běhu
Čtrnáctý ročník Cyklo-běhu 

za Českou republiku bez drog 
2016 proběhl také v Prostějově. 

Cyklo-běh je svým rozsa-
hem a  intenzitou největší pra-
videlnou, celorepublikovou 
a protidrogovou kampaní spo-
jenou se sportem. Tato aktivita 
chce upozornit na dlouhodobě 
zanedbané vzdělávání na poli 
drogové prevence. V Prostějo-
vě je hlavním organizátorem 
akce Projekt Zdravé město. 

„Zásadně voláme po zvý-
šení drogové gramotnosti 
a osvěty v naší zemi, kde vý-
robci a distributoři drog jsou 
stále rafinovanější a zneužíva-
jí dětskou naivitu a neznalost 
toho, co drogy jsou a co způ-
sobují a především zneužívají 
lhostejnost rodičů a  institu-
cí,“ popsal důvod akce jeden 
z  organizátorů občanského 
hnutí ŘEKNI NE DROGÁM 
- ŘEKNI ANO ŽIVOTU 

Vlastimil Špalek. Akce se 
zúčastnili i  zástupci města 
Prostějova náměstkové Ivana 
Hemerková a Pavel Smetana, 
který zde ohlásil svůj vlastní 
boj proti nikotinu. Oba pak 
běh zahájili. 

„Cyklo-běh dává příkladnou 
naději, že aktivní osvěta a vzdělá-
vání o drogách, proměňuje jedinou 
šanci, jak dramaticky snížit zneuží-
vání drog, kterou drogami zasažená 
společnost má,“ dodala náměstky-
ně Ivana Hemerková.  -kaa-,-jg-

Deset problémů v našem městě, jak je vidí obèané - 2016
Národní dům je již tradičním místem pro setkání 
občanů, kteří chtějí a mají zájem aktivně se zapojit 
do života v našem městě. Prostějované, kteří byli 
na veřejném projednávání dne 1. 6. 2016  v před-
náškovém sále ND, označili za největší problémy 
následující:

•	 Rozšíření počtu laviček
•	 Vybudování nové městské tržnice
•	 Nabídka venkovních parkovišť
•	 Propojení cyklostezek
•	 Zdravá strava do škol
•	 Rozvoj dluhové poradny
•	 Založení nového parku
•	 Finančně dostupné bydlení v městských 

bytech, DPS, garsoniéry                                                                                                         
•	 Více květinových záhonků s květinami
•	 Uvolnit centrum města od nákladních 

vozidel nad 3,5 t

Následovala anketa, v níž občané určili pořadí 
palčivosti těchto problémů. S výsledky Vás sezná-
mí v  některém z  dalších vydání Prostějovských 
radničních listů koordinátorka projektu Zdravé 

město Prostějov a MA21 PaedDr. Alena Dvořá-
ková.

Za Vaši účast v anketě i na fóru děkuje RNDr. 
Alena Rašková, primátorka

PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka 
projektu Zdravé město Prostějov a MA21

Brzy začne rekonstrukce křižovatky na Tylově ulici
Od  7. 7. 2016 budou zahá-

jeny stavební práce na ulici 
Tylova v  úseku průsečné kři-
žovatky Tylova – Libušinka 
- Studentská.   Jedná se o rea-
lizaci II. části 

I. etapy   v  rámci investiční 
akce „Regenerace panelového 
sídliště Brněnská, Prostějov“.

Stavební práce budou probí-
hat od 7. 7. 2016 do 30. 8. 2016 

Lze očekávat, že v  průběhu 
prací bude muset být omezen 
jak příjezd, tak i přístup k  jed-
notlivým nemovitostem. Oby-
vatelům vnitrobloku Libušinka 
bude po dobu výstavby výše 
uvedené křižovatky zajištěn vý-
jezd vozidly na ulici Brněnská.

Žádáme Vás tímto o  vstříc-

nost při řešení problémů s pří-
stupem k Vašim  nemovitostem. 
Dále uvádíme, že se budeme 
snažit při omezení příjezdu 
i přístupu k jednotlivým nemo-
vitostem dohodnout se se všemi 

obyvateli v  předstihu tak,  aby  
nedocházelo  ke  zbytečným  
konfliktním situacím.

 Ing. Antonín Zajíček
 vedoucí Odboru rozvoje 

a investic MMPv
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Provoz školních družin v době 
letních prázdnin

Letní změny se dotknou 
provozu školních družin zři-
zovaných statutárním městem 
Prostějovem v  měsících čer-
venci a srpnu 2016.

„Takzvané přerušení činnosti 
školní družiny v  organizacích 
zřizovaných statutárním měs-
tem Prostějovem je věc, která 
probíhá dle platné legislativy 
každým rokem. Družina vyko-
nává činnost ve dnech školního 

vyučování a  o  školních prázd-
ninách. Po projednání se zři-
zovatelem, ale může její ředitel 
přerušit činnost družiny v době 
školních prázdnin,“ vysvětlila 
náměstkyně primátorky Ivana 
Hemerková a přidala informace 
o  provozu školních družin na 
základních školách zřizovaných 
statutárním městem Prostějo-
vem v  době letních prázdnin 
2016:

Rekonstrukce a přístavba DDM Vápenice

Mezi prioritní akce města 
Prostějova, které jsou zařaze-
ny do programu ITI (Integro-
vané teritoriální investice) pa-
tří rekonstrukce a  přístavba 
DDM Vápenice.

 „Budova je ve špatném sta-
vu, je třeba vyměnit nejen okna 
a dveře, ale také podlahy, stropy 
a  například také střechu. Vše 
už dosloužilo,“ nastínil první 
náměstek primátorky Zdeněk 

Fišer a doplnil, že na projekto-
vou dokumentaci bude třeba 
více financí, než se původně 
předpokládalo. V rozpočtu sta-
vebních investic města Prostě-
jova na rok 2016 je na projekt 
k dispozici půl milionu korun. 
Celková potřeba finančních 
prostředků na provedení před-
mětných projektových prací 
činí 1,3 milionu korun. 

Projekt bude vypracován ve 
stupni pro sloučené územní 
a stavební řízení a pro provádě-
ní stavby.

Cenovou nabídku, v  pořadí 
dle ekonomické výhodnosti, 
předložili dva uchazeči: 

1. Ing. arch. Radko Pavlacký, 
Otrokovice, 

2. CAD PROJEKT PLUS 
s.r.o., Prostějov. -jg-,-kaa-

„Děkujeme, že 
třídíte odpady,“ 

zní z radnice
Olomoucký kraj patří k české špičce v třídění odpadů. Prostě-

jov za třídění odpadů získal třetí místo.
V jedenáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMIC-

KOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle 
velikosti obcí a měst. Prostějov získal v rámci soutěže o Keramic-
kou popelnici třetí místo v Olomouckém kraji. 

„Poskočili jsme o  jedno místo oproti roku 2014 tedy na třetí 
místo a získali desetitisícovou prémii, plus pamětní strom, který 
v Prostějově zasadíme. Největší zásluhu na tomto ocenění mají 
sami občané, že tak kvalitně v současné době třídí. Za to jim pa-
tří dík,“ uvedl k ocenění náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Jeho 
slova doplnila Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a.s.: 

„Toto symbolické ocenění by mělo lidem připomenout, že třídě-
ní odpadů výrazně šetří přírodu. To se lidem v Olomouckém kraji 
velmi daří. Ke konci loňského roku se na území Olomouckého kra-
je nacházelo 19 928 barevných kontejnerů.“ 

Oceněná města a  obce jsou tahouny Olomouckého kraje, kte-
rý patří v třídění odpadů mezi nejlepší regiony v České republice. 
V roce 2015 vytřídil jeden občan kraje v průměru 45,9 kilogramů 
plastů, papíru, skla a nápojového kartónu. To řadí region na druhé 
místo v pomyslném srovnání všech krajů v České republice. V třídě-
ní papírů patří Olomoucký kraj dokonce na první místo. Každý ob-
čan kraje v minulém roce průměrně vytřídil 21,9 kilogramů papíru. 

SOUTĚŽ O  KERAMICKOU POPELNICI hodnotí množství 
vytříděného odpadu na jednoho občana za dané období v jednot-
livých tříděných komoditách tj. papír, plast a sklo. Dalším kritéri-
em je např. sběr nápojového kartonu, sběr kovů a sběr čirého skla. 
Hodnocena je také tzv. hustota sběrné sítě – tedy počet obyvatel 
na jedno sběrné hnízdo, či podíl výtěžnosti tříděného sběru na 
celkové výtěžnosti komunálních odpadů, to je účinnost tříděného 
sběru. -jg-,-kaa-

Závěreèný úèet města
Rozpočtové hospodaření 

statutárního města Prostějova 
skončilo ve sledovaném období 
rozpočtového roku 2015 klad-
ným saldem příjmů a výdajů ve 
výši 34,3 milionu korun. 

 „Celkově tedy rozpočtové 
hospodaření statutárního města 
Prostějova roku 2015 skončilo 
výsledkem plus 173,7 milionu 
korun. Přebytek z  rozpočto-
vého  hospodaření roku 2015 

bude po zohlednění sociální-
ho fondu, na základě schválení 
závěrečného účtu statutárního 
města Prostějova Zastupitel-
stvem města Prostějova, smě-
rován k naplnění rozpočtových 
rezerv v  trvalých peněžních 
fondech zřízených statutárním 
městem Prostějovem, konkrét-
ně do fondu rezerv a  rozvoje 
a fondu zeleně, vysvětlil vedoucí 
Finančního odboru Magistrátu 

města Prostějova Radim Carda. 
Podle jeho slov ani v  roce 

2015 nebylo nutné zadlužovat 
město úvěry od bankovních 
ústavů. „Kapitálové výdaje se na 
celkových výdajích města v roce 
2015 podílely částkou 186,1mi-
lionu korun, což představuje 
procentuálně hodnotu 22,71 
vůči celkovým výdajům města,“ 
uzavřel výčet Radim Carda.

  -jg-,-kaa-

Školní družina Provoz – letní prázdniny 2016
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 (Skálovo n.) 1. 7. – 8. 7. 24 dětí
ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 11. 7. – 15. 7. 23 dětí
ZŠ a MŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 18. 7. – 22. 7. 26 dětí
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 25. 7. – 29. 7. 16 dětí
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 1. 8. – 5. 8. 22 dětí
ZŠ Prostějov, ul. E Valenty 52 8. 8. – 12. 8. 17 dětí
RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 15. 8. – 19. 8. 30 dětí
ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 22. 8. – 26. 8. 33 dětí
Provoz: 7.00 – 16.00 hod., příchod do ŠD nejpozději do 8.00 hod. -jg-,-kaa-
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Změna MHD v Prostějově 
od 1. 7. 2016

Od počátku prázdnin, 
tj. od 1. 7. 2016, dochází 
ke změně jízdního řádu na 
lince MHD č.32. Na této 
lince bude zrušena zajížď-
ka k  zastávce Plumlovská, 
OC u  některých spojů. Dů-
vodem je výrazné omezení 
úhrady této linky ze strany 
objednatele - společnosti 
Ahold. V  prázdniny o  pra-
covních dnech budou na 
lince MHD 32 zajíždět na 
zastávku Plumlovská, OC 
spoje s odjezdem ze zastáv-

ky Prostějov, aut.st. v  8,50, 
9,55, 12,50 a 13,55 a zpět od 
zastávky Plumlovská, OC 
v  9,20, 10,25, 13,15 a  14,25 
hodin. O sobotách, nedělích 
a svátcích linka MHD 32 na 
zastávku Plumlovská, OC 
zajíždět nebude.

Bližší informace v  In-
formační kanceláři FTL na 
Svatoplukově ulici č. 59, 
tel. 582  333 181 nebo na  
www.ftl.cz.

 Ing. Jiří Hloch
ředitel FTL-BUS

Oznámení o změně okrskáře v okrsku è. 1:
Od 1. 6. 2016 došlo z  dů-

vodu organizačních změn ke 
změně odpovědného okrs-
káře v  okrsku č. 1. Od toho-
to data funkci vykonává str. 
Lukáš Najman (viz foto), kte-

rý je dlouholetým strážníkem 
městské policie. Str. Herink 
bude zastávat jinou vedoucí 
funkci v  rámci městské poli-
cie. 

Okrsek č.1
Lukáš NAJMAN
najman@mpprostejov.cz
tel. 774 156 380
Seznam ulic: Atletická, Bezru-

čovo náměstí, Blahoslavova, Bře-
zinova, Bratří Čapků, Daliborka, 
Dukelská brána - domy č.1-4, 
Dykova, F.Nováka, Fanderlíkova 
- po ulici Nerudova, Floriánské 
náměstí, Fugnerova, Hacarova, 
Hanačka, Havlíčkova, Hlaváč-
kovo náměstí, Hliníky, J.B.Pecky, 
Jiráskovo náměstí - od křižo-
vatky Kravařova a  Plumlovská 

směrem k  lázním, Kovaříkova, 
Kramářská, Krapkova, Krásná, 
Kravařova - sudá čísla, Květná 
Lomená, Martinákova. Melant-
richova - po ulici Nerudova, Na 
Výsluní, Nerudova - sudá čísla, 
Olomoucká - lichá čísla až po ko-
leje, Olympijská, Palečkova, Par-
tyzánská, Perštýnské náměstí, 
Plumlovská - po ulici Nerudova 
sudá čísla, Pod Kosířem, Polišen-
ského, Příční, Přikrylovo náměs-
tí, Rejskova, Resslova, Sadová, 
Skálovo náměstí, Sladkovského, 
Smetanovy sady, Sportovní, 
Strojnická, Šafaříkova, Šerhovní, 
Školní, Tyršova, U Stadionu - po 
ulici Polišenského, Vápenice, Vo-
jáčkovo náměstí - Národní dům, 
Wolfova, Za Místním nádražím 
- po hřiště ZŠ Valenty.  -red-

Dvě akce městské 
policie ve sborníku!

Do sborníku úspěšných 
projektů prevence kriminality 
se dostaly dva projekty reali-
zované Městskou policií Pro-
stějov. Konkrétně jde o Aktiv-
ního seniora a  rekonstrukci 
operačního střediska:

PROJEKT AKTIVNÍ 
SENIOR 

vědomostní soutěž pro 
seniory I. ročník 2015  

MĚSTSKÉ POLICIE 
PROSTĚJOV 

Realizátorem projektu je sku-
pina prevence MP Prostějov, kte-
rá získala statut počátkem roku 
2001, jako jedna z prvních v ČR. 
Myšlenka vznikla na základě 
nezbytnosti prohloubit primár-
ní prevenci u seniorů. Je určena 
seniorům nad 60 let věku, jiné 
kritérium účasti není určeno.

Akce proběhla 15. září 2015 
v  Kolářových sadech v  Pros-
tějově. Akce se zúčastnilo 12 
tříčlenných družstev ve věku od 
60 let v patnácti různých disci-
plínách.  Celkem 48 seniorů.

Hlavní myšlenkou bylo zapo-
jit do soutěže co největší počet 
seniorů ve městě Prostějově. 
Cílem bylo formou jednodu-
chých soutěžních vědomost-
ních a  praktických úkolů za-
pojit seniory. Ne žádné fyzické 
cvičení – jak se někteří obávali. 
Jako doprovodný program byla 
možnost prohlídky a  účasti na 
přednášce v  místní hvězdárně 
a  praktické ukázky lektorky 
nordic walking. Jednotlivá sta-
noviště zajišťovali jednak stráž-
níci MP a  spolupracující sub-
jekty – PČR, Střední zdravotní 
škola, Zdravé město Prostějov, 
Městská knihovna, základní 
školy, atd. Projekt nebyl bohužel 
podpořen žádnou dotací, byť 
žádosti byly podány včas. Cel-
kové náklady na ceny pro druž-

stva, občerstvení, atd. 3ve výši 
0.000 Kč byly hrazeny z  roz-
počtu města Prostějova. Projekt 
byl prezentován na zasedání 
pracovní skupiny „Senioři“ Ev-
ropského fóra pro bezpečnost 
ve městě, která se uskutečnila 
21. a 22. září 2015 v Brně.

REKONSTRUKCE 
OPERAČNÍHO STŘEDISKA

 MP PROSTĚJOV  
Jedná se o  dlouhodobý pro-

jekt. Operační středisko bylo 
budováno postupně od r. 2000, 
nejen v  rámci příznivého pra-
covního prostředí, ale zejména 
k řízení denního výkonu služby.

V roce 2012 byla poskytnuta 
dotace na velkoplošné monitory 
LED firmy PELCO.

Na základě naší žádosti 
v  roce 2013 bylo provedeno 
měření zrakové zátěže Krajskou 
hygienickou stanicí – hygiena 
práce (zdarma). Byly naměřeny 
nevyhovující hodnoty osvět-
lení pracovišť, odlesky světel 
v  monitorech. Následně byla 
provedena výměna osvětlení 
pracoviště (stropní osvětlení 
s  difuzory, LED osvětlovacími 
páskami a  stolními lampami 
v  LED). RDST je systém Mo-
torola s  GPS, sledování hlídek 
na přehledovém monitoru, 
PCO (57 školských objektů), 
27 kamer+3mobilní, záznam 20 
dnů. Celý systém má zálohova-
né síťové napájení 230V zdro-
jem nepřetržitého síťového na-
pájení (UPS) 16 kVA. Operační 
středisko je v případě dlouhotr-
vajícího výpadku elektrické sítě 
napájeno naftovým generáto-
rem 22 kVA.

Operační středisko bylo zařa-
zeno do příkladů dobré praxe fy 
Schneider electric. 

Náklady na modernizaci za po-
slední léta činí 1.3 mil. Kč.  -red-

 

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

„Sváteční červencový výstup“ 
úterý 5/7 a středa 6/7  

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin 
 

„Svatováclavský výstup“ 
středa 28/9  

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 
 

„Výstup k výročí vzniku samostatného státu“ 
pátek 28/10  

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 
 

„Sametový výstup“ 
čtvrtek 17/11  

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 
 

Upozornění: Z důvodu stále probíhající rekonstrukce fasády radnice může být vyhlídka z radniční 
věže omezena. 

 

 

leden – červen, září – prosinec 
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. 
úterý a čtvrtek 8:00 – 16:00 hod. 
pátek  8:00 – 14:00 hod. 
Každou celou hodinu na předchozí objednávku, poslední prohlídka hodinu před koncem pracovní 
doby. 

červenec, srpen 
pondělí až čtvrtek 9:00, 10:00 a 13:00, 14:00 hod. 
pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hod. 
sobota, neděle 13:00, 14:00, 15:00 hod. 
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Centrum města bez 
ochranných pásků
Jak jste si mnozí jistě všimli, 

podél obrubníků u travnaté části 
našeho náměstí se nedávno obje-
vily ochranné pásky. 

Jejich instalaci provedla firma 
Skanska, která v  loňském roce 
náměstí rekonstruovala. Při za-
kládání trávníku firma nemohla 
dostatečně hutnit zeminu v mís-
tech zavlažovacích rozvodů, aby 
je nepoškodila, na což nás dopře-
du i upozornila. V důsledku při-
rozeného sedání zeminy a zřejmě 
i  pojezdu těžké sekačky, později 
došlo i k předpokládanému mír-
nému poklesu povrchu trávníků 
nad těmito místy. Skanska nám 
však vyšla vstříc a tato místa do-
sypala a osela. 

Z  těchto důvodů trávník zůstal 
obehnán páskou o  něco déle, to 
proto, aby měl čas na regeneraci. 
Bohužel někteří neukáznění ob-
čané ji opakovaně poškozovali. 
Výsledkem byl nevzhledný dojem 
celého náměstí, proto jsme se s fir-
mou Skanska dohodli, že necháme 
pásky odstranit. Trávník na většině 
míst již prorůstá, a  pokud budou 
příznivé klimatické podmínky 
očekáváme, že by do konce června 
mohla být tráva na všech místech 
vzrostlá a park tak, jak má být. Tráv-
ník je teď tak v rukou nás všech, tak 
si ho nezničme, ať je centrum naše-
ho města pořád krásné.

Odbor rozvoje a investic  
Magistrátu města Prostějova

V lednu letošního roku uply-
nulo 65 let společného života 
manželů Ilony a Jiřího Venclo-
vých. Prostějovské veřejnosti 
jsou známi zejména z oboru lé-
kařského. Oba společně budo-
vali oddělení tělovýchovného 
lékařství a  laboratoře funkční 
diagnostiky oběhového a  dý-

chacího ústrojí. Založili Klub 
koronární kondice jako pre-
venci srdečních chorob. Jejich 
oddělením prošly tisíce spor-
tovců a  naopak pracovníků 
se sedavým způsobem života. 
Manželům Venclovým ke spo-
lečnému jubileu blahopřejeme.
 -red-

65 let spolu!

V rámci akce Aktivní senior si 
senioři mohli vyzkoušet následu-
jící testy. Zveřejňujeme pro ty, kteří 
se akce nemohli účastnit a chtěli by 
si své znalosti vyzkoušet. Správné 
odpovědi naleznete na str. 36. 

Obecná bezpečnost:
1) Své doklady nosím:
a) Pohromadě a v horní části kabelky
b) Zvlášť a v horní části kabelky
c) Zvlášť a ve spodní části kabelky
2) Když se budu večer potřebovat 
dostat domů:
a) Použiji MHD. Než pojede, po-
čkám klidně i na prázdné zastávce
b) Volím cestu místy s velikým po-
hybem osob
c) Půjdu nejkratší cestou, klidně přes 
opuštěný a špatně osvětlený park
3) Když se na semaforu během 
přecházení rozsvítí červená:
a) Zastavím a počkám, až se znovu 
rozsvítí zelená
b) Nic se neděje, proto dokončím 
přecházení
c) Vrátím se zpět a zkusím to znovu 
na zelenou
4) Pokud pojedu poloprázdným 
autobusem:
a) Sednu si k řidiči, v nouzi mi může pomoci
b) Stoupnu si ke dveřím, abych v pří-
padě nebezpečí mohl rychleji utéct
c) Sednu si do zadní části vozu tak, 
aby mě nebylo vidět

5) Čekám opraváře. Někdo klepe 
na dveře a já:
a) Rovnou dveře otevřu, jsme přece 
domluveni
b) Protože jsme domluveni, 
mám již otevřeno, tak může klid-
ně vejít
c) Přestože jsme domluveni, než ote-
vřu dveře, ujistím se, že je to opravdu 
on 
6) Opraváře mám již v bytě.  
Během opravy televizoru:
a) Budu ho mít stále pod dohledem
b) Půjdu pracovat na zahrádku
c) Půjdu si sednout do restaurace 
či jiného zařízení ať má pracovník 
klid
7) Větší obnos peněz si ukládám:
a) Na bankovní účet
b) Peníze mám schovány doma
c) Všechny peníze nosím vždy 
u sebe

Oblast dopravy:
1) Na přechodu pro chodce řidič 
musí:
a) Dát přednost chodci
b) Umožnit chodci bezpečné pře-
cházení
c) Jet dál
2) Reflexní prvky jsou vidět na 
vzdálenost přibližně:
a) 10 m
b) 200 m
c) 10 km

3) Tato dopravní značka znamená:
a) Jiný příkaz. Za neuposlechnutí 
lze uložit pokutu až 
2 500 Kč
b) Upozornění, že 
je bezpečnější z kola 
sesednout
c) Upozornění, že cyklostezka křižu-
je silnici
4) Co znamená pravidlo zipu?
a) Vozidla v koloně si dávají předost 
jak chtějí
b) Kde jeden pruh končí, řadí se řidi-
či střídavě do pruhu, který pokračuje
c) Kde jeden pruh končí, platí pra-
vidlo, kdo dřív přijede, ten dřív jede
5) Vozidlo hromadné dopravy 
osob je:
a) Autobus, trolejbus nebo tramvaj
b) Motorové vozidlo s nejméně osmi 
místy pro cestující
c) Vozidlo taxislužby
6) „Řidič“ je:
a) Pouze ten, kdo řídí motorové vo-
zidlo
b) Ten, kdo řídí motorové nebo 
nemotorové vozidlo, ne však 
tramvaj
c) Ten, kdo řídí motorové nebo ne-
motorové vozidlo anebo tramvaj
7) Tato značka  
znamená:
a) Zvěř a zvířata
b) Pozor žáby
c) Malá zvířata

Vyzkoušejte si testy z akce Aktivní senior

15
02

24
3/

01
94

Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v  čistém 
prostředí, kde bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v  práci potkávat 

zahraniční kolegy?

Potom kontaktujte Toray – japonskou společnost úspěšně působící po celém světě, 
která pro svou pobočku v Prostějově hledá vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Požadujeme:
• střední odborné vzdělání (výuční list) nejlépe technického směru •

• manuální zručnost •
• fyzickou zdatnost •

• ochotu pracovat ve směnném režimu, pečlivost a odpovědný přístup k práci •
• předchozí praxe výhodou, ne však podmínkou •

Nabízíme: 

• mzdové ohodnocení odrážející zkušenosti a pracovní výkon •
• pravidelné odměny •

• 5 týdnů dovolené, závodní stravování, program akcí pro zaměstnance •
• dlouhodobou stabilitu •

• pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou •

V  případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:

Toray Textiles Central Europe, s. r. o., Průmyslová ul. 4, 796 40  Prostějov
Personální oddělení

personalni@ttce.toray.cz
°   582 303 224    °    Fax:    582 303 491   °

www.toray.cz

OperátOr tkalcOvny – zakladač, seřizOvač
OperátOr barevny – úprava airbagOvé tkaniny
OperátOr výrOby bezvOdých OfsetOvých desek

INZERCE

16
06

28
32

29
5
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Slavnostní ceremoniál u příležitosti 
oslav 25. výroèí vzniku Policie ČR

Dne 2. června 2016 
proběhl v  prostorách 
Muzea a  galerie v  Pro-
stějově slavnostní ce-
remoniál u  příležitosti 
oslav 25. výročí vzniku 
Policie České repub-
liky, v  rámci kterého 
byla oceněna příkladná 
práce příslušníků Kraj-
ského ředitelství policie 
Olomouckého kraje, 
Územního odboru Pro-
stějov. 

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil poslanec Par-
lamentu České republiky MUDr. Pavel Holík, zástupce 
statutárního města Prostějov pan Miroslav Pišťák, sta-
rosta města Konice František Novák, ředitel Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš 
Landsfeld, zástupci integrovaného záchranného systému 
a další hosté. 

Slavnostní akt zahájil vedoucí územního odboru 
Prostějov plk. Mgr. Pavel Novák, který přivítal pří-
tomné a  ve svém projevu mimo jiné poděkoval zá-
stupcům složek integrovaného záchranného systému 
a zástupcům veřejné správy za spolupráci.

Slova se též ujal ředitel Krajského ředitelství poli-
cie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, 

který poděkoval za dobrou práci policistů územního 
odboru. 

V rámci slavnostního shromáždění byla předána 
i tato ocenění:   

Medaile policejního prezidenta  
„Za věrnost III. stupně“ byla udělena: 

prap. Robertu ŠEMNICKÉMU
Medaile policejního prezidenta  

„Za věrnost II. stupně“ byla udělena:
npor. Bc. Kamilu JELÍNKOVI
por. Bc. Michalu KOVÁČIKOVI
por. Bc. Radimu OŠLEJŠKOVI
por. Mgr. Martinu SPURNÉMU
por. Bc. Marku STROUHALOVI
por. Mgr. Tomáši VÍTKOVI
nprap. Bc. Mileně KUBÍČKOVÉ
nprap. Bc. Oldřichu RŮŽIČKOVI
nprap. Milanu ŠVECOVI
prap. Mgr. Martině DOSTÁLÍKOVÉ a
prap. Bc. Danielu KUCHAŘOVI

Medaile ředitelství služby dopravní policie  
Policejního prezidia České republiky byla udělena:

nprap. Mgr. Rudolfu KAPLÁNKOVI
Medailemi územního odboru Prostějov  

byli vyznamenáni:
por. Josef HORNISCHER, DiS.
kpt. Mgr. Leoš KLUČKA a
kpt. Bc. František LORENC

Vedoucí územního odboru dále vyslovil poděkování 
a udělil pamětní odznak územního odboru Prostějov 
za aktivní spolupráci s územním odborem 
Ing. Jiřímu VANĚČKOVI a
por. Ing. Pavlu ROZSÍVALOVI

 Slavnostní ceremoniál uzavřel vedoucí územního 
odboru, který jako projev osobního uznání a ocenění 
spolupráce, dosahovaných výsledků i vedení svěřených 
oddělení věnoval pamětní plaketu 
npor. Mgr. Jiřímu GRULICHOVI
npor. Bc. Petru KOČÍŘOVI
npor. Bc. Kamilu JELÍNKOVI
npor. Bc. Mgr. Františku RICHTEROVI
npor. JUDr. Leoši NAVRÁTILOVI a
ppor. Josefu FRANCOVI

Ocenění obdržel také vedoucí Územního odbo-
ru PČR Prostějov, plk. Mgr. Pavel Novák, kterému 
plk. gšt. Ing. Miroslav Murček udělil za aktivní 
spolupráci PAMĚTNÍ ODZNAK Velitelství Vo-
jenské policie Olomouc nositele čestného názvu 
„Strážce obrany státu“.

Kulturního vystoupení se ujali žáci Základní 
umělecké školy Vladimíra Ambrose v  Prostějově, 
kterým patří upřímné poděkování, neboť svými vy-
stoupeními zpříjemnili slavnostní den. 

 por. Mgr. František Kořínek

Po slavnostním aktu následovala vernisáž výstavy s názvem „Od četnictva k Policii České republiky“ v prostorách prostějovské galerie Špalíček, která je zde k vidění až do 7. 8. 2016:
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Po pěti letech odchází z Prostějova šéf zdejší policie

Plukovník Pavel Novák, ve-
doucí zdejšího Územního od-
boru Policie České republiky, 
mění po pěti letech své půso-
biště. Při této příležitosti jsme 
ho požádali o krátký rozhovor 
a bilanci jeho působení v Pros-
tějově.

Pane plukovníku, jaký je 
důvod vašeho odchodu z Pro-
stějova a kam míříte?

V  průběhu dubna a  května 
jsem absolvoval vícefázové vý-
běrové řízení na pozici náměstka 
ředitele vzdělávacího zařízení 
Policie ČR. Po absolvování testů, 
pohovorů i  samotného výběro-
vého řízení před komisí PČR, 
jsem byl 27. 5. 2016 vyrozuměn, 
že jsem byl na tuto pozici vybrán. 

Doplním, že policie má na 
Moravě dvě školy, v Brně a Ho-
lešově. Tyto školy jsou pod jed-
notným vedením, kdy ředitel 
vede školu v Brně a jeho náměs-
tek tu v Holešově, což bude od 
1. 7. 2016 můj úkol.

Chystal jste se dlouho na 
odchod z  Prostějova, nebo 
to přišlo "jako blesk z čistého 
nebe"?

Spíše to druhé. Sám jsem 
si nic nehledal. Právě naopak. 
Práce zde mne velmi bavila 
a  naplňovala. Možná o  to více 
mne nabídka zaskočila a  při-
znám se, ač každý den dělám 
desítky rozhodnutí, o  tomto 
kroku jsem poměrně dlouho 
přemýšlel. Přesto, že se jedná 
o výrazný karierní posun, regi-
on, kolegové, lidé zde i zajíma-
vá a různorodá práce bylo tím, 
co mne odrazovalo, resp. bylo 
oním „protizávažím“ na pomy-
slných vahách.     

Jak zásadní to pro vás bude 
změna po stránce pracovní? 

Samozřejmě to je významná 
změna. Nejenom proto, že budu 
nově na jiné pozici, v  novém 
kolektivu, jiném regionu i měs-
tě, ale zejména kvůli odlišnému 
druhu práce. Zde v  Prostějově 
jsem měl na starost bezpeč-
nostní situaci v  celém regionu, 
zatímco v Holešově to bude pri-
márně výchova, výcvik a vzdě-
lávání policistů.     

Na druhou stranu nepředpo-
kládám změnu mého stylu říze-
ní. Upřednostňuji totiž osobní 
kontakt, vzájemnou a  otevře-
nou komunikaci, vytváření 
podmínek svým kolegům atp. 
Kolegové jistě potvrdí, že jsem 
na ně poměrně náročný, ale to 
jsem i na sebe, což oni vědí.

Jak hodnotíte své působení 
v Prostějově? 

To je možná otázka na ko-
legy, nadřízené a  zejména ob-
čany, ale sám za sebe říkám, že 
jsem velmi rád, že jsem zde byl. 
Za těch více než pět let jsem si 
region i  město skutečně zami-
loval. Potkal jsem zde mnoho 
schopných, pracovitých, aktiv-
ních i iniciativních lidí a jedním 
dechem dodávám, že nejenom 
v řadách policie, složek integro-
vaného záchranného systému, 
armády, městské policie, ale 
i  v  samosprávách měst i  obcí 
a současně i mezi občany. 

Obecně mohu říci, že jsem se 
zde mnohému naučil, současně 
jsem však mohl uplatnit a apli-
kovat i  své dosavadní znalosti 
a  to vše ve prospěch spoluob-
čanů. Těší mne, že klesá krimi-
nalita, nehodovost a s tím spo-
jené následky, daří se naplňovat 
poslání policie i  její priority. 
Zvyšuje se efektivita práce, pro-
vádějí se úspěšné realizace růz-
ných druhů kriminality. To vše 
mne velmi těší a  děkuji svým 
kolegům, ale i těm, kterým není 
bezpečnostní situace a  veřejný 
pořádek lhostejný pojem.       

  Co vnímáte v regionu jako 
největší problém? 

Zejména je to drobná kri-
minalita a  drogy. Není proto 
tajemstvím, že jsem právě toto 
stanovil již v roce 2011 pro náš 
region jako prioritu. Drobná 
kriminalita je to, co naše spo-

luobčany velmi obtěžuje, sou-
časně však sami nenechavcům 
mnohdy nahrávají. Mám ze-
jména na mysli to, že ponechá-
vají často své věci bez dozoru. 
Ano, souhlasím s názorem po-
ctivých lidí, není-li něco moje, 
tak to neberu. Bohužel však 
ne každý je vyznavačem této 
filozofie, o  čemž svědčí počet 
krádeží kabelek, peněženek 
a  cenností ponechaných bez 
dozoru v nákupních vozících či 
vozidlech. Událostí tohoto dru-
hu je cca 10% z celkové krimi-
nality. Oblast drog pak ohrožuje 
společnost v řadě rovin. Kromě 
zdravotního hlediska, ohrožení 
harmonického rozvoje osob-
nosti zejména u  mladých lidí, 
dopadů sociálních i  ekono-
mických, se tento jev výrazně 
promítá i do počtu spáchaných 
protiprávních jednání. Samo-
statnou kapitolou jsou pak řidi-
či, kteří pod vlivem drog a alko-
holu usedají za volant a řídítka. 
I toto je nešvar, který se snažíme 
eliminovat. Ne kvůli „čárkám“, 
ale z  důvodu ochrany jich sa-
motných i  ostatních účastníků 
silničního provozu. 

Víte už, kdo bude vašim ná-
stupcem? 

Nevím. Výběr mého nástup-
ce je plně v kompetenci ředite-
le Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje. Dle záko-
na se o tento post může v rámci 
tzv. nabídkového řízení ucházet 
příslušník bezpečnostního sbo-

ru ve stejné služební hodnosti. 
Není-li vybrán, mohou se o po-
zici následně ucházet příslušníci 
o jednu služební hodnost nižší. 

Co byste mu vzkázal?
Nástupci upřímně přeji, aby se 

mu dařilo a aby i on, až jednou 
ten čas přijde, odcházel se stej-
ně těžkým srdcem, ale současně 
i  s  podobně dobrým pocitem 
odvedené práce, jako dnes já.

a na závěr... - jak budete na 
Prostějov vzpomínat? Co vám 
nejvíc zůstane v paměti? 

Jak budu vzpomínat? Samo-
zřejmě jen v  tom nejlepším. 
Upřímně říkám, že jsem si tento 
malebný kout zamiloval a je mi 
velkou ctí, že jsem zde mohl být 
a velet zde týmu tak skvělých lidí. 
A co mi zůstane v paměti? Od-
sloužil jsem zde pětinu svého 
profesního života, proto toho 
bude opravdu hodně. Chvíle 
příjemné, ale i  ty druhé, kdy 
byli např. moji policisté ve 
službě zraněni. I  toto bohužel 
naše práce přináší. Každopád-
ně těch pozitivních věcí bude 
drtivá většina. Měl jsem mož-
nost sledovat i to, jak se region 
vyvíjí a zkvalitňují se podmínky 
pro život obyvatel. Snad jsem 
k tomu svým dílem přispěl i já. 
Milí kolegové, přátelé i  spolu-
občané, děkuji Vám za spolu-
práci, které si nesmírně vážím, 
a přeji vám všem mnoho zdaru 
v osobním, pracovním i rodin-
ném životě.

Děkuji za rozhovor. -jg-

Bezpeènostní specifika èasu dovolených
Letní období, a speciálně období dětských prázd-

nin, je časem, který sebou nese nejen toužebně oče-
kávané dovolené a  s  nimi spojený odpočinek od 
pracovních záležitostí, ale i  mnohá specifická bez-
pečnostní rizika. 

Jestliže se chystáte na delší dobu opustit domov, měli 
byste učinit některá opatření, abyste  se domů mohli 
vrátit bez obav, že na vás bude čekat nepříjemné pře-
kvapení.

Připravili jsme pro vás několik preventivních rad-
prvním preventivním pravidlem, nejen v době dovole-
ných, by mělo být nevystavování majetku na odiv.

 
•	 neříkejte datum svého odjezdu předčasně a zbytečně 

mnoha lidem  
•	 uschovejte cenné věci a důležité doklady do bezpeč-

nostní schránky nebo do rodinného trezoru, také lze 
využít bezpečnostních schránek u bankovních pobo-
ček v místě bydliště 

•	 zkontrolujte okna a  dveře, zda jsou pevně zavřené, 
nezatahujte záclony nebo žaluzie 

•	 uložte žebříky nebo jiné nástroje a nářadí, které by 
mohlo případnému pachateli posloužit  při vloupání 
do bytu, domu či rekreační chaty 

•	 svěřte klíče od bytu spolehlivému sousedovi, pří-
buznému, který by pravidelně vaši domácnost na-
vštěvoval, zaléval květiny a při té příležitosti i vybral 
poštovní schránku s dopisy a další případnou kore-
spondencí 

•	 můžete-li vytvořit zdání, že v bytě stále někdo je pří-
tomen, využijte toho a  to např. pomocí elektronic-

kých spínacích zařízení, kterými nastavíte činnost 
světel, rozhlasu, televize, ... 

•	 nejen před odjezdem, ale pro všechny případy je 
dobré mít pořízený seznam nebo fotodokumenta-
ci všech cenných věcí s napsanými výrobními čís-
ly.  Takové informace mohou vždy velmi pomoci 
nejen policii, ale i pojišťovnám při  likvidaci pojist-
né události. 

•	 neodmítejte sousedskou pomoc, sousedé si mohou 
všimnout podezřelých osob např. zlodějů nebo tzv. 
tipařů, kteří chodí od dveří ke dveřím, od domu 
k domu.  Ochotný soused může dohlédnout na váš 
majetek, když jste na cestách nebo na  dovolené 

•	 dobrý soused by však měl vědět, že odjíždíte, kdy se 
vrátíte a že během své nepřítomnosti nechystáte žád-
né změny 

•	 na závěr jen připomenu, určitě nesvěřujte svůj maje-
tek úplně cizím lidem a cizí lidi nepouštějte do svých 
domovů. 

Příprava auta:
•	 připravte si všechny doklady (technický průkaz, ze-

lená karta atd.). V případě, že jde o cizí automobil, 
pořiďte si pro cestu do zahraničí plnou moc oprávně-
ného majitele o zapůjčení vozu

•	 zkontrolujte elektroinstalaci, funkčnost všech žáro-
vek, stav autobaterie, pneumatiky (tlak, stav a hloub-
ka dezénu, včetně rezervy), stav brzdové soustavy, 
povinnou výbavu 

•	 u  starších vozů je vhodné přibalit problémové ná-
hradní díly

Příprava cesty:
•	 pečlivě naplánujte trasu jízdy, počítejte i s přestávkami
•	 na cestu vyjeďte odpočinutí 
•	 v době přestávek vozidlo uzamkněte a mějte jej neu-

stále na dohled
•	 zjistěte si kontaktní adresy konzulátů a tísňová telefo-

nická čísla pro případ nehody, nemoci nebo zranění 
(jednotné evropské číslo tísňového volání 112)

•	 pro malé cestující připravte vhodnou zábavu 
•	 zkontrolujte, zda máte potřebné doklady (řidičský 

a občanský průkaz, pas, víza a další).

Při návštěvě koupaliště dodržujte následující rady:
•	 cenné věci, šperky a větší množství financí nechejte 

doma
•	 nenechávejte volně odložené osobní věci ani na krát-

kou dobu bez dozoru, batoh, obuv nebo ručník nej-
sou vhodnou skrýší pro cennosti, mobil nebo peníze

•	 ani vozidlo není bezpečný úkryt pro vaše věci, pouze 
tím zvýšíte riziko vloupání

•	 po celou dobu koupání sledujte své děti
•	 nepřeceňujte své síly a pamatujte, že alkohol vás při 

sportu neposílí 
•	 při cykloturistice vždy zajistěte kola proti odcizení
•	 alkohol nepatří za volant ani za řídítka.

Přejeme příjemnou dovolenou plnou skvělých zážit-
ků i odpočinku a šťastný návrat domů vám přejí policis-
té Územního odboru Prostějov.

por. Mgr. František Kořínek
tiskový mluvčí
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Botanická zahrada na poèátku léta
Na přelomu jara a  léta ma-

lířská paleta přírody hýří úžas-
nými barvami. Stromy a  keře 
jsou oděny do krásného šatu 
a kapky rosy, které se po ránu 
na trávě třpytí jako diamanty, 
zvou k  procházce bosou no-
hou. Nechte se okouzlit touto 
krásou a  navštivte Botanic-
kou zahradu Petra Albrech-
ta v  Prostějově. Najdete tam 
spoustu nově rozkvetlých 
rostlin, jejichž barevnost, roz-
manitost, souznění a  pokora 
zaslouží našeho obdivu. 

Skvostem v  zahradě, na je-
hož krásu musíte vzhlédnout 
do koruny stromů, je liliovník 
tulipánokvětý. Tento pohádko-
vý strom patří do stejné čeledi 
jako magnólie. Pochází ze Se-
verní Ameriky a v době třetihor 
rostl i v Evropě. Exotické květy, 
podobné tulipánům, jsou žlu-
tozelené barvy a  objevují se až 
v  10letech. Listy jsou neméně 
zajímavé, ve tvaru lyry. Dřevo 
se používá na výrobu varhan. 
Liliovník obsahuje jedovatý 
alkaloid tulipiferin a  v  naší re-
publice byl poprvé zasazen roku 
1865 v  Hluboké nad Vltavou. 
Tento strom se může dožít až 
400let. Dalším zajímavým stro-
mem v  zahradě je křehovětvec 
žlutý. Každým druhým rokem 
se v červnu zahalí do pláště bí-
lých květů, které jsou dlouhé až 
30cm. Má křehké větve - odtud 
jeho název, ale dřevo tohoto 
stromu je těžké a  tvrdé a  pou-
žívá se pro speciální řezbářské 
práce. Ze dřeva a  z  kořenů se 
získává jasně žluté barvivo.

Ze skalnatých horských ob-
lastí čínské provincie Chu-pej 
pochází jeden z  nejkrásnějších 
a nejpůvabnějších keřů v zahra-
dě. Jmenuje se kolkvície krásná 
a svou jemnou něžností nezapře 
orientální původ. Oděje se do 
několika tisíc růžových květů, 
které vydávají příjemnou, slad-
kou vůni. Borka starších větví 
se papírovitě odlupuje a  tak 
i  v  zimě, kdy je tento keř bez 

listů, skýtá zajímavý pohled. 
Kolkvície se do Evropy dosta-
la začátkem 20století. Dalšími, 
krásně kvetoucími keři v zahra-
dě jsou pustoryly, lidově se jim 
říká nepravý jasmín. Jeho pů-
vabné květy vás už z dálky při-
lákají svou omamnou vůní. Jeho 
dřevo je tvrdé, nekroutí se a  je 
vhodné na výrobu luků a šípů. 
Do Evropy byl dovezen v  roce 
1562, kdy ho ze zahrad v Top-
kapi, v  istanbulském sultánově 
paláci, přivezl do Vídně velvy-
slanec římského císaře. Vajgélie, 
pocházející z východní Asie, pa-
tří svým bohatým květenstvím 
mezi nejvděčnější keře zahrady. 
Bylo vyšlechtěno mnoho odrůd 
s různě zbarvenými květy i listy. 
Největší podíl na tom má fran-

couzský zahradník Lemoine 
z  Nancy. V  botanické zahradě 
roste několik druhů. Nejmenší, 
která dorůstá pouze 50cm se 
jmenuje ´Verweig Monet´. Na-
jdete ji kousek od vchodu do za-
hrady. Vajgélie je pojmenovaná 
po německém vědci Ch. E. Wei-
gelovi. Trojpuky, další v zahradě 
kvetoucí keře jsou nenáročné 
a  porostou každému pěstiteli. 
Nováčkem je méně vzrůst-
ný, růžově kvetoucí kultivar 
´Strawberry Fields´. Tento troj-
puk má stejné jméno jako kdysi 
píseň od legendárních Beatles, 
v překladu znamená „jahodová 
pole“. Dále z  nyní kvetoucích 
keřů, najdete tavolníky, tavo-
ly, dříny a  jiné. Mezi pnoucími 
rostlinami dominuje plamének 
v  několika barvách. Tento rod 
má asi 300druhů a nepřeberné 
množství kultivarů. Dále tu na-
jdete hvozdíky v několika dru-
zích, kosatce, mochny, kakosty, 
sivutky, liliochvostec, mydlice, 
dlužichy, mnohokvět a spoustu 
dalších.

Protože botanickou zahra-
du navštěvují děti a  mládež 
ze škol, rostou tu  také rostliny 
naší přírody jako chrpy, vlčí 
mák, pryskyřníky, vlaštovičník, 
kuklíky, svízele, dnes už vzácný 
koukol a  jiné. Za zmínku urči-
tě stojí třemdava bílá. Druhový 
název není odvozen od barvy 
květu, ale od barvy kořene. Je 
to rostlina fotosenzibilní, při 
doteku rostliny a  následném 
oslunění se mohou objevit na 
pokožce vyrážky nebo puchý-
ře, po zhojení někdy zůstávají 
skvrny na pokožce. Zato květy 
denivek jsou jedlé a  v  Orien-
tu jsou považovány za výtečné 
koření. V  Evropě ji jako první 
pěstovali Řekové, kteří ji po-
jmenovali „krása na jeden den“, 
podle krátké doby kvetení. Ele-
gantní čechravy pochází z Asie. 
Jejich netradiční květenství, po-
hupující se ve větru, je okrasou 
zahrady. V botanické zahradě ji 
najdeme v několika barvách.

V  bazénu můžeme vidět 
kvetoucí stulík, řezan pilolis-

tý a  lekníny. Květ leknínu se 
jako důležitý symbol objevuje 
na množství maleb a  plastik 
starých Mayů. Některé druhy 
leknínů mají využití v  tradiční 
indické medicíně.

Ráda bych ještě přiblížila ale-
spoň několik bylinek, rostou-
cích v  zahradě. Asi každý zná 
vůni fialových kvítků, symbolu 
jihofrancouzské Provance. Le-
vandulová silice je léčivá a  le-
vandule je součástí provensál-
ského koření. Listy libečku se 
přidávají do polévek, omáček 
a  salátů. Libeček pochází ze 
Středomoří a v 16.století se pou-
žíval jako účinné afrodisiakum. 
Tymián byl ve Francii nazýván 
penicilínem chudých. Je to jed-
na z  nejsilněji působících rost-
linných antiseptických drog. 
Obsahuje účinnou látku thymol 

a  je také součástí provensál-
ského koření. Kotvičník zemní 
má lidové označení rostlinná 
viagra. Pomáhá při problémech 
s ledvinami a má výrazné afro-
diziakální účinky. Kozlík lé-
kařský je léčivá rostlina známá 
už od středověku. Je to jedna 
z prvních, homeopaticky upra-
vovaných bylin. Valeriánské, 
neboli kozlíkové kapky se pou-
žívají při nespavosti, nervozitě 
a  nadýmání. Bazalce posvátné 
se říká tulsí. Má antioxidač-
ní a  protizánětlivé účinky a  je 
řazena mezi adaptogeny. Je to 
nejposvátnější rostlina hinduis-
mu, v  Indii se pěstuje více než 
3000let. Hadí mord, také je na-
zýván černý kořen, je znám jako 
zelenina už od 16.století. Nej-
většími pěstiteli hadího mordu 
je Francie, Belgie a Nizozemsko. 
Barva kořene je temně černá, 
ale dužnina je bílá a  křehká, 
má nasládlou chuť. Nachází se 
v  ní velké množství sacharidů 
a  inulínu, proto je kořen velice 
vhodný pro diabetiky a  osoby 
trpící revmatismem.V  zahradě 
najdeme ještě spoustu jiných 
bylinek a léčivých rostlin.

V měsíci červenci se můžeme 

těšit na další skvost v  zahradě, 
který koncem tohoto měsíce 
vykvete a  to na vodní rostlinu 
opředenou mnoha bájemi, lotos 
indický. Také poprvé vykvete 
růžovými, orchidejím podob-
nými květy, atraktivní chitalpa. 
Je to kříženec katalpy a chilopsi-
su. Příště si také povíme něco 
o  růži, královně květin, která 
v sobě ukrývá tolik krásy a smy-
slnosti. V  zahradě najdeme 
mimo jiné růže pnoucí i divoké.

Pokud půjdete Lidickou ulicí 
a  uvidíte otevřenou branku do 
botanické zahrady, tak neváhej-
te a  vejděte. Zahradu, lákající 
k odpočinku, tvoří nejen krásné 
květy a půvabná zeleň, ale i pta-
čí zpěv. Při tom lze zapomenout 
na starosti všedního dne, načer-
pat energii a dovědět se něco ze 
světa rostlin.

Botanická zahrada je pro vás 
otevřená kromě pondělí a nedě-
le a  to od úterý do pátku od 8 
do 18 hodin, v sobotu je otevře-
no od 10 do 16 hodin, vstup je 
zdarma.

Za botanickou zahradu Vám 
všem přeji příjemně strávenou 
dovolenou a dětem prázdniny.

Anežka Šrámková,vedoucí 
botanické zahrady  

Petra Albrechta v Prostějově

Zvonečník černý

Mamota úzkolistá Rubra

Lekníny

Mnohokvět hroznatý

Křehovětvec žlutý
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Jak si správně napustit bazén
Nastalo léto a  vysoké letní 

teploty zvou k  osvěžujícímu 
koupání v bazénech. Zájmem 
každého majitele domácího 
bazénu je mít průzračnou 
vodu bez jakýchkoliv nečistot. 

Jak na to? Chcete-li využít 
vodovodní přípojky k  napuš-
tění svého bazénu, hlavně na-
pouštějte pomalu a mimo špič-
ku, raději v noci nebo během 
poledních hodin. 

Při rychlém a  prudkém 
napouštění bazénů, dochází 
k nárazovým změnám hydrau-
lických poměrů ve vodovodní 
síti. To způsobuje uvolňování 
usazenin z  vnitřních stěn vo-
dovodního potrubí a  dochází 
k  zakalení vody. Vodovodní 
kohoutky tedy otevřete pouze 
„napůl“.  Kromě zakalení vody, 
může dojít i  k  poklesu tlaku 

v síti a tyto problémy se mohou 
současně projevit i u jiných od-
běratelů. Majitel bazénu si tak 
silným proudem vody může 
nejen napustit zakalenou vodu 
přímo do bazénu, ale navíc 
může způsobit zakalení vody 
i svým sousedům. 

Zaručenou cestou pro do-
sažení stoprocentně kvalitní 
vody a rychle napuštěného ba-
zénu je dovoz vody cisternou 
od společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. Máte-
-li zájem objednat napuštění 
bazénu pomocí autocisterny, 
informace o této službě najde-
te na www.smv.cz, v  rubrice 
Služby nebo na zákaznické lin-
ce 840 668 668. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

„TAHOUNI 2016“ a Den otevřených dveří na letišti v Prostějově
Začátkem června se prostě-

jovské letiště opět zaplnilo dět-
mi z  mateřských a  základních 
škol a  dalšími zájemci, kteří 
sem zavítali na Den otevřených 
dveří velitele 102. průzkum-
ného praporu generála Karla 
Palečka. Ke zhlédnutí byly 
statické i  dynamické ukázky 
vojenské techniky a  výcviku, 
ukázky seskoků, přelet proudo-
vých letounů L-159 Alca, pilo-
táž bitevního vrtulníku MI-24, 
nebo bojové umění MUSA-
DO MCS. Zcela netradičně 
se v  tento den konala i  další 
neméně významná událost, 
a to charitativní akce s názvem 
„TAHOUNI 2016“. Vybrané 
finanční prostředky tentokrát 
putují prostějovskému Občan-
skému sdružení Lipka z.s.

V  historii pořádání charita-
tivních akcí to letos byl již osmý 
počin vojáků ze 102. průzkum-

ného praporu, kteří mezi sebou 
za tu dobu vybrali v  celkovém 
součtu přes čtvrt milionu ko-
run. Díky svým dobročinným 
aktivitám, také letos prapor 
obdržel Cenu města Prostějova, 
která je každoročně udělována 

prostějovským rodákům, nebo 
kolektivům, kteří svou činností 
zviditelňují město v  nejrůzněj-
ších oblastech. 

Tradiční každoroční sbírka je 
vždy spojena se sportovním klá-
ním a stejně tomu bylo i letošní rok. 

Turnaje v tažení vojenské techniky 
se zúčastnilo celkem 7 dvanácti-
členných družstev. Své zástupce 
zde měli i  příslušníci Policie ČR. 
Pravidla byla jednoduchá a  jasná, 
v  co nejkratším čase přemístit na 
vzdálenost 70 metrů různé typy 
techniky, pouze pomocí lidské síly. 

Turnaj byl napínavý a  dyna-
mický od začátku až do konce. 
Soutěžící družstva musela po-
stupně utáhnout vozidla LDR-
130 Kajman, LOV Iveco, Tatru 
T-810, T-815 6x6 a  T-815 8x8. 
Přitom nejlehčí z  nich vážilo 
4000 kg a  hmotnost nejtěžšího 
dosahovala 14000 kg. Z vítězství 
se nakonec radoval tým 1. prů-
zkumné roty, kterému patří velká 
gratulace, v konečném důsledku 
však hlavní a nejdůležitější ideou 
celého turnaje bylo přispět na 
dobrou věc, a to se podařilo.

Celková výše vybrané částky 
se nakonec vyšplhala na nád-

herných 32 117 Kč. Šek z rukou 
velitele praporu pplk. Ing. René 
Sabely převzala za Občanské 
sdružení Lipka z.s. paní Hana 
Galetková, která ve své řeči po-
děkovala všem, kteří přispěli. 
Za vybrané peníze se uskuteční 
společný výlet zdravotně posti-
žených dětí ze sdružení a  dále 
budou pořízeny kompenzační 
pomůcky.

Mezi pozvanými hosty byli 
i  zástupci města Prostějova, ná-
městek primátorky 

Pavel Smetana a pan Miroslav 
Pišťák. Právě bývalý exprimátor 
Pišťák na charitativní akce po-
řádané 102. praporem přispívá 
pravidelně nemalými částkami. 
Děkujeme všem návštěvníkům 
Dne otevřených dveří 102.pzpr 
a  „Tahounům“, kteří svými dary 
přispěli ke zdaru celé akce! Autor: 
 rotná Veronika Zdobinová

Foto: rotmistr František Frey

„Na prázdniny bezpeèně“ 
Preventivní akce věnovaná 

motoristům, připravená Měst-
skou policií Prostějov ve spolu-
práci s  krajským pracovištěm 
Besipu Olomouckého kraje.  

Nechat si změřit rychlost, tuto 
možnost měli řidiči motorových 
vozidel v sobotu, 11. června v době 
od 8.30 – 12.30 hod. na trase Sever-
ní obslužná.

Výsledky:
Celkem se dostavilo 175 mo-

toristů. Z toho 2 řidiči motocy-
klů. V  třech případech ukazatel 
rychlosti „podměřoval“, např. 
radarem naměřeno 63 km/hod. 
na ukazateli řidičem zjištěno 
56 km/hod. Tato hodnota byla 
nejvyšší naměřenou odchyl-
kou. Těmto řidičům byl doporu-

čen servis, neboť ne svojí vinnou 
mohou překročit zákonem da-
nou rychlost.

U devíti automobilů se ukazatel 
rychlosti zcela shodoval s  namě-
řenou hodnotou mobilním rada-
rem. U ostatních vesměs zjištěna 
odchylka do 10%. Pouze u  čtyř 
vozidel byla vyšší jak 10%. Nej-
vyšší zaznamenána o 11 km/hod. 
Radarem naměřeno 39 km/hod, 
zatímco tachometr ukázal 50 km/
hod. 

Nejvyšší naměřená rychlost 
u motocyklu 66 km/hod., u osob-
ního vozu 90 km/hod. 108 řidičů si 
chtělo vyzkoušet „padesátku“. 

Každý účastník obdržel na sta-
novišti „START“ drobný dárek 
v podobě letáku a reflexních doplň-
ků, které věnovala Městská policie 
Prostějov a BESIP.  -red-

Slavnostní ukonèení mezinárodního cvièení KHAAN QUEST 2016
Slavnostním nástupem spoje-

ným s certifikací praporu mon-
golské armády k  plnění úkolů 
jednotek OSN v Jižním Súdánu 
bylo ukončeno mezinárodní cvi-
čení Khaan Quest 2016.

Přítomný zástupce velitele spo-
jeneckých jednotek v  Tichomoří 
(US PACCOM) generálmajor  
Gregory BILTON ve svém proje-
vu ocenil míru připravenosti a pří-
stup k plnění úkolů všech zúčast-
něných jednotek. Uznal nasazení 
cvičících, s jakým prováděli výcvik 
na jednotlivých stanovištích, kde 
se simulovaly situace, se který-
mi se mohou vojáci při nasazení 
v  zahraničních operacích setkat. 
V závěru poděkoval příslušníkům 
mongolské armády za přípravu 
cvičení a za pohostinnost.

Četa složená z  příslušníků 
72.mpr, která reprezentovala spolu 

s  příslušníky 53. pPzEB armádu 
České republiky, byla na všech sta-
novištích hodnocena jako jedna 
z nejlepších a to i přesto, že na roz-
díl od ostatních čet měla pouze 25 
členů místo 39. Instruktoři a vojáci 
53.pPzEB zdárně zvládli nástrahy 
místního prostředí a počasí. Úko-
ly spojené s výcvikem v přežití se 
podařilo splnit i  v  místních ná-

ročných povětrnostních podmín-
kách, kdy se rozdíly teplot pohy-
bovaly od -5 do 28°C a síla větru 
dosahovala průměrně 50km/hod, 
v nárazech až 90km/hod.

Na slavnostním ukončení cvi-
čení, kromě vojáků a vojenského 
přidělence obrany ČR pro Mon-
golsko a  Čínu plk. Ing. Jindřich 
HACKERA, zastupovala Českou 

republiku také velvyslankyně ČR 
v  Mongolsku paní Ivana GROL-
LOVÁ. 

Oba jmenovaní byli přítomni 
i na „ČESKÉM DNI“, na kterém 
každý ze zúčastněných národů 
představuje svou kulturu a tradice. 
Velvyslankyně sklidila potlesk za 
svůj projev vedený v  anglickém 
a mongolském jazyce. Čeští vojáci 

pak za zpěv České národní hymny, 
prezentaci vojenského bojového 
umění (MUSADO MCS) a nako-
nec i za předvedení české polky, jak 
jinak než v národních krojích.

Stejně tak jako Češi, tak i Mon-
golové, měli svůj národní den. 
Jeho součástí byl kromě hudební 
produkce, závodu koní a lukostřel-
by také tradiční mongolský zápas. 
Tohoto klání s prvky řeckořímské-
ho zápasu se na výzvu pořadatele 
zúčastnili i dobrovolníci z řad ostat-
ních národů. Nerovný boj s  do-
mácími borci nevyhrál nikdo, ale 
v rámci mezinárodní komunity náš 
zástupce rtn. Oldřich S. (příslušník 
roty hloubkového průzkumu / 102.
pzpr) porazil postupně jak japon-
ského, tak i amerického zápasníka, 
který byl vybrán z řad US Marines.

Autor: mjr. Václav MALÁT
Foto: npor. Ondřej DANĚK
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Fotoohlédnutí za oslavami 700. výroèí narození Karla IV:
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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:

akce na pomoc přírodě
Hloučela plná života – budo-
vání broukoviště 
KDY: čtvrtek 7. července, 
od 9:00 do 11:30
KDE: biokoridor Hloučela, 
sraz U Abrahámka v  9:00
Společná akce pro přírodu 
v   biokoridoru Hloučela. Na 
velké loučce (u  10. zastave-
ní naučné stezky) společně 
vybudujeme ze starých kme-
nů a  větví broukoviště jako 
biotop pro vývin larev vzác-
ných druhů hmyzu. Pro děti 
budou připraveny hravé akti-
vity a  pro všechny pomocní-
ky drobné občerstvení. Sraz  
v  9:00 u Abrahámka. S  sebou 
pracovní oblečení a  dostatek 
tekutin.

celodenní akce pro veřejnost
Den u mokřadu Bělá 
KDY: sobota 9. července 
od 9:30 do 15:30
KDE: mokřad Bělá u  želez-

niční zastávky Šubířov
Osvětová, vzdělávací i  hravá 
akce pro veřejnost spojená  
s  praktickou pomocí přírodě. 
Účastníci se mohou dopra-
vit na místo konání kdyko-
liv během dne. Vhodný vlak  
z  Prostějova do zastávky Šubí-
řov odjíždí z  hl. nádr. v  8:02, 
odjezd zpátečního vlaku ze 
Šubířova v  15:50.
Lokalita se nachází u bývalého 
hotelu Upolín v   blízkosti žel. 
zastávky Šubířov. Trasa od ná-
draží na místo akce bude vy-
značena fáborky a  cedulemi. 
Kousek za žel. stanicí je velké 
parkoviště.

Co nás čeká
práce pro přírodu: hrabání 
posečené trávy (pro pomoc-
níky bude připraveno občer-
stvení)
exkurze lokalitou Bělá s   vý-
kladem: začátky v  10:00 
a 13:00

společné hledání kešek s  po-
mocí GPS: začátky v  11:00, 
14:00
hledačka (quest) po části na-
učné stezky (délka cca 2-3 
km) 
po celou dobu hravé i vzdělá-
vací aktivity pro děti i dospělé, 
piknik v  trávě, opékání  dob-
rot na ohýnku
k  dispozici budou informační 
materiály o lokalitě Bělá a pří-
rodním parku Kladecko
V   případě trvalého deště se 
akce přesouvá na další sobotu, 
aktuální informace na tel. 603  
730  594, na našem webu a na 
facebooku.

akce pro rodiče s dětmi
Kytičková víla
Kdy: čtvrtek 14. července, 
od 9:00 do 12:00
Kde: Botanická zahrada 
P. Albrechta, Lidická ul.
Hravá přírodovědná stezka 
pro děti Botanickou zahradou 

P. Albrechta. Děti si projdou 
botanickou zahradu a  budou 
plnit úkoly Kytičkové víly. 
Start kdykoliv od 9:00 do 
11:15, akce končí ve 12:00. 
Trasa je vhodná pro kočárky. 
Poplatek 20 Kč/dítě.

akce pro rodiče s dětmi
Skřítci Kolářových sadů 
KDY: čtvrtek 21. července 
od 9:00 do 12:00
KDE: Kolářovy sady, 
start u MŠ Mánesova
Aktivity pro děti nejen o stro-
mech a  jejich obyvatelích v   
Kolářových sadech. Stromoví 
skřítci si pro děti nachystají 
spoustu zajímavých úkolů. 
Start u MŠ Mánesova od 9:00 
do 11:15, akce končí ve 12:00. 
Trasa je vhodná pro kočárky. 
Poplatek 20 Kč/dítě.

vycházka pro děti i dospělé
Putování za obrem kolem 
Otaslavic 

KDY: čtvrtek 28. července 
od 9:28 do 15:00
KDE: Otaslavice a okolí, sraz na 
aut. nádraží v  Prostějově v  9:20
Hravá vycházka do lesů a skal 
v   okolí Otaslavic. Navštívíme 
Hladomornu v   Otaslavicích, 
půjdeme podél potoka Brodeč-
ka a  budeme pozorovat jeho 
obyvatele. A možná si prohléd-
neme i  raka! Cestou potkáme 
několik studánek. U tajemných 
skal Obrova noha budeme hle-
dat ukrytý poklad. Délka trasy 
asi 7 km. Odjezd do Otaslavic  
v   9:28 autobusem z   aut. ná-
draží, návrat do  15:00. Popla-
tek 20 Kč/dítě.

Akce se konají za finanční 
podpory:

Statutárního města Prostějo-
va, Olomouckého kraje, 

NET4GAS,
MŽP v  rámci projektů 

„Poznáváme přírodu za humny“ 
a „Hloučela plná života“.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

INZERCE
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Informace

Prostějov – město s dobrou adresou
Záleží nám na městě, kde 

žijeme. Máme zájem budovat 
město s dobrou adresou. Jsme 

občané, kteří chtějí zlepšovat 
prostředí ve svých městech. 
Města, která problematiku roz-
voje cyklodopravy řeší kom-
plexně a  systémově se sdružují 
v Asociaci měst pro cyklistiku. 

Dobrá adresa je vizitka kaž-
dého města nebo oblasti. Tato 
marketingová značka obsahuje 
informaci, že místo je vhodné 
jak pro mladé lidi, rodiny s dět-
mi, tak i pro seniory. Dobrá ad-
resa znamená také mít kvalitní 
dopravní infrastrukturu a  pro-
myšlené řešení mobility obyva-
tel i přepravy zboží. Základním 
cílem města je zvýšení celkové 
kvality života, v  duchu sloga-
nu „město s  dobrou adresou“. 

Všechny ostatní faktory jsou 
této hlavní myšlence podřízeny. 
Součástí plnění tohoto cíle je 
podpora rozvoje městské mo-
bility. Možnost dostat se, kam 
potřebuji, dostat se tam včas, 
bezpečně a pohodlně. Mobilita 
patří mezi základní lidská prá-
va. Je třeba však najít způsoby 
řízení a pravidla, která mobilitu 
udrží v určitých mezích. Touto 
cestou se vydala i nová Asocia-
ce měst pro cyklisty, která chce 
pracovat na tématu udržitelné 
mobility a  na svých územích 
hledat způsob, jak udržet rov-
nováhu mezi čtyřmi základními 
druhy dopravy: automobilovou, 
veřejnou, cyklistickou a pěší. Ve 

svém názvu si zvolila cyklisty, 
kteří patří mezi nejzranitelnější 
a  současně nejčastěji opomíje-
nou skupinu. Právě cyklodopra-
va přitom pracuje ve prospěch 
celého města. Pro 50 % veške-
rých cest kratších než 5 km dnes 
obyvatelé měst využívají osobní 
automobil. Cyklisté prokazatel-
ně zvyšují průměrnou rychlost 
automobilové dopravy, zlepšují 
průjezdnost a  přispívají k  cel-
kové kvalitě života. Cesta vede 
přes změnu zákonů, vytváření 
odborů mobility ve  městech 
a  vypracování nových strate-
gických dokumentů a konkrét-
ních akčních plánů. Hlavní je 
ale neustálá výměna zkušenos-

tí. Témata jsou poměrně nová, 
a  proto bude užitečné učit se 
z vlastních i cizích postupů. Za 
tímto účelem byla vytvořena 
Cyklistická akademie – výuko-
vý program pro všechny, kdo se 
chtějí dozvědět víc o základech 
udržitelné mobility. 

Domnívám se, že Prostějov 
do Asociace cykloměst patří 
a v co nejbližší době se stane je-
jím dalším řádným členem, aby 
mohlo využívat její podporu při 
rozvoji města.

Ing. Jaromír Hruban
Místopředseda místní 

organizace Hnutí ANO2011
Člen komise pro dopravu 

Rady města Prostějova

„Povýšení“ kina má smysl

Oddělení kina Metro a vy-
tvoření samostatné příspěv-
kové organizace, jak bylo 
schváleno na posledním 
zastupitelstvu, považujeme 
za krok správným směrem. 
Městské kino již dnes pat-
ří mezi centra prostějovské 
kultury, protože se neomezu-
je jen na samotné promítání 
filmů, ale nabízí i  prostory 
pro řadu výstav či prezen-
tací umělecké nebo tradiční 
tvorby. Potenciál kina Metro 
ale logicky ještě není stopro-
centně využit a  právě jeho 
osamostatnění a  postavení 
této instituce na roveň jiných 
městských kulturních orga-
nizací jako je Městské diva-
dlo nebo Městská knihovna, 
mu může poskytnout další 
prostor k rozletu. Navíc může 
bez pochyby také posloužit 
k větší transparentnosti jeho 
fungování, kdy bude jasné, 
jak tato nově vytvořená insti-
tuce hospodaří.

Ač patříme k  opozici, ná-
vrh na „samostatné“ kino 
jsme podpořili, protože vě-
říme, že zastupitelé se vždy 
mají rozhodovat podle toho, 
co je podle jejich názoru pro 
město a jeho občany nejlepší. 
Stejně se snažíme předkládat 

návrhy na vylepšení fungo-
vání všech částí města. Když 
zůstaneme pro dnešek na 
poli kultury, můžeme zmí-
nit návrh Milady Sokolové 
ve finančním výboru, aby se 
pravidla financování Spole-
čenského domu, známějšího 
jako Kasko, nastavila jedno-
značněji a  více transparent-
ně. Město by mělo dopředu 
určit, jaký typ akcí bude ve 
svých kulturních prostorách 
podporovat poskytnutím 
výhodnějšího nájmu a  jaké 
podrobí komerčním pod-
mínkám, což vyplývá i z po-
vahy služeb obecně hospo-
dářského zájmu, do kterých 
Kasko spadá. Věříme, že 
tento náš návrh vedení města 
přijme, protože to bude vý-
hodné, a to jak pro městskou 
kulturu, tak pro rozpočet 
města.

Závěrem si Vám všem, 
Prostějovankám a  Prostějo-
vanům, dovolujeme popřát 
hezké léto a  pokud možno 
i dovolenou, která Vám neje-
nom přinese potřebný odpo-
činek, ale také Vás nabije no-
vou energií do zbytku roku!
 Za klub ODS 

 Milada Sokolová
 a Tomáš Blumenstein

Hledá se plavecký bazén v Prostějově 
(aneb koupání letos a za deset let)

S nastávajícími prázdninami nastávají starosti kam 
vyrazit v Prostějově letos za koupáním.  Co když počasí 
koupání nebude přát?  A jak je to s tím novým plavec-
kým bazénem a kde že nakonec bude?

Městské lázně jsou fajn, ale bývají v červenci kaž-
doročně zavřené a rozšíření lázní o druhý bazén bylo 
reálné ještě loni, ale už není. Pozemkovou rezervu 
lázní  město prodalo. Přitom jsou tu vlastní studny 
a úprava vody. ZPP hlasovalo při prodeji pozemkové 
rezervy proti. 

Tradiční koupaliště na Kostelecké jsme doslova pro-
šustrovali na NOC (Národní Olympijské Centrum). 
Přitom využití odpadního tepla bylo v plánu už při pro-
jektování krytého bazénu. Projekty na koupaliště exis-
tují a  stály nás asi milion korun.  Ještě před volbami 
všichni deklarovali zájem udělat zde pořádný plavecký 
bazén. Nyní ale místo zastřešeného bazénu 50m zde 
budeme mít zastřešené tenisové kurty. ZPP navrhovalo 
už loni vytipovat jiný pozemek pro NOC a nový krytý 
bazén vybudovat právě tu. Poslední jednání zastupitel-
stva 6.6.2016 schválilo 1,7 milionu na chladící věž zim-
ního stadionu, která tu ale bude v létě ohřívat vzduch, 
místo ohřevu vody koupaliště.  

Vrahovické koupaliště Sokolů je pro pěší daleko, ale 
pořád ještě v dojezdové vzdálenosti na kole. Je urči-
tě dobře, pokud by město participovalo na jeho rekon-
strukci. ZPP hlasuje pro.

Aquapark Koupelky jsou masová záležitost, kde 
si člověk moc nezaplave. (viz foto).  Za ty peníze, co 
to stálo, zde klidně mohl být aquapark krytý. Jsou tu 
tepelná čerpadla, kterých by se možná dalo využít pro 
nový bazén, ale možná taky ne. Projekt  na krytý bazén 
v tomto místě je ve fázi úvah. Tak jen doufejme, že pro-
jekty budou včas zveřejněny včetně rozpočtu dříve, než 
bude pevně rozhodnuto… 

Ještě, že máme možnosti koupání v okolí Prostějo-
va. V dosahu je ještě vyčištěná Plumlovská přehrada, 
koupání u Tovačova a třeba krytý aquapark na kraji 
Olomouce, či krytý aquapark v Bohuňovicích za Olo-
moucí. A velmi oblíbené je jednoduché koupaliště na 
Stražisku. Ale to už není Prostějov...  

Pěkné léto vám přeje vaše Změna pro Prostějov. 
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Nový Ergo-domek v Centru 
sociálních služeb Prostějov

Místnosti ergo-aktivizace pro 
domov se zvláštním režimem 
byly léta umístěny v  suterénu 
modré budovy D, s  mixem jed-
notlivých činností. Teprve nedáv-
no, v polovině března 2016, jsme 
se přestěhovali do nových prostor. 

Samostatně stojící budova nese 
název Ergo-domek a  svou kapa-
citou slouží průměrně pro 30 uži-
vatelek služby domov se zvláštním 
režimem. Velkým přínosem je 
obohacení aktivit o možnosti, které 
skýtají místnosti rozdělené podle 
jednotlivých tvořivých činností. 

V první místnosti je keramická 
dílna, kde jsou soustředěné veškeré 
aktivity pro práci s hlínou. Uživa-
telky služby zde tvoří drobné dár-
ky z licí a točířské hlíny a věnují se 
různým druhům dekorování kera-
miky. Nedílnou součástí domku je 
i prostor s keramickou pecí.

Další místností je tvořivá díl-
na jako zázemí pro tradiční ruční 
práce, zejména pletení, háčkování, 
vyšívání, tkaní a  jiné rukodělné 
činnosti. Svou velikostí nabízí také 
prostředí pro skupinové činnosti, 
jako jsou pravidelná cvičení, zpí-
vání, poslech hudby, tanec, čtení na 
pokračování, přednášky, besedy za-
měřené na různá témata a mnohé 
další aktivity. 

Novinkou je místnost pro Art-
-klub, kde mají uživatelky služby 
možnost příjemného posezení 
u  kávy či čaje, relaxace a  sebe-
realizace pomocí tvorby. Tvůrčí 
činnost - jak je obecně známo - 
přináší uvolnění, dobrou náladu, 
rozvíjí se při ní fantazie a  spon-
tánnost. Zároveň se pomocí 
úchopů různých kreslicích po-
můcek a pohybů zlepšuje jemná 
motorika. 

V budově je také místnost pro 
kuchyňku určenou k pečení a va-
ření, tedy k  činnostem důvěrně 
známým každé hospodyňce.

Volnočasové aktivity se u  lidí 
během života mohou měnit, 
některé aktivity lidé opouštějí 
a  naopak, někdy nacházejí zcela 
nové. Uživatelky služby se denně 
střídají v  jednotlivých místnos-
tech Ergo-domku a  podle zá-
jmů si vybírají ze široké nabídky 
programů. Díky jednotlivým 
aktivitám a  používaným techni-
kám mohou poznávat své vlastní 
možnosti, což jim pomáhá při 
posilování sebedůvěry, přispívá 
k  přiměřenému sebehodnocení 
a růstu vlastní osobnosti. V nepo-
slední řadě je přínosem nového 
uspořádání interiéru této budovy 
výborná možnost pro vzájemné 
setkávání uživatelek služby, na-
vazování, udržování a posilování 
vztahů mezi sebou. Naše práce 
tedy stojí na pestrosti a rozmani-
tosti činností, které si i uživatelky 
služby pochvalují.  

I my, pracovníci, se těšíme z no-
vých prostorů a jsme rádi, že máme 
lepší podmínky pro aktivizační čin-
nosti podporující zdraví uživatelek 
služby. Centrum sociálních služeb 

 Prostějov, p.o..

I umění může léčit 
těžce nemocné

I  když alternativním léčeb-
ným postupům klasická medi-
cína většinou netleská, mnohé 
z nich pozitivní vliv na lidské 
zdraví dostatečně prokázaly.  
Například chromatoterapie – 
léčba pomocí barev – je dnes 
poměrně běžná v případě psy-
chických a psychosomatických 
onemocnění. Snad právě proto 
jednatelka Agentury domácí 
péče SANCO Květa Šťastná 
spolu s výtvarníkem Milošem 
Karáskem dali vzniknout pro-
jektu „Pozdní světlo“.  A  tak 
dnes jemná geometrie a kom-
binace barev pomáhá vyrovnat 
se s  těžkým údělem klientům 
Domu domácí péče SANCO 
ve Vrahovicích.

Projekt „Pozdní světlo“ sdru-
žuje české a  slovenské umělce, 
kteří se rozhodli svým dílem 
přispět k  léčbě klientů Domu 
domácí péče agentury SANCO. 
Jeho autorem je zmíněný vý-
tvarník Miloš Karásek. „Hned 
po první návštěvě jsem zatou-
žil změnit zdejší prostředí, aby 
nepůsobilo tak sterilně. Aby 
i vážněji nemocní lidé měli po-
cit, že jsou tu skutečně doma. 
V té době jsem cítil, že mi ne-
stačí umění jen jako dekorativní 
prvek, chtěl jsem něco víc. A tak 
jsem začal hledat cesty, jak po-
moci klientům v Domě domácí 
péče. Právě staří a nemocní lidé 
jsou naší společností poměrně 
opomíjeni,“ uvedl Miloš Ka-
rásek  na nedávném veřejném 
představení projektu.

Původně chtěl nejdřív vyzdo-
bit chodby a společné prostory, 
shodou okolností však první 
obraz vznikl pro konkrétního 
člověka, který už neměl chuť ani 
sílu k životu. Obraz namalovaný 
technikou kvantové malby mu 
pomohl překonat nejtěžší chví-
le. „Pro mě to byl další impuls 
a  hlavně mi to ukázalo směr, 
kterým se vydat. Právě pokoje 
se staly prvním místem, pro něž 
jsem obrazy tvořil. Jemná geo-
metrie a přesně použitá kombi-
nace barev napomáhá vytvoření 

meditačního stavu. Obrazy jsou 
komponovány jako otevřený 
záznam obsahující vloženou 
energii, která následovně sa-
mostatně reaguje s okolím,“ ko-
mentoval část svého díla Miloš 
Karásek.

Projekt Pozdní světlo není 
pouze jednoúčelovým uzavře-
ným projektem. Protože terape-
utický charakter může mít kro-
mě výtvarného umění i hudba, 
literatura, fotografie nebo di-
vadlo, oslovil Miloš Karásek 
autory z  jednotlivých oblastí 
s  prosbou o  spolupráci. Nikdo 
z  oslovených neodmítl, a  tak 
projekt Pozdní světlo neustále 
roste a vyvíjí se. „Ve světě, kde se 
umění stalo investiční komodi-
tou, se ho prostě snažíme vrátit 
tam, kam patří. Člověku,“ uza-
vřel Miloš Karásek.

Pro neformální představení 
projektu pak vytvořil „základ-
ní kámen“ se sochou, který 
v  recepci Domu domácí péče 
odhalila primátorka Alena Raš-
ková. Krátce poděkovala vedení 
agentury a personálu. „Podařilo 
se vytvořit krásné a  důstojné 
prostředí pro desítky nemoc-
ných. Díky za každého pacienta, 
kterého zdejší sestřičky posta-
vily na nohy. Díky za každého, 
kterému zpříjemnily podzim ži-
vota. Moc mě mrzí, že podobné 
zařízení neexistovalo, když jsem 
je potřebovala pro svou mamin-
ku,“ řekla Alena Rašková při 
této příležitosti. Olga Katolická

Základní kámen projektu 
Pozdní světlo pokřtila Květa 
Šťastná kvítky léčivé sedmik-
rásky.  Foto: Jana Mudrlová

ZŠ Palackého v soutěži BATTLEFIELD  2016
Battlefield je sportovně-

-historická soutěž s  temati-
kou 2. světové války, která je 
nejen poctou českosloven-
ským výsadkářům, jež pro-
vedli atentát na Reinharda 
Heydricha a po boji s nacisty 
zahynuli v  kostele sv. Cyrila 
a Metoděje, ale i všem dalším 
výsadkům a  parašutistům 
v době protektorátu.

Letošní ročník se uskutečnil 
11. května 2016 v  Olomouci. 
Tohoto krajského kola se za 
naši školu zúčastnily 2 týmy, 
celkem 12 žáků 9. tříd. Pod-
mínkou účasti bylo zpracovat 
velkou papírovou prezentaci, 
která se týkala činnosti para-
desantní skupiny CLAY a  Če-

stmíra Šikoly, jenž byl jejím 
členem.

Žáci v  průběhu soutěže zís-
kávali body za historický vědo-
mostní test, za sportovní a jiné 
aktivity (střelba ze vzduchovky, 
hod granátem na cíl, lezení na 
lanových překážkách, luštění 
šifer a  rébusů, zdolání překáž-
kové dráhy aj.). Soutěž byla 
velmi náročná hlavně z hlediska 
fyzické kondice. Mnozí muse-
li překonat strach z  výšek, aby 
svému týmu zajistili další body.

Oba týmy bojovaly až do 
posledních vteřin soutěže s  pl-
ným nasazením. I přesto, že se 
jim nepodařilo zvítězit, zaslouží 
velikou pochvalu, neboť úkoly 
byly opravdu velice náročné 

a  pomyslná laťka ležela hodně 
vysoko. 

Tým STÍHAČI ve složení 
Natálie Šterclová, Terezie On-
droušková, David Vykopal, 
Michal Glacner, Filip Holý 
a  Dominik Komárek obsadil 
krásné  3. místo, druhý sou-
těžní tým ENIGMA ve složení 
Kateřina Kopečná, Pavlína 
Ociepková, Tomáš Toman, 
Lukáš Frőml, Hoang Duc 
Long a  Radim Weisser získal 
7. místo. Gratulujeme a doufá-
me, že příští rok se v naší škole 
najdou další zapálení pokračo-
vatelé těchto našich úspěšných 
průkopníků.  Eva Najbrová

ZŠ a MŠ Prostějov
 Palackého tř. 14

Floristická soutěž i letos úspěšná
Také tentokrát se konala ve Společenském 

domě v  Prostějově. Pořadatelem byl – jako 
každoročně – Český zahrádkářský svaz, v zem-
ském kole v kategorii juniorů získala 2. místo 
studentka 3. ročníku RG Prostějov Jana Šebes-
tíková a postupuje do celostátního kola v Lysé 
nad Labem.

Seznam vítězů z páteční 
Floristické soutěže:

kategorie ŽÁCI:
1. Adam Hofer  Frýdek-Místek

2. Řeháčková Barbora Opava
3. Branná Anežka Karviná

kategorie JUNIOŘI:
1. Mlčúchová Daniela Karviná
2. Šebestíková Jana Prostějov
3. Zpěváková Radka Uherské Hradiště

kategorie SENIOŘI:
1. Skotková Jana Kroměříž
2. Žouželková Dana Prostějov
3. Kománková Marie Uherské Hradiště 
 -lš-

S terapeutickými účinky kvantové malby se seznámila v Domě domá-
cí péče i primátorka Alena Rašková. 
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Povšimněte si upraveného počtu projekcí 
během prázdninových měsíců !

PÁTEK 1. ČERVENCE
17.30 Ratchet a  Clank: Strážci vesmíru 
 americký animovaný film
Malí vesmírní hrdinové.
Režie: Kevin Munroe, Jericca Cleland, 94 min., 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Než jsem tě poznala 
 americký romantický film
Láska si tě najde i tam, kde to čekáš nejmíň…. 
V hl.rolích E. Clarke, S. Clalfin aj.
Režie: Thea Sarrock, 110 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

SOBOTA 2. ČERVENCE
17.30 Ratchet a Clank: Strážcové vesmíru
20.00 Než jsem tě poznala

NEDĚLE 3. ČERVENCE
17.30 Ratchet a Clank: Strážcové vesmíru
20.00 Než jsem tě poznala

PONDĚLÍ 4. ČERVENCE
20.00 Hra peněz  americké filmové drama
Z prostředí „amerických brouků finančníků“
V hl. rolích: G. Clooney, J. Roberts, J, O‘Connell, 
D. West
Režie: Jodie Foster, 95 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 5. ČERVENCE
20.00 Hra peněz

STŘEDA 6. ČERVENCE
20.00 Hra peněz

ČTVRTEK 7. ČERVENCE
17.30 Legenda o Tarzanovi 
 americký akční dobrodružný film
Člověk. Příroda. A příběh
V  hl. rolích: A. Sakrsgard, S. L. Jackson, M. 
Robbie, Ch. Waltz
Režie: David Yates, 111 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Mike a Dave shání holku
Mike a  Dave si chtějí pořádně zapařit a  sbalit 
nějaké baby…  které by jim na pařbě stačily…
V  hl. rolích: Z. Efron, A. Kendrick, A. Plaza,  
A. DeVine, S. Root
Režie: Jake Szymanski, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 8. ČERVENCE
17.30 Legenda o Tarzanovi 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Noc oživlých mrtvol  americký horor
Kultovní černobílý horor, první toho jména, který 
v době, kdy byl natočen (1968) nemohl být u nás 
uveden. Vzpomenete si na onen dávný strach při 
dávných videoprojekcích?
V  hl. rolích: D. Jones, J. O‘Dea, K. Hardman,  
M. Eastman, K. Wayne,
Režie: George A. Romero, 96 min., české titulky, 
obnovená premiéra, vstupné 100 Kč

SOBOTA 9. ČERVENCE
17.30 Legenda o Tarzanovi 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Mike a Dave shání holku

NEDĚLE 10. ČERVENCE
17.30 Legenda o Tarzanovi
20.00 Mike a Dave shání holku

PONDĚLÍ 11. ČERVENCE
20.00 Očista – Volební rok  americký horor
Perfektně zabezpečený dům, početná a  skvěle 
vybavená ochranka, co by se tak mohlo stát, aby 
senátorka tuhle noc nepřežila?
V hl. rolích: E. Mitchell, F. Grillo, M. Williamson, 
R. J. Barry
Režie: James DeMonaco, 100 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,  
vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 12. ČERVENCE
20.00 Očista – Volební rok

STŘEDA 13. ČERVENCE
20.00 Očista – Volební rok

ČTVRTEK 14. ČERVENCE
17.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí 
 animovaná rodinná komedie
Už popáté se vrátíme do doby ledové… 
a dostaneme se do vesmíru
Režie: Mike Thurmeier, 96 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč.
21.00 Pan Dokonalý 
 americká romantická komedie
Napraví pravá láska zabijáka na útěku?! Nebo se 
stane jeho užitečným parťákem? Ostatně – pro 
lásku se přece někdy i vraždí...
V  hl. rolích: A. Kendrick, Anson Mount, 
S.Rockwell, T. Roth.
Režie: Paco Cabezas, 95 min., české titulky, 
premiéra, vstupné 110 Kč

PÁTEK 15. ČERVENCE
17.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí 3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Pan Dokonalý

SOBOTA 16. ČERVENCE
17.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí 3D
20.00 Pan Dokonalý

NEDĚLE 17. ČERVENCE
17.30 Doba ledová
20.00 Pan Dokonalý

PONDĚLÍ 18. ČERVENCE
20.00 Bláznivá pětka  francouzská komedie
Jeden za všechny, všichni za jednoho
V hl. rolích: P. Niney, F. Civil, I. Gotesman, M. 
Bancilhon, I, Hanrot, E. Parvillers
Režie: Igor Gotesman, 102 min., českí titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 19. ČERVENCE
20.00 Bláznivá pětka

STŘEDA 20. ČERVENCE
20.00 Bláznivá pětka

ČTVRTEK 21. ČERVENCE
17.30 Smrtelné historky 
 trikový povídkový celovečerní film
Povídkové filmy bývaly kdysi běžné – tento je nový 
a jiný!
V hl. rolích: J. Budař, P. Landovský, J. Bubeníček, 
O. Trojan, L. Frej.
Režie: Jan Bubeníček, 80 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Učitelka  slovensko-české drama
Jan Hřebejk režíroval na Slovensku !
V  hl. rolích: Z. Mauréry, C. Kassai, P. Babjal,  
M. Havelka O. Malý
Režie: Jan Hřebejk, 102 min., premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 22. ČERVENCE
17.30 Učitelka
20.00 Zhasni a zemřeš  americký horor
Když Rebecca v době dospívání zhasla, nebyla si 
nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není... Nyní 
jsou v  ohrožení životy všech - jakmile zhasnou 
světla…
V hl. rolích: T. Palmer, M. Bello, B. Burke, E. Alyn 
Lind, A. Vela-Bailey
Režie: David F. Sandberg, 90 min., české titulky, 
premiéra
Mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 23. ČERVENCE
17.30 Učitelka
20.00 Zhasni a zemřeš

NEDĚLE 24. ČERVENCE
17.30 Smrtelné historky
20.00 Učitelka

PONDĚLÍ 25. ČERVENCE
20.00 Julieta  španělské filmové drama
Nový film Pedra Almodóvara!
V hl. rolích A. Ugarte, OE, Suaréz, R. de Palma, 
M. Jenner
Režie: Pedro Almodóvar, 99 min., české tirtulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
120 Kč

ÚTERÝ 26. ČERVENCE
20.00 Julieta

STŘEDA 27. ČERVENCE
20.00 Julieta

ČTVRTEK 28. ČERVENCE
17.30 Krotitelé duchů  americká sci-fi komedie
V  hl. rolích: M. McCarthy, K. Wiig, K. 
McKinnon, L. Jones, C. Strong, Ch. Hemsworth, 
B. Murray. Režie: Paul Feig, český dabing, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Krotitelé duchů

PÁTEK 29. ČERVENCE
17.30 Krotitelé duchů 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Sezn@mka  česká komedie
O mužích, ženách a….internetové seznamce…..
V  hl. rolích: J. Langmajer, A. Gondíková, Z. 
Kajnarová, M. Doležalová, Š. Vaculíková, L. 
Hampl, P. Vondráček, L. Pavlásek, M. Kraus, 
režie: Zita Marinovová, 90 min., premiéra, 
vstupné 110 Kč

SOBOTA 30. ČERVENCE
17.30 Krotitelé duchů 3D
20.00 Sezn@amka

NEDĚLE 31. ČERVENCE
17.30 Sezn@amka
20.00 Krotitelé duchů

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

Dovolená

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

Na srpen připravujeme:
Starci na chmelu

Star Trek
Tajný život mazlíčků

Hra peněz

V  napínavém thrilleru Hra 
peněz, jehož děj se odvíjí v  re-
álném čase, se herecké hvězdy 
George Clooney a Julia Roberts 
objevují v  rolích moderátora 
finančního televizního pořadu 
Leeho Gatese a jeho producent-
ky Patty, kteří se ocitají ve velice 
výbušné situaci poté, co kontro-
lu nad studiem násilím převez-
me rozzlobený finančník, jenž 
přišel o  veškerý svůj majetek 
(Jack O'Connell). V  průběhu 
napínavého střetu, vysílaného 
televizí v  přímém přenosu mi-
lionům diváků, jsou Lee a Patty 
nuceni pustit se do boje nejen 
s  útočníkem samotným, ale 
také s časem, aby rozpletli záha-
du konspirace, ukrývající se na 
pozadí současných frenetických 
a  vysoce technizovaných glo-
bálních obchodních trhů.

Režie: Jodie Foster
Kamera: Matthew Libatique
Přístupnost: od 12 let
Stopáž: 95 minut
Hudba: Dominic Lewis
Scénář: Alan DiFiore, Jim 

Kouf, Jamie Linden
Hrají: Julia Roberts, George 

Clooney, Dominic West, Jack 
O'Connell, Giancarlo Esposito, 
Caitriona Balfe

Text a foto Falcon, 
do kin uvádí Falcon

Kino METRO 70
pondělí 4. července ve 20.00 hod.
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INZERCE

Program na červenec
Pátek 1.7. Gangster KA
ve 21.30  Hrají: H.Čermák, A.Pyško, J.Hanzlík  a další. 100 minut. 
  Vstupné:  80 Kč, mládeži přístupno
Sobota  2.7. Suburra
ve 21.30  Italský film s českým dabingem. 134 minut. 
  Vstupné: 80 Kč, mládeži do 15 let nepřístupno
Neděle 3.7. Mimoni
ve 21.30  91 minut. Vstupné: 80 Kč., mládeži přístupno
   Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív,společnost ZÁBAVNÉ 

ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení před filmem
Pondělí  4.7. Jak básníci čekají na zázrak
ve 21.30  Hrají: P.Kříž a D.Matásek v hl.rolích. 120 minut. 
  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Uterý 5.7. Gangster KA  Afričan
ve 21.30  98 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Středa 6.7. Jurský svět
ve 21.30  Český dabing, 125 minut.Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Pátek 8.7. Nemilosrdní
ve 21.30  Český dabing, 90 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Sobota 9.7. 13 hodin: tajní vojáci z Benghází
ve 21.30  Akční drama s českým dabingem. 144 minut. 
  Vstupné: 80 Kč, mládeži do 15 let nepřístupno
Neděle 10.7. Hotel Teransylvánie 2
ve 21.30  Český dabing. 86 minut. Vstupné: 80  Kč, mládeži přístupno
Středa 13.7. Mission Impossible. Národ grázlů
ve 21.30  Český dabing, 132 minut. Vstupné: 80 Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné 
Pátek 15.7. Dvojníci
ve 21.30  Hrají: O.Sokol, P.Nárožný, J.Schneiderová a další. 
  Vstupné: 80 Kč, mládeži  přístupno, 103 minut.
Sobota 16.7. Terminátor Genisys
ve 21.30  Český dabing. 126 minut. Vstupné: 80 Kč, pro mládež do 12 let  nevhodné 

Neděle  17.7. Sedmero krkavců
ve 21.30  Hrají: M.Issová,L.Příkazký,S.Remundová,V. Neužil a  další. 

100minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Středa 20.7. George Harrison: Living in the, material Word
ve 21.30  208 minut. Vstupné: 80 Kč, pro mládež do 12 let  nevhodné 
Pátek 22. 7.  Lída Baarová
ve 21.30  V hl.roli Táňa Pauhofová. 106 minut. Vstupné: 80 Kč. Pro mlá-

dež do 12 let  nevhodné 
Sobota 23.7. Jak básníci čekají na zázrak
ve 21.30 Hrají: P.Kříž a D.Matásek v hl.rolích. 120 minut.
  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Neděle 24.7. Robinson Crusoe
ve 21.30  Český dabing. 90 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno.    
   Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost ZÁBAVNÉ 

ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení před filmem
Středa 27.7.  Celebrity s.r.o.
ve 21.30  Hrají: J.Mádl, M.Horvathová, V.Cibulková, Z.Bydžovská a další. 

103 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Pátek 29.7. Star Wars: síla se probouzí
ve 21.30  Český dabing, 120 minut. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Sobota 30.7.  Teorie Tygra  
ve 21.30  Česká tragikomedie s J. Bartoškou, I. Janžurovou, 
  E. Balzerovou,T. Vilhelmovou a dalšími. 101 minut. 
  Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupno
Neděle 31.7.  Mimoni 
ve 21.30  Animovaná komedie s českým dabingem. 91 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 

Letní kino Mostkovice
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Nejen jarní dny se vydařily…

V  měsíci květnu proběh-
la plejáda akcí mimo jiného 
i  v  rámci Zdravého města 
Prostějova - Jarní dny zdraví. 
V  podstatě všechno, co nás 
pozitivně nabije energií a není 
v rozporu se zákonem, by mělo 
být zdravé. Proto těžko rozli-
šovat, které akce byly v  uply-
nulém období nejzajímavější, 
nejvýznamnější.

 Přesto, nebo právě proto, bych 
se ráda vrátila k  Jarním dnům 
zdraví, kde nás organizátory - 
město Prostějov i jeho partne-
ry - příjemně překvapil zájem 

veřejnosti o jednotlivé akce, a to 
i - světe div se -  u mladších roč-
níků a také mužů, kteří opravdu 
často, a při vším úctě k nim, řeší 
zdravotní problém, až jim lidově 
řečeno “teče do bot“ nebo „utí-
kají-li hrobníkovi z lopaty“. 

Počet vyšetřených v  rámci 
bezplatného měření choleste-
rolu, krevního tlaku, tělesného 
tuku a bezplatného měření zraku 
se během dvou dnů v restauraci 
Národního domu vyšplhal na 
350 osob.

V rámci  výkonu svého zastu-
pitelského mandátu si dovolím 
mnou hájené priority posunout 
ještě dál: Zubní pohotovost do 
každého bývalého okresního 
města je jedním z  nosných té-
mat pro podzimní krajské volby 
KDU ČSL. Náš lídr je Ing. Ivo 
Slavotínek, aktivní místosta-
rosta Velké Bystřice, na druhém 
místě je náš kolega, místostarosta 
z Kostelce na Hané, Mgr. Franti-
šek Horák, vyznamenaný dárce 
krve. Domnívám se, a říkám to  
zcela bez obalu, že pokud by se 
naši zástupci do krajského vede-
ní dostali, určitě najdou podporu 
i mezi dalšími stranami.  Odvá-

žím si říci, že i v našem městě se 
díky vývoji a jednání názor tříbí. 
A  v  rámci možného vyhlášení 
výběrového řízení na zajištění 
zubní pohotovosti jsou první 
vlaštovky souhlasného názoru 
i  z  vedení dalších našich stran. 
Takže, lidé, dá-li Bůh a bude-li 
politická vůle, bude zubní po-
hotovost i v Prostějově.

Člověk by měl o víkendu od-
počívat (vím, vždy to nejde), 
a to ať již pasivně, či aktivně. Ve 
snaze podpořit svoji zatím neu-
zavřenou akci „vyhláška ticha“ 
alespoň o nedělích, jsem se jala 
v  neděli v  podvečer srpem vy-
žínat travní porost kolem plotu. 
Nevšimla jsem si čnějícího drátu 
u plotu a ejhle heslo “je to lepší, 
než drátem do oka“, je opravdu 
pravdivé. Bohužel ani oční po-
hotovost v  našem městě není. 
Organismus si díky Bohu pora-
dil sám a já to vzala jako varová-
ní, prostě v neděli se nedá…

Prostějovské radniční listy vy-
chází v  období počátku letních 
prázdnin, proto bych Vám ráda 
za Klub KDU-ČSL popřála, aby 
byla Vaše dovolená bez problé-
mů, aby Vám dodala energii, 

ať již zamíříte po naší vlasti, či 
mimo republiku.

Také bych Vás ráda pozva-
la, byť tato aktivita není vy-
loženě ze strany KDU-ČSL, 
ale vznikla nadšeným činem 
farníků a  příznivců kostela 
sv. Cyrila a  Metoděje, do ga-
lerie Cyril ve věži kostela sv. 
Cyrila a Metoděje na Brněn-
ské ulici. V současné době až 
do 15. 8. 2016 zde vystavuje 
Lenka Lukačovičová, ab-
solventka ateliéru fotografie 
na VŠVU v  Bratislavě, název 
výstavy je: „AKCE“. Otevře-
no je zde každou neděli od 
10-11 hod. nebo na zákla-

dě domluvy (728  341  231,  
GalerieCyril@gmail.com). 

Další pozvání je na mši svatou 
dne 5. 7. 2016 v 9 hodin k oslavě 
svátku sv. Cyrila a sv. Metoděje, 
která je spojena s agape- občer-
stvením. A protože hudba a zpěv 
sbližuje lidi dobré vůle, je možné, 
že opět po mši svaté nás svým 
vystoupením potěší Krumsí-
ňanka, která s námi loni udělala 
pravé divy. No přiznejte si, tančili 
jste někdy bosky v  trávě před 
kostelem skočnou polku? Pokud 
máte čas a chuť po mši svaté, pak 
je travnatý „parket“ Váš.

MVDr. Zuzana Bartošová - 
zastupitelka KDU-ČSL

Srdečně zveme na 

mši svatou k oslavě sv. Cyrila 
a sv. Metoděje

dne 5. 7. 2016 v 9 hodin v kostele 
na Brněnské ulici v Prostějově

Mše svatá i následné setkání lidí dobré vůle 
doprovodí vystoupení Krumsíňanky.

Na všechny lidi dobré vůle se těší farníci.
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587
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INZERCE

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE.            www.cajovnapodpoklickou.cz.

Vážení a milí přátelé naší čajovny,
nastal čas užívání si slunečných dní spojených nejen 

s  radostnými zážitky, ale také s  obdobím odpočinku 

a relaxace. Náš kulturní program, který pro Vás po celý 
rok s láskou připravujeme, bude pro období prázdnin 
přerušen a opět znovu zahájen v měsíci záři. Můžete si 

tak v klidu vychutnat letní čas a nic Vám z našich pro-
gramů neuteče. Počkáme na Vás, až se vrátíte z dovole-
ných a těšíme se opět s Vámi na viděnou. -jam-

KLUB MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ ŽEN
Milí čtenáři, pravidelné ná-

vštěvnice i  nahodilí příchozí 
našich tematických večerů. Rády 
bychom vám poděkovaly za vel-
mi plodnou a inspirativní sezó-
nu. Od ledna jsme vás za pomo-
ci odborných školitelů provedly 
prezentačními dovednostmi, 
zákonem přitažlivosti, marke-
tingem, sebeprezentací, uměním 
komunikace, až jsme v  červnu 
došly k relaxaci a máme pro le-
tošní školní rok hotovo. Ale ur-
čitě ještě nekončíme, zdaleka ne. 
Od září jsme pro vás připravily 
ryze ženská témata jako je zá-

žitkový večer věnovaný matkám 
a  dcerám, kurz sebevědomé 
ženy a večer věnovaný hvězdám.  
S námi bude stát podzim za to, 
tomu věřte. Rády bychom vám 
tedy popřály krásné léto plné 
pozitivních okamžiků zalitých 
sluncem. A těšíme se, že nám od 
září zase projevíte svou přízeň, 
protože bez vás, našich účastní-
ků a účastnic, by to nešlo. 

Pohodové prázdni-
ny přeje Klub Moudrého 
podnikání žen Prostějov - 
Denisa+Helena+Petra+Radana.

 PP

PRONITKA reprezentovala Sokol i město Prostějov
Loutkové divadlo Sokol Pře-

rov Přerovský Kašpárek pořáda-
lo 13. - 15. 5. 2016 ve spolupráci 
se SČDO-SAL, NIPOS-ARTA-
MY, ČOS, Statutárním městem 
Přerovem a  Olomouckým kra-
jem celostátní přehlídku ama-
térských loutkových divadel 12. 
loutkářské letnice Přerov 2016. 

Mezi desítkou zúčastněných 
souborů (Jitřenka Šternberk-
-Malé pohádky, Před branou 
Rakovník-Tři prasátka, Přerov-
ský Kašpárek-Zlatovláska, Jiskra 
Praha Kobylisy- O Mluvícím psu, 
Srdíčko Vysoké Mýto-Když pán 
bůh se svatým Petrem po zemi 
chodili, Uherské Hradiště- Prin-
cezna žába, Fridolín Praha Hosti-
vař- Dvě pohádky o  Kašpárkovi, 

Kašpárkovi kamarádi Sokol Olša-
ny-Návštěva u Aničky, Kašpárko-
va Říše Olomouc- Tři Prasátka) se 
neztratili ani loutkaři Sokola I Pro-
stějov, Pronitka. 14 herců předved-
lo premiéru letošní sezóny „Jak 
Kašpárek s Honzou vyzráli na čer-

ta“ s maximálním nasazením. Au-
torkou je principálka Pronitky Lu-
cie Hlačíková a říká: „Chtěla bych 
poděkovat všem mým hercům za 
to, že do toho dokázali dát srdíčko. 
Já vím, nemají to se mnou jedno-
duché. Někdy jsem až přehnaně 
přísná, důsledná a kritická. Ale to 
všechno jenom kvůli divákům, 
ti nic neodpustí. A na přehlídce? 
Většina diváků jsou loutkoherci, 
a ti mají oči všude. Ale obstáli jsme 
na výbornou. Doufám, že příští 
rok do toho zase půjdou všichni 
se mnou.“ 

Herci si během tří dnů mohli 
porovnat svoje zkušenosti, ale také 
se zúčastnit semináře „Jak se vede 
loutka“. Tento vedli známé osob-
nosti loutkářského světa a to man-

želé Vidlařovi (známý loutkoherec 
a  vodič TELEVIZNÍHO FRAN-
TIŠKA) a Kopečtí (potomci rodu 
Matěje Kopeckého). Nechyběl 
ani táborák, kytara, opékání buř-
tů a  hlavně navazování nových 
přátelství. Celá přehlídka se nesla 

v  duchu nádherné pohádkové 
atmosféry, ke které velkou měrou 
přispěli i přerovští organizátoři.

Sokol I Prostějov děkuje všem 
členům loutkového divadla Pro-
nitka za vzornou reprezentaci 
jednoty i města Prostějova. -koh-

Program Country Vojtěchov 2016
Pátek 15. 7. 2016

19:30 – 20:30 Tak určitě
20:30 – 21:45 Karel Zich revival
21:45 – 02:00 Gympleři

Sobota 16. 7. 2016
14:00 – 14:50 Jack’s Band
14:50 – 15:40 Freďáci
15:40 – 16:30 Stop Time
16:30 – 17:20 K.A.P.R.
17:20 – 18:10 Silent Rain
18:10 – 19:00 Taverna
19:00 – 19:50 Svaťa Kotas Band
19:50 – 21:50 Goodwill
21:00 – 02:00 Holátka

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz

DÁREK za 1,-
PEČÍCÍ PLECH

Platnost akce 27. 6. – 31. 7. 2016
nebo do vyprodání zásob.
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

TVRDEJ CHLEBA 
do 17. 7.

Výstava s názvem „Tvrdej chleba“ představuje práce pedagogů 
uměleckých oborů, kteří působí na Střední škole designu a módy 
v Prostějově.

POD HLADINOU VĚDOMÍ
do 17. 7.

Výtvarná prezentace mladého regionálního autora Milana Kubeše.

Sylva Prchlíková 
od 21. 7. do 2. 10.

V letních měsících představí Muzeum 
a galerie v Prostějově, p.o. tvorbu ma-
lířky, sochařky, keramičky a ilustrátor-
ky dětských knih Sylvy Prchlíkové, kte-
rá žije v Lomu u Litvínova. 
Původní profesí učitelka a později ře-
ditelka mateřské školy, se o malování zajímala už ve školním věku. 
V osmdesátých letech pro sebe objevila naivní umění – nejdříve 
začala s miniaturami a později malovala obrazy větších rozměrů 
s tematikou, kterou má ráda. Právě tyto obrázky s městečky a jejich 
náměstíčky, s krajinkami, ale také s lidičkami, plné poezie, něžnosti, 
lehkého žertu i erotiky, při kterých autorka nachází inspiraci všude 
kolem, jsou mezi milovníky umění nejpopulárnější a díla Sylvy Prch-
líkové visí v soukromých sbírkách v Německu, Dánsku, Francii, Kana-
dě, USA, Japonsku a JAR.
Kromě malby se autorka věnuje i sochařství – naučila se pracovat 
s řetězovou pilou a dlátem a vzniky tak i velké dvoumetrové dřevěné 
sochy. Stranou zájmu návštěvníků nezůstává ani ilustrační a scéno-
grafická tvorba paní Sylvy Prchlíkové.
V kolekci, kterou si budou moci prohlédnout návštěvníci v Prostě-
jově, budou zastoupena i abstraktní díla malířky, kterým se věnuje 
od roku 2007 a keramika.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

ZANIKLÁ ZAHRADA ŽIVOTA 
do 7. 8.

Historie druhého židovského hřbitova v Prostějově a hledání ztrace-
ných náhrobků

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

Výstava bude uspořádána u příležitosti 25. výročí vzniku Policie Čes-
ké republiky. Jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti, jak probíhala 
bezpečnostní služba na území naší republiky v proměnách času.

Červencové čtvrtky s muzeem

7. 7. Den s policií
ukázky psovodů / povídání o historii od četnictva po dnešek / sou-
těže a kvízy / sraz: 9:00 u hlavní budovy MGP / konec: 12:00 budova 
Špalíčku / cena 30 kč / přihlášky do 4. 7.

14. 7. Putování po stopách Keltů
výlet na Staré Hradisko s archeologem / hry a soutěže / možnost 
opékání špekáčků /
sraz: 8:00 autobusové nádraží / konec: 13:30 autobusové nádraží /
cena 110 kč / přihlášky do 11. 7.

21. 7. Najdi si svou zkamenělinu
pátrání po zkamenělinách / pod dohledem geologa / hry a soutěže /
sraz: 7:45 hlavní nádraží ČD / konec: 13:46 hlavní nádraží ČD /
cena 80 kč / přihlášky do 18. 7.

Srpnový prázdninový program pro děti od 6 do 10 let

úterý 23. 8. 2016 
Život v době Karla IV.

Vrátíme se do doby Karla IV. Připravíme si středověkou hostinu, na-
příklad se seznámíme s bylinami, upečeme si chléb, maso nebo si 
připravíme nápoje. Dále se seznámíme se členy družiny, která byla 
součástí korunovace Karla IV a jeho stavbami. Také mezi nás zavítá 
Marta Nevrlá, se kterou si vyrobíme šperk způsobem Tiffany. 

středa 24. 8. 2016 
Benediktýnský klášter Rajhrad a Karel IV. 

Z Prostějova se vypravíme vlakem do Brna, kde přestoupíme na vlak 
směr Rajhrad. Navštívíme zde Památník písemnictví na Moravě, 
který je umístěn v prostorách benediktinského kláštera. Bude zde 
na nás čekat interaktivní program Putování za písmenky a knihy 
z doby Karla IV. Na cestě zpět do Prostějova si čekání na vlak v Brně 
zkrátíme v Modelovém světě železnic.

čtvrtek 25. 8. 2016
Technické muzeum v Brně a výprava za historickými 
dopravními prostředky

Opět se z Prostějova se vypravíme vlakem do Brna, ale tentokrát 
navštívíme Technické muzeum, kde nás budou čekat dva programy: 
Ulička řemesel a Hravá technická dílna. Poté se přesuneme do běž-
ně nepřístupného depozitáře dopravních prostředků, kde na vás 
bude čekat spousta překvapení.

pátek 26. 8. 2016 
Putování pravěkem a výtvarným uměním

V první části programu se dozvíme spoustu zajímavých informací 
o našich nejstarších dějinách, o významných nalezištích na Prostě-
jovsku, zkusíme si drtit obilí na zrnotěrce, vyrobíme si jednoduchou 
ozdobu nebo keramickou misku.
Ve druhé části programu se z nás stanou malíři. Na výstavě malířky 
Sylvy Prchlíkové, která je autorkou nejen filmových klapek pro Mezi-
národní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně, si budeme poví-
dat o výtvarném umění. Navrhneme a vytvoříme si filmovou klapku.
Je možné se přihlásit pouze na jednotlivé dny, ale i na celý týden.

Přihlášky zasílejte na email jhanusova@volny.cz 
nebo na tel. č. 605 477 147 do 15. srpna 2016, následně Vám budou zaslá-
ny podrobnější informace o programu.
Informace pro všechny akce:
- určeno pro děti ve věku 8-13 let (kapacita: max 25 dětí )
- pitný režim a svačinu s sebou ( oběd není zajištěn)
- při nepříznivém počasí se akce ruší!
Přihlášky posílejte na jsvozilkova@muzeumpv.cz

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

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



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. června 2016 Strana 25

Prostějovské radniční listy Kultura

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

PřEDNÁŠKA
ČERNOBYL – TřICET LET POTÉ… – 
21. 7. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN 
Martin Tylšar

26. dubna uběhlo již třicet 
let od události, která se 
stala smutným milníkem 
moderních dějin lidstva – 
havárii jaderné elektrárny 
Černobyl. Až s odstupem 
času vyšlo najevo, že celou 
severní polokoulí se tehdy 
šířil neviditelný radioaktivní 

mrak. Svět se po této strašné události změnil a na jadernou 
energii se od té doby pohlíží mnohem obezřetněji. A jak 
vypadá místo této největší jaderné katastrofy dnes? Na to 
nám odpoví Martin Tylšar, který letos tuto bývalou elektrárnu 
navštívil. Prohlédneme si též současný stav města duchů 
Pripjať, nedaleký vojenský radar Duga a podíváme se i na 
místa, která nejsou návštěvníkům běžně přístupná a kde není 
ani dnes, po třiceti letech, radno pobývat příliš dlouho.

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

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO 
(astronomické pořady pro děti)
7. a 8. 7., 11. – 14. 7. od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 
do 15:00 hodin 

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dale-
kohledy s filtry, promítáním Slunce na stínítko a chromosfé-
rickým dalekohledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. 
Závěr pořadu budou tvořit pohádky. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEřEjNOST 
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí, 
čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DA-
LEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek 
od 22:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven ná-
hradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
Mimořádná výstava „MALÝ PRINC“

Během měsíce července je na naší hvězdárně dostupná vý-
stava skleněných plastik. Sklo je úžasná hmota, uplatňující se 
v našem každodenním životě, ve vědě i v umění. Je základem 
pro objektivy astronomických dalekohledů, odhalujících ta-
jemství vesmíru, současně je však samo o sobě krásné a ne-
obyčejně zajímavé. Projděme se křehkým třpytivým světem 
sklářské výtvarnice Alice Dostálové z Galerie Skleněnka. Vý-
stava „Malý princ“ na motivy pohádkového příběhu Antoina 
de Saint-Exupéryho nás provede ukázkami různých sklářských 
technik zastoupených v Galerii Skleněnka. Výstava je přístup-
ná na začátku astronomických pozorování, v tom případě jsou 
jejich součástí. Po domluvě je možné si výstavu prohlédnout i 
v jiném termínu a v takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Další výstavy
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy „Vesmírný domov pro děti“ a „Od sputniku po rake-
toplán“ také zdarma zapůjčujeme.

AVIZO!
1. – 5. 8. VŽDY V ČASE 10:00 – 11:00 HODIN XII. ŠKO-
LIČKA PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI, ZAMĚřENÁ NA SLUNEČNÍ 
SOUSTAVU
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se Slun-
cem, s malými, s velkými, s trpasličími planetami a s malými 
tělesy sluneční soustavy. Za jasného počasí pozorování Slun-
ce. Celkový poplatek 50 Kč.

1. – 5. 8. VŽDY V ČASE 20:00 –22:30 HODIN XXVII. LETNÍ 
ŠKOLA ASTRONOMIE PRO KAŽDÉHO VE VĚKU OD 10 DO 
100 LET, ZAMĚřENÁ NA KRÁSY
LETNÍHO HVĚZDNÉHO NEBE
Cyklus na sebe navazujících přednášek o různých typech ob-
jektů, které lze pozorovat na letní hvězdné obloze doplně-
né praktickými pozorováními. Součástí Letní školy bude též 
přednáška předního českého astrofotografa Petra Horálka a 
plánujeme rovněž jedno speciální pozorování klenotů letního 
hvězdného nebe dalekohledem o průměru 40 cm ze stanovi-
ště v Mostkovicích. Počet účastníků je omezený.  Celkový po-
platek 100 Kč.

Změna programu vyhrazena. 
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Divadlo prodává nové abonmá

Setkání s hereckými hvězdami a mnoha 
divadelními soubory v nové sezóně 2016-
2017 opět nabídne Městské divadlo v Pro-
stějově. Prodej abonmá pro čtyři divadelní 
skupiny, cyklus abonentních koncertů, 
pohádkové předplatné pro děti a  rodiče 
a předplatné cyklu LiStOVáNí byl zahájen 
v pondělí 20. června a skončí v sobotu 2. 
července. „V  tomto období rezervujeme 
místa současným 1832 předplatitelům,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla v Pro-
stějově Jana Maršálková.  Prodej bude po-
kračovat od 8. srpna do 8. září, v této době 
již budou uvolněná místa k dispozici všem 
zájemcům.

Všichni současní abonenti obdrželi poštou 
informační brožury s bohatou programovou 
nabídkou. Propagační materiály jsou k dispo-
zici také v  pokladně divadla a  informačním 
centru, které sídlí v  pernštýnském zámku. 
Údaje je možné vyhledat i na webu: www.diva-
dloprostejov.cz. 

Vzhledem k  tomu, že Prostějov nemá 
vlastní soubor, je nabídka sestavena jako vždy 
z hostujících divadel. Z pražských scén se diváci 
mohou těšit na Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na 
Jezerce, Divadlo Kalich, Studio Ypsilon, Diva-
dlo Ungelt, Divadlo v Řeznické a další.  „Do 
nabídky zařazujeme pravidelně také nejlepší 
oblastní divadla,“ prohlásila Maršálková a do-
dala, že ve výčtu nebude chybět Moravské diva-
dlo Olomouc, Slezské divadlo Opava, Divadlo 
Antonína Dvořáka Příbram, Městská divadla 
v Kladně a Mladé Boleslavi, Východočeské di-
vadlo Pardubice či Klicperovo divadlo Hradec 
Králové. V příští sezóně zazní z prostějovského 
jeviště prostřednictvím Štúdia L+S  Bratislava 
také půvabná slovenština.

Z  hereckých hvězd, na které se mohou 
diváci těšit, uvedla ředitelka jen některé: Iva 

Janžurová, Richard Krajčo, Kamila Magálová, 
Bohumil Klepl, Václav Postránecký, Svatopluk 
Skopal, Naďa Konvalinková, Václav Vydra, 
Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplech-
tová, Miroslav Vladyka a další.   

Atraktivní je také nabídka sedmi koncertů, 
na nichž se představí významní sólisté i hudeb-
ní seskupení.  Předplatné Čtyřlístek, které je ur-
čeno nejmenším divákům a jejich doprovodu, 
nabídne čtyři víkendová představení. „Ve Čtyř-
lístku nám odrůstají první diváci, takže se uvol-
ňují i  hezká místa v  předních řadách,“ upo-
zornila ředitelka divadla s tím, že děti a jejich 
rodiče se mohou těšit na divadelní ztvárnění 
Krkonošských pohádek, muzikál Ferda Mra-
venec, zábavný pořad s Michalem Nesvadbou 
a světově proslulé Černé divadlo.

Pokračuje také úspěšné abonmá pro příz-
nivce scénického čtení  LiStOVáNí, které v sed-
mi pořadech zprostředkuje sedm bestsellerů 
našich i  světových literárních tvůrců. Pořady 
Lukáše Hejlíka se konají v komorním prostoru 
na jevišti za oponou.

Programová brožura na sezónu 2016 -2017 
tradičně zmiňuje také podzimní divadelní 
přehlídku Aplaus, kterou prostějovské divadlo 
pořádá ve spolupráci s marketingovou společ-
ností TK PLUS. 

Z  akcí, které se konají mimo předplatné 
upozorňuje programová brožura na říjnový 
koncert Michala Horáčka a jeho hostů, prosin-
cový koncert 4TETu Jiřího Korna nebo novin-
ku sezóny Troják, což je balíček tří představení 
jednoho herce.

V sobotu 19. listopadu se prostějovské diva-
dlo již podruhé připojí k mezinárodnímu pro-
jektu Noc divadel. „O Divadelní noci se divadlo 
otevře pro všechny, kteří jsou zvědaví na další 
tajemná zákoutí historické budovy,“ nastínila 
ředitelka Jana Maršálková. -eze-

Kultura



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. června 2016 Strana 27

Prostějovské radniční listy Kultura

Luštěte a vyhrajte knihu! I o le-
tošních prázdninách se uskuteční 
další kolo Luštění s  knihovnou. 
Tentokrát jsme pro vás, opět ve 
spolupráci s   Hádankářským 
kroužkem Hanáci, připravili kří-
žovku a osmisměrku. Můžete si 
je vyzvednout (a  vyplněné zase 
odevzdat) nejen v  knihovně, ale 
i na dalších místech v  Prostějově 
– například také v  několika ob-
líbených restauracích. Luštit mů-
žete až do konce srpna a v  září ze 
správných odpovědí vylosujeme 
pět výherců, kteří získají odmě-
nu – samozřejmě knižní. Akce se 
koná s  podporou Knihkupectví 
Kosmas a projektu Zdravé město 
Prostějov.

Po dobu prázdnin se v knihovně nebude konat pravidelná Poradna pro spotřebitele. 
Se svými problémy se na odborné právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, 

můžete obracet opět v  září.

Prázdninové Luštění s  knihovnou

Rozhodli jsme se trochu vám 
pomoct s  výběrem knížek pro 
vaše letní čtenářské chvilky. 

A také vás k četbě ještě trochu 
více motivovat. Připravili jsme 
deset více či méně konkrétních 

kritérií, pomocí kterých si mů-
žete knížky vybrat. Jejich vypůj-
čením a samozřejmě přečtením 
budete postupně letní výzvu 
plnit. Jednu knížku si napří-
klad vyberete podle obálky, 
druhou podle iniciál autora, 
jiná bude  napsaná autorem z   
Prostějovska a  další ze žánru 
sci-fi nebo fantasy. Vybrat si 
můžete také knížku, kterou 
přečtete za jediný den nebo 
tu, která se odehrává v  tro-
pech. To jsou jen příklady. 
Kdo si v  průběhu července 
a  srpna půjčí a  přečte ale-
spoň šest knih, které vyhovují 
desíti kritériím Letní výzvy, 
bude zařazený do slosová-
ní o  knižní ceny. Pracovníci 
knihovny Vám mohou razít-
kem potvrdit přečtení nejvíce 
dvou knih (nebo také e-knih) 
v průběhu každého týdne. Za-
dání, podrobnosti a  formulář 
k vyplňování výzvy najdete na 
adrese www.knihovnapv.cz/
vyzva. Nebo si jej můžete vy-
zvednout přímo v  knihovně, 
kde potom vyplněné archy také 
odevzdávejte. Soutěž uzavře-
me s koncem prázdnin a hned 
následující den vylosujeme tři 
výherce. Hodnotné knížky do 
soutěže poskytlo Knihkupectví 
Kosmas. Na drobnost v  podo-
bě odznáčku knihovny se však 
může těšit každý soutěžící.

S Letní ètenářskou výzvou 
můžete soutěžit o knižní ceny

Upozornění
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Zajímavosti o osobách z židovského hřbitova ve Studentské ulici 
Vernisáží za účasti představi-

telů prostějovského magistrátu, 
Federace židovských obcí, minis-
terstva kultury ČR a  Kanceláře 
prezidenta republiky byla 1. červ-
na 2016 zahájena výstava Zaniklá 
zahrada života. Historie druhého 
židovského hřbitova v Prostějově 
a  hledání ztracených náhrobků. 
Uspořádalo ji v  přízemí výstav-
ních prostor na Špalíčku v Uprko-
vě ulici č. 18 Muzeum a  galerie 
v Prostějově, p. o., a můžete si ji 
prohlédnout do 7. srpna.

Výstava stručně informuje o his-
torii židovské komunity v  Prostě-
jově, o  místních židovských hřbi-
tovech, o  zvyklostech pohřbívání 
a  symbolice obvyklé na náhrob-
cích. Představuje výběr osobností, 
které byly na hřbitově v dnešní Stu-
dentské ulici pohřbeny. Více pozor-
nosti je věnováno rabínu Jehošuovi 
Horowitzovi, od jehož úmrtí na 
podzim uplyne 200 let. Především 
však seznamuje s úlomky náhrob-
ků a osudy několika osob, kterým 
patřily, a k jejichž nálezům přispěla 
velkou měrou mediální kampaň 
Prostějovského Deníku. Velký dík 
patří lidem, kteří tyto náhrobky 
nebo jejich úlomky přechovávali 
a v rámci projektu vyhledávání je 
vydali.

Na hřbitově našli místo svého 
posledního odpočinku např. vlast-
níci  velkých tkalcovských firem 
v 50. a 60. letech 19. století Elkan 
Back, David Bill a Albert Mayer.

Lékař Dr. Med. Gideon Bre-
cher (14. 1. 1797–12. 5. 1873) byd-
lel v  židovském městě v  domě č. 
42. Byl prvním židem z Prostějova, 
který studoval medicínu (chirurgii 
a porodnictví dokončil v Budapeš-
ti roku 1824, doktorský titul získal 
v Erlangenu 1849), lékař a učenec, 
který napsal několik vědeckých 
prací se sociální a  náboženskou 
tématikou. Za svou činnost v době 
cholerové epidemie roku 1866 ob-
držel písemné poděkování prostě-
jovského městského zastupitelstva. 
Jeho nadační dům, který založil 
roku 1869 v ulici Sádky č. 2, fun-
goval ještě ve 20. a  30. letech 20. 
století, kdy v  něm žilo průměrně 
12-14 starších židovských občanů. 
Po 2. světové válce a prodeji obou 
synagog si tam členové židovské 
obce zřídili modlitebnu. Využívali ji 
do roku 1973, roku 1981 ji prodali 
Křesťanským sborům. Syn Adolf 
Brecher byl spisovatel a fyzik a žil 
v Olomouci. Na hřbitově je pocho-
vaná také Gideonova manželka 
Josefína.

Podnikatel, armádní dodava-
tel a  továrník Feith Ehrenstamm 
(1763 – 15. 10. 1827) obchodoval 
různými druhy zboží a  surovin, 
součástmi armádní výstroje, potra-
vinami. Po založení vlastní továrny 
obstarával zásobování armády suk-
nem. Prodával sůl a tabák, provo-
zoval velkoobchod vínem a obilím, 
zásoboval pevnosti, vlastnil palírny, 

pronajímal si daně a mýta, půjčoval 
peníze. V  Prostějově založil roku 
1801 první továrnu na sukno a ka-
zimír. Její budova v ulici Újezd č. 2 
byla prvním dvoupatrovým do-
mem ve městě. Jako první žid byd-
lel i se svojí rodinou v areálu továr-
ny mimo ghetto v křesťanské části 
města. Jeho dům v dnešní Uprkově 
ulici č. 20 byl první dvouposchoďo-
vou budovou v židovském ghettu. 
V  blízkosti synagogy v  dnešní 
Demlově ulici nechal roku 1814 
postavit nadační dům, sloužící jako 
škola. Jako nejbohatší žid své doby 
vlastnil devět nemovitostí a své ro-
dině zůstavil v hotovosti nebo v re-
alitách 124 000 zl. Továrnu zdědili 
synové Jakob, Adolf a Samuel, kteří 
ji po pěti letech přivedli do konkur-
su a zkrachovali.

Jeho čtvrtý syn Leopold Ehren-
stamm (28. 2. 1801–8. 2. 1833) 
zemřel předčasně a  měl hrobku 
poblíž honosné tumby svého otce. 
V  muzejních sbírkách se docho-
vala litinová náhrobní  váza se 
symbolem nekonečnosti – hada 
požírajícího sama sebe – Urobora, 
kterou na výstavě uvidíte. Leopol-
dova manželka Karolína (10. 6. 
1810 Břeclav – 9. 4. 1873 Brno) byla 
dcerou významného cukrovarnic-
kého podnikatele Löbla Kuffnera 
z Břeclavi. 

Zástupci místního průmyslu 
– Hermann Glass (1865–10. 8. 
1905), spolumajitel firmy Gustav 
a Hermann Glas na výrobu slamě-
ných klobouků a košíkářského zbo-
ží na Petrském náměstí č. 8, Moritz 
Glass (24. 11.  1823 Prostějov – 20. 
1. 1904 Prostějov), majitel barvírny 
tamtéž, a Moritzova manželka Net-
ti (3. 7. 1826 Prostějov – 24. 4. 1901 
Prostějov) byli rovněž pohřbeni 
v této lokalitě, stejně jako obchod-
ník obilím Moses Hamburger 
(1786–1849) a jeho manželka Jose-
fa (Pessl, 1791–1856).

Mezi zástupci duchovního života 
nalezneme mezi pohřbenými zdej-
ší rabíny nebo představitele ješivy, 
vyšší školy pro studium Talmudu. 
Prvním z  nich je Jehošua Charif 
Horowitz (1735?–1816), rabín 
v Jemnici a v Třebíči, od roku 1811 
20. prostějovský rabín, syn slavné-
ho moravského zemského rabína 
Šmelke Horowitze, a  stejně jako 
on představitel chasidského hnutí. 
Dalším zde pohřbeným byl 25. pro-
stějovský rabín Dr. Phil. Emil Hoff 
(29. 12. 1842 Nitra – 22. 2. 1897). 
Vystudoval gymnázium v Kromě-
říži a pražskou univerzitu. V letech 
1866–1870 působil jako kazatel 
v Pinkasově synagoze v Praze. Od 
srpna 1870 až do své smrti roku 
1897 zastával místo 25. prostějov-
ského rabína. Zároveň vyučoval na 
místní reálce židovské náboženství. 
Je autorem české učebnice dějin 
starověkého Izraele. Syn Josef (1870 
Praha – 1943 Terezín) byl rabínem 
v Bzenci, Šumperku a Úsově. Dcera 
Sofie (31. 8. 1869 Praha – ?), strávi-

la své dětství v Prostějově, kde se jí 
dostalo pečlivé výchovy. Již od 13 let 
se intenzívně věnovala literární čin-
nosti – publikovala v olomouckých, 
brněnských a vídeňských novinách. 
Roku 1890 vydala svazek povídek 
s názvem „Gut gemeint.“ Po sňatku 
s Eduardem Szegö roku 1892 spiso-
vatelství zanechala. Žila v Segedíně, 
později v  rumunské Kluži. Moses 
Katz Wanefried (zemř. 1850), žák 
Chatama Sofera, vedl prostějovskou 
ješivu od konce 20. let 19. století až 
do své smrti roku 1850, kdy podle-
hl choleře. Kromě své zámožnosti 
proslul také velkou učeností, kterou 
prý předstihoval všechny prostějov-
ské židy. Jeho vzdělanost přitaho-
vala do Prostějova studenty zblízka 
i  zdaleka. Kromě studia Talmudu 
se pod jeho vedením věnovali i stu-
diu jiných vědních oborů. K  jeho 
žákům patřili např. pozdější kazatel 
v Lipsku a ve Vídni Adolf Jellinek, 
nebo Moritz Eisler, ředitel němec-
kožidovské školy v Mikulově. 

V seznamu pohřbených se na-
cházejí další drobní či větší obchod-
níci a  podnikatelé, jejichž stručný 
přehled nabízíme: 

Obchodník střižním a módním 
zbožím, ale v jiné době také plodi-
nami a železem, Abraham Adolf 
Husserl (11. 11. 1827 – 24. 4. 1884) 
byl otcem později slavného filosofa 
Edmunda Husserla. Karl Katz (12. 
1. 1843 Prostějov – 10. 10. 1906), 
spolumajitel firmy Karl a  Ignaz 
Katzovi – továrny na výrobu bavl-
něného prádla a oděvů, později na 
výrobu pleteného zboží a punčoch, 
založené roku 1883, která se na-
cházela v Rejskově ulici č. 30 a 32. 
Po Karlově smrti podnik převzala 
jeho manželka Friederike Katzová 
(zemř. 1933). Moritz Lasus (26. 7. 
1852 Prostějov – 18. 4. 1905), ob-
chodník módním zbožím. David 
Lösegeld (nar. 1841 Krakov – 19. 
7. 1905 Prostějov), obchod s  koši 
z vrbového proutí, slaměnými ko-
šíky a papuči, výroba papučí a plá-
těné obuvi, Brecherova 8. Emanuel 
Löw (23. 1. 1835 Prostějov – 28. 12. 
1907), od roku 1891 provozoval to-
várnu na výrobu bavlněného zboží.

Obchodník starými oděvy 
Moses Mandl (1792–1862), otec 
Mayera a Ignáce Mandlových, za-
kladatelů konfekčního průmyslu 
v Prostějově. Jakob Neumann (16. 
3. 1836 Hranice – 28. 10. 1906), 
knihtiskař a knihvazač, majitel pa-
pírnictví a kartonáže, od roku 1878 
provozoval rychlotiskárny, od roku 
1902 tiskárnu. Joachim Pollak (20. 
8. 1820 Prostějov – 21. 1. 1878), ma-
jitel oděvní továrny, manželka Liset 
(nar. 15. 9. 1818 Prostějov). 

Markus Ries (1. 11. 1830 Gross 
Uditz, Trenčín – 10. 11. 1895), 
manželka Therese (15. 10. 1830–
10. 4. 1896). Firmu na výrobu sirek 
Erste Hanna Dampf-Zündwaa-
ren Fabrik in Prossnitz, M. & T. 
Ries ve Vrahovické třídě 23 založil 
roku 1884. Podnik vyráběl od roku 

1889. Zpočátku zaměstnával asi 30 
žen a celkem asi 40 osob, později se 
počet dělníků zvýšil na 70. Sirkárna 
využívala stroje na parní pohon, 
výroba zápalek se prováděla ručně. 
V  monarchii měla silnou konku-
renci. Po Markusově smrti ji roku 
1896 převzali synové Moriz a Hugo 
a od 1902 ji vlastnil jen Moriz. Roku 
1912 proběhla fúze se společnos-
tí Sirkařská a. s. Helios a  podnik 
v Prostějově tím ukončil svou čin-
nost. Tovární objekt odkoupila pro 
svoje účely firma F. Wichterle.

Paul Rottberger (23. 6. 1878 
– srpen 1901), syn tiskaře Ignatze 
Rottbergera (1834–1915 Vídeň), 
který se utopil v  Bad Ischl v  Ra-
kousku. Amalia Schlesinger (10. 
8. 1821 Prostějov – 8. 2. 1900 Pro-
stějov), rozená Zweigová, vdova 
po Albertovi (Aronovi, zemř. 20. 
11. 1867 Prostějov), nájemci pivo-
varu v  Pňovicích. Adolf Schnabl 
(18. 4. 1817 Prostějov – ?), vdovec, 
učitel hudby. Bernhard Schreiber 
(24. 4. 1814 Prostějov – ?), obchod 
bavlněnou přízí, manželka Emilie  
(nar. 24. 9. 1842 Prostějov). Josua 
Schreiber (9. 6. 1769–24. 9. 1831), 
manželka Gittel (1767? –1832?), 
švagr Feitha Ehrenstamma a  jeho 
společník v podnikání.

Dr. Med. Hirsch Schrenzel (4. 5. 
1832 Lemberk – 28. 8. 1888 Prostě-
jov), lékař v  Prostějově, manželka 
Netti, rozená Spitzerová (14. 2. 1851 
Prostějov – 23. 8. 1888 Prostějov), 
syn Hugo (11. 3. 1873 Prostějov 
– 8. 8. 1904), zřítil se u Gosau v ra-
kouských Alpách. Ignaz Schwarz 
(2. 8. 1820 Prostějov – 13. 3. 1908), 
obchodník krátkým zbožím, man-
želka Johanna (10. 11. 1828 Prostě-
jov – 4. 7. 1902). Isak Leb Spitzer 
(10. 3. 1813 Prostějov – 30. 9. 1896), 
předříkávač v  chrámu, manželka 
Elka (Katti), rozená Zweigová (8. 2. 
1823–30. 3. 1896).

Michael Alexander Steinschne-

ider (1782–1831), zeť F. Ehren-
stamma, manželka Nanette (10. 7. 
1784–21. 3. 1863). Edvard Stein-
schneider (9. 5. 1848 Prostějov – 
29. 8. 1899), obchodník střižním 
zbožím. Ignaz Türkl (20. 4. 1820 
Bzenec – 17. 1. 1902), obchod 
uhlím, manželka Cilli, (nar. 3. 5. 
1823 Prostějov).

Moses Zweig (asi 1750–1840), 
otec Markuse a Michaela a dalších 
deseti dětí, z  nichž šest zemřelo 
velmi brzy po narození, prapraděd 
spisovatele Stefana Zweiga a praděd 
dramatika Maxe Zweiga.

Michael Zweig (1784–1831), 
nejstarší Mosesův syn a Markusův 
bratr, otec osmi dětí, z  nichž dvě 
zemřely v  dětství (Bella a  Eva) – 
s  první manželkou Paulinou měl 
dva potomky – syn Hermann měl 
v  Prostějově továrnu; s  druhou 
manželkou Katti šest dětí – Netti 
provdaná za svého strýce Markuse; 
Salomon; Elka provdaná za Abra-
hama Schlesingera, Malka za Aro-
na Schlesingera; Eduard, majitel to-
várny na výrobu barchetu. Praděd 
spisovatele Stefana Zweiga.

Markus Zweig (6. 4. 1796–13. 
4. 1889), obchodník tkalcovským 
zbožím, děd dramatika Maxe 
Zweiga. S manželkou Netti (Esterl, 
30. 6. 1811 Prostějov – 20. 4. 1904 
Prostějov) měli 11 dětí, z nichž čtyři 
zemřely v útlém věku. Dospělosti se 
dožili: Emilie, provdaná za Moritze 
Kohna; Michael – majitel továrny 
na česaný barchet; Eduard – práv-
ník, dvorský a  soudní advokát ve 
Vídni; Sigmund a Ignaz – tovární-
ci vyrábějící barchet v  Prostějově 
a  později sladovníci v  Olomouci; 
Moritz – vývozce másla a  vajec 
Olomouci; Gustav – advokát a po-
slední starosta židovské obce v le-
tech 1913–1919.

PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum a galerie 

v Prostějově, p. o.

Zaniklá zahrada života
Muzeum a  galerie v  Prostě-

jově otevřelo ve středu 1. června 
2016 v 16:30 hodin ve výstavních 
prostorech ve Špalíčku v Uprko-
vě ulici panelovou výstavu, kte-
rá připomíná židovský hřbitov 
v dnešní Studentské ulici, zniče-
ný za druhé světové války.

Výstava, koncipovaná jako 
putovní a  určená pro školy, 
je  ve Špalíčku doplněna obrazy, 
úlomky několika nalezených ná-
hrobků a elektronickou projekcí 
historických fotografií hřbitova 
v plánku.

K  pohřbívání hřbitov slou-
žil 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 gym-
náziem města Prostějova.

Informační panely seznámí 
návštěvníky s  židovskými zvyk-

lostmi při  pohřbívání, předloží 
přehled dějin Židů v  Prostějově 
a  historii původních míst židov-
ských pohřbů, zaniklého hřbitova 
ve Studentské ulici i toho existují-
cího v Brněnské ulici. Hlavní po-
zornost se soustředí na nalezené 
náhrobky a  příběhy osob, jimž 
patřily.

Texty připomenou i osobnosti, 
které měly pro Prostějov a židov-
skou obec zvláštní význam a na-
šly zde místo svého posledního 
odpočinku, i  když se jejich ná-
hrobky zatím nepodařilo nalézt. 
Patřili mezi ně např. lékař Gideon 
Brecher (1797–1873), rabín Josua 
Charif Horowitz (1735?–1816), 
rabín dr. Emil Hoff (1842–1897), 
továrník Feith Ehrenstamm 
(1763–1827), majitel sirkárny 
Markus Ries (1830–1896), různí 
židovští podnikatelé a další osoby.

 -jg-, Olomoucký kraj
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V pátek 10. června 2016 v na-
šem městě a v celé České republice 
proběhla již sedmá Noc kostelů. 
Jako vždy přilákala i  letos řadu 
návštěvníků, kteří se přišli podí-
vat do běžně uzavřených kostelů 
a  modliteben a  poslechnout si 
zase něco nového a  zajímavého, 
co pro ně jednotlivé sbory připra-
vily.

Letos brány svých kostelů 
a modliteben otevřely:

Církev římskokatolická 
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Cyrila a Metoděje
kostel sv. Petra a Pavla
kaple sv. Andělů strážných

kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice
kostel sv. Josefa, Krasice
Církev československé husitská - 

Husův sbor
Českobratrská církev evangelic-

ká - Sbor českých bratří (U kalicha)
Církev bratrská – Sbor církve 

bratrské (Šárka)
Církev apoštolská – Sborový 

dům na Raisové ul.
Po 5 letech restaurování se ko-

nečně otevřel i kostel sv. Jana Ne-
pomuckého - u Milosrdných bratří, 
který svou barokní krásou přilákal 
řadu návštěvníků na komentované 
prohlídky a velký varhanní koncert.

Když na úvod slavnostně od-
zvonily všechny zvony ve městě, 

pozdravila Noc kostelů jménem 
města Prostějova paní primátorka 
RNDr. Alena Rašková a Noc ofici-
álně zahájila. A potom už to zača-
lo. Během večera se na pouť mezi 
kostely vydaly asi 2 tisíce návštěv-
níků, mladí i staří, často celé rodiny 
s  dětmi a  kočárky. Zaznamenali 
jsme zhruba 5000 vstupů do 11 
otevřených objektů. Jako vždy měli 
návštěvníci z čeho vybírat. Tradiční 
a stále oblíbené prohlídky s výkla-
dem, výstup na věž kostela Pový-
šení, odkud je krásný pohled na 
náměstí a západní část Prostějova, 
maňáskové divadlo pro děti, za-
zněly spirituály i moderní písničky 
s krásnými texty. Moc se líbila „po-
zemská schola zpívající do nebe“ 
Dejme toMu, kytarový koncert Pa-
vly Zbořilové i varhanní koncerty 
Anny a Ondřeje Muchových nebo 
studentů ZUŠ Prostějov. Nechyběla 
grilovačka na zahradě Apoštolské 
církve, lentilková párty ani každo-
roční projížďka kočárem s milým 
průvodcem Václavem Obrem 
z Muzea kočárů. A že se to po krás-
ně upraveném a rekonstruovaném 
náměstí jezdilo! Romantické noční 
jízdy s rozsvícenou noční lucernou 
dělaly radost malým i velkým ještě 
po 10. hodině večerní.

Těsně před půlnocí jsme Noc 
kostelů ukončili letos netradičně 
v kostele sv. Jana Nepomuckého 
společnou ekumenickou mod-
litbou duchovních všech pros-
tějovských církví a požehnáním 
městu Prostějovu a  jeho obyva-
telům.

Děkuji paní primátorce za po-
skytnutí záštity nad touto Nocí, 
statutárnímu městu Prostějovu za 
poskytnutí dotace, městské policii 
za zajištění pokojného průběhu 
večera bez nejmenších incidentů, 
účinkujícím a  všem pořadatelům 
za výbornou realizaci a atmosféru 
celého večera. Všichni, kdo byli 
ochotni zapojit se a dát svůj volný 
čas a  energii, přispěli k  naplnění 
toho podstatného, co chtěl tento 

večer nabídnout – přiblížit lidem 
křesťanství a  život lidí v  různých 
církvích. Poděkování patří samo-
zřejmě také vám návštěvníkům, 
vždyť právě vám byl tento večer 
určen a pro vás jsme všechno s lás-
kou připravili. Věřím, že i ta letošní 
noc se rozsvítila jako den a kostelní 
prostory ovanuly svým duchem 
ty, kteří do kostela běžně nechodí. 
Srdečně zvu všechny na návštěvu 
i během roku, protože kostely a lidé 
v nich rozhodně nejsou připomín-
kou dávných časů.

Jsem ráda, že Noc kostelů obo-
hatila kulturní dění v našem městě 
a že to u nás žilo až do pozdních 
nočních hodin. Jana Tobolová

koordinátor Noci kostelů 
v Prostějově

Noc kostelů opět úspěšná

16
06

28
32

29
9

TRÁPÍ VÁS DROBNÉ DOMÁCÍ NEDOSTATKY,
které vám nikdo neopraví?

Rád přijedu a opravím:
- starší nábytek a pomohu s montáží nového
- pověsím poličky, obrazy atd ...
- vyměním baterii či umyvadlo
-  opravím nebo přemístím světla,  

vypínače a zásuvky
- nainstaluji úsporné osvětlení
- zavedu vodu do zahrady... apod.

RYCHLOST, PEČLIVOST A MÍRNÉ CENY JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ

TEL.: 604 134 534
Příměstský 

tábor 2016 
PRÁZDNINY V POHYBU

Pro děti od 4 do 11 let 
Kde: Taneční klub - Dům služeb, Olomoucká ulice, Prostějov

Kdy : 8. - 12. srpna 2016 od 8 do 16 hodin
 15. - 19.srpna 2016 od 8 do 16 hodin

Program: JUST DANCE, LASER GAME, cvičení a hry v přírodě,  
výlety do okolí + celodenní výlet,  kreativní aktivity – rukodělná dílna, body painting...

Cena: 1550,- Kč (sourozenci sleva 10%)
(cena zahrnuje teplý oběd v restauraci,pitný režim, spotřební výtvarný materiál, vstupné)

Tábor proběhne při minimální účasti 10 dětí.

PŘIHLÁŠKY: www.tanecni-prostejov.cz
E-mail: sarkamilarova.tanecniskola@seznam.cz, telefon : 602 966 222.
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Info: topkoncerty.cz
          774 114 655
musicmedia@seznam.cz

PROSTĚJOV 6.12.
Společenský dům od 19:00

Předprodej: Společenský dům, aticket.cz
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INZERCE
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Informace

AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV 

– venkovní vodní park
 Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 778  416  662, www.dsp-pv.cz

3 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, umělé vlnobití…
Hřiště na beach voleyball, hřiště s  umělým povrchem…

  Otevírací doba:
  květen – červen     11:00 – 19:00      so,ne   10:00–19:00 
  červenec – srpen      9:00 – 20:00 
  Vstupné :
  Dospělí 80 Kč/den od 16h/50 Kč
  Děti do 6 let 20 Kč/den od 16h/10 Kč
  Mládež do 18 let 50 Kč/den od 16h/30 Kč
  Důchodci nad 65 let, ZTP 50 Kč/den od 16h/30 Kč
  ZTP/P, dítě v kočárku Zdarma
  Předplacené vstupy: 5 vstupů 10 vstupů
  Dospělí 350 Kč 700 Kč + lehátko
 Mládež do 18 let, 
 důchodci nad 65 let, ZTP 220 Kč 440 Kč + lehátko
 Vratná kauce na čip 100 Kč/čip 100 Kč/čip

  MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV

  Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582  301  780, 582  301  781
  www.dsp-pv.cz

  Krytý plavecký bazén, masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna
  Otevírací doba:

  Rozpis pro veřejnost na:  www.dsp-pv.cz 
  Vstupné:
  Dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč
  Mládež do 18 let, ZTP 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
  Důchodci nad 70 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
  Děti do 6 let (ZZT/P) zdarma

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL VRAHOVICE

M. Alše, Vrahovice, tel.: 730  330  369
4 dětské bazénky, bazén pro dospělé

Stolní tenis, nohejbal, volejbal, kuželky, prolézačky…
Otevírací doba:
červen – září 9:00 – 19:00 
Vstupné:
Dospělí  40 Kč/den
Mládež do 15 let, ZTTP 15 Kč/den
Děti do 3let a doprovod ZTTP zdarma

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN

Od Prostějova cca 20 km
 Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 774  750 296, www.kojetin.cz

 Bazén s  tobogánem, vířivkou,…..
 Otevírací doba: po – pá so-ne
 červen 12:00 – 19:00 10:00 – 19:00 
 Červenec – srpen 10:00 – 20:00 9:00 – 20:00 
Vstupné: 
 Dospělí 70 Kč od 16h/50 Kč
 Děti, studenti 50 Kč
 Důchodci 30 Kč   
 ZTP zdarma

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO

 – od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582  376  520

Otevírací doba:
Červen  – srpen po- ne 9:00 – 19:00 
Noční koupání  od 19:00 do 22:00 
Vstupné:  Noční koupání
Dospělí 70 Kč 40 Kč
Mládež 30 Kč 20 Kč    
Děti do 3 let zdarma       

AQUAPARK OLOMOUC

- od Prostějova cca 20 km
Kafkova 21, Olomouc – Slavonín, tel.: 588  517  770, 771

www.aqua-olomouc.cz

2 tobogány, spacebowl, 2 skluzavky, vodopád
Sauna, solárium, masáže, beachvolejbal…

Letní aquapark
Otevírací doba:
Červen 10:00 – 18:00
Červenec – srpen 9:00 – 19:00 
Tobogány,plavecký bazén,bazén pro děti…
Vstupné:
Základní vstupné 160 Kč/den
Studenti do 26 let 130 Kč/den
Senioři od 60 let 130 Kč/den
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 130 Kč/den
Děti od 7 do 15 let 110 Kč/den
Děti od 4 do 6 let 80 Kč/ den
Děti do 3 let zdarma
Rodinné vstupné
2 rodiče a 1-3 děti do 15 let 360 Kč/den

Vnitřní areál
Otevírací doba:
Po-ne, svátky 9:00 – 21:00
Vstupné:
Základní vstupné 160 Kč/90 min
Studenti do 26 let, senioři 130 Kč/90 min
ZTP,ZTP/P + doprovod zdarma 130 Kč/90 min
Děti 7-15 let 110 Kč/90 min
Děti do 4-6 let 60 Kč/90 min
Děti do 4 let zdarma
Rodinné vstupné
2 rodiče 1-3 děti do 15 let 430 Kč/90 min

PLAVECKÝ STADION OLOMOUC

 – od Prostějova cca 20 km
Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585  427  181, www.olterm.cz

Tobogán, skokanské můstky, vířivka, sauna, dětský bazén,…
Letní bazén + svátky

Vstupné:  po-pá                 9-16h       16-20h      so,ne od 9-16h           16-20h
Plné                                   86 Kč/h      68 Kč/h                  91 Kč/h          74 Kč/h
Zlevněné                          68 Kč/h      55 Kč/h                  73 Kč/h          59 Kč/h
Otevírací doba:                                                                                          
Červen – srpen po – ne 9:00 -20:00                                                       

Krytý bazén +svátky
Vstupné: po-pá              6-14h          14-21h                  so,ne od 9-21h 
Plné                               57 Kč/h         68 Kč/h                              74 Kč/h 
Zlevněné                       46 Kč/h        55 Kč/h           ´                  59 Kč/h 
Otevírací doba:
Leden- červen, září-prosinec po-pá 6:00-21:00   so-ne 9:00-21:00
Červenec, srpen po-ne 9:00 – 20:00

KOUPALIŠTĚ CHROPYNĚ
 – od Prostějova cca 28 Km

Hanácké náměstí, 768 11 Chropyně,tel.: 725  663 597
www.smmchropyne.cz

Tobogán, masážní lavice, lezecká stěna, divoká řeka,..
Otevírací doba: po-pá so-ne   
Červen, září 13:00-19:00 9:00-19 :00
Červenec, srpen 9:00-19:00 9:00-19:00 
Noční koupání pátek a sobota 20:00-22:00
Vstupné:
Dospělí 70 Kč        
Děti (6-15 let), senioři,studenti 50 Kč
Děti do 6 let zdarma

Koupaliště a aquaparky   v Prostějově a okolí



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

29. června 2016 Strana 31

Prostějovské radniční listy

AQUAPARK VYŠKOV
 – od Prostějova cca 25 km

Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.:517 348 745
Krytý bazén

Otevírací doba na: www.bazenvyskov.cz
Vstupné: po-pá od 15:00 so,ne,prázdniny 
dospělí 60 Kč/h 70 Kč/h 80 Kč/h
mládež do 17 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h
osoby od 65 let 50 Kč/h 60 Kč/h 70 Kč/h
děti do 6 let 25Kč/h 25Kč/h 25 Kč/h   
ZTP, ZTP/P 40 Kč/h 50 Kč/h 60 Kč/h

Letní bazén
Otevírací doba:     

červen po-pá 10:00-19:00           so-ne 9:00-20:00
červenec, srpen od 8:00-20:00 denně, září dle počasí
Základní vstupné:
dospělí  80 Kč/h
mládež do 18let a osoby od 65 let 60 Kč/h
děti do 6let  20 Kč/h
ZTP a ZTP/P   50 Kč/h

BALDOVEC – VODNÍ SVĚT
- Od Prostějova cca 30 km

Baldovec 319, 798 62 Rozstání – Baldovec,
tel.:606 744  265, www.baldovec.cz

Otevírací doba: 8:00-20:00
Vstupné:  500 Kč/h (1-10 osob)

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV
 – Od Prostějova cca 28 km

Kopaniny 2, Přerov, tel.:581 736  580, www.bazenprerov.cz
Krytý bazén ( 50m plavecký bazén, masážní vana, dětský

Otevírací doba na: www.bazenprerov.cz
Vstupné:
Základní vstupné   64 Kč/h
děti 6- 15 let, důchodce, ZTP  52 Kč/h
dítě 1-6 let ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma

Letní bazén (25m plavecký venkovní bazén, dětský bazének…)
Otevírací doba: červen - srpen 10:00 – 20:00
Vstupné:
základní vstupné 86 Kč/den 14:00-20:00 76 Kč   
dítě 6-15 let, důchodce 65 Kč/den 14:00-20:00 54 Kč
dítě 3-6 let 22 Kč/den 14:00-20:00 17 Kč
dítě do 3let, ZTP/P + doprovod nad 18 let zdarma Zdroj: Informační služba MMPv

Informace

Koupaliště a aquaparky   v Prostějově a okolí

INZERCE
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TK NATALI
PODSKALÍ 553, 798 02 MOSTKOVICE
OTEVŘENO I O VÍKENDECH
5 venkovních antukových tenisových kurtů

3 kurty v pevné kryté tenisové hale 
badmintonové hřiště 

stolní tenis 

TEL.: 739 056 116
WWW.TENIS-NATALI.CZ
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- KOORDINÁTOR 
VÝROBNÍ 

LOGISTIKY
- STROJNÍ ZÁMEČNÍK

- ÚDRŽBÁŘ FOREM



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 32 25. května 2016

Společnost

VÝLETY PRO SENIORY
V ČERVENCI

Přijměte pozvání na červen-
cové výlety. A kam se chystáme? 

Ve čtvrtek 7. 7. se podíváme na 
hrad Veveří a  odpoledne si pro-
hlédneme Brněnskou přehradu 
z  paluby výletní lodi. V  pondělí  
11. 7. si pro velký zájem ještě jed-
nou zopakujeme plavbu po Baťo-
vě kanále a  návštěvu Hřebčína 
v  Napajedlech. Věřím, že stejně 
atraktivní bude i  prohlídka Pun-
kevních jeskyní a Muzea perleťář-
ství v Senetářově ve středu 13. 7. 
Ten den se stihneme krátce zasta-
vit i v chráněné dílně Mydlidědek 
a v podnikové prodejně mlékárny 
v Otinovsi. V úterý 19. 7. Vás zvu 
do malebného města Litomyšle. 
Dopoledne se po historickém 
centru projdeme s  průvodcem 
a  odpoledne bude čas na indivi-
duální návštěvu zámku, muzea 
či klášterní zahrady. Ve čtvrtek  

21. 7. se chystáme do Modré. Po-
díváme se do expozice Živá voda 
i do Archeoskanzenu. A čas bude 
i na procházku po nedalekém Ve-
lehradě. Poslední červencový výlet 
je naplánovaný na úterý 26. 7. Po-
jedeme do Lipníka nad Bečvou, 
kde nás čeká procházka po městě 
s průvodcem. Odpoledne pak za-
míříme na hrad Helfštýn.

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, 
e-mailem na adrese:  
info@filemon-baucis.cz nebo tele-
fonicky na čísle 728 337 983. 

Akce jsou pořádané ve spolu-
práci se Zdravým městem Prostě-
jovem a s podporou statutárního 
města Prostějova. Jana Šmudlová

Vážení příznivci našeho spolku,
blíží se léto, a tak si Vám již tradičně dovolujeme 

nabídnout pár letních výletů. Informace o výletech 
získáte na adrese spolku LIPKA, Tetín 1, Prostějov 
u Hany Vybíhalové, nebo na telefonu 582 360 295.

A co nabízíme?
7. 7. 2016   Brněnská přehrada a hrad Veveří – pojedeme do 

Brna, svezeme se lodičkou po přehradě a pěšky dojdeme na  hrad 
Veveří. Příspěvek na autobus 150 Kč     

 Vstupné asi 260 Kč
12. 7. 2016  Zámek Raduň a hřebčín Albertovec – navštíví-

me zámek a jeho nádhernou oranžerii a také hřebčín a dostiho-
vou stáj v Albertovci. Příspěvek na autobus 250 Kč

 Vstupné asi 120 Kč       
9. 8. 2016  ZOO Ostrava – navštívíme ZOO, kde jsou nové 

pavilony pro opice, slony a lemury.
 Příspěvek na autobus 200 Kč
 Vstupné  80 Kč
16. 8. 2016   Výlet za Liškou Bystrouškou, na hrad a do skle-

níků. Ano, pojedeme na Hukvaldy.
Během našeho výletu se projdeme po oboře, navštívíme hrad 

a taky skleníky TROPIC. Příspěvek na autobus 200 Kč
 Vstupné asi 100 Kč
18. 8. 2016  Vlakem do Brna na Petrov – výlet vlakem , kdy se 

podíváme do katedrály sv. Petra, navštívíme její klenotnici a vy-
stoupáme i na věž. Jízdné asi 150 Kč

 Vstupné asi 50 Kč
19. 8. 2016  Nejedeme nikam, ale jdeme si zahrát kuželky! 

Pokud máte chuť, přijďte si zahrát kuželky do Prostějovské ku-
želny. Sraz je před kuželnou v Drozdovicích, Krasická 6 v 10 hod.

 Vstupné 60 Kč
24. 8. 2016  Papouščí ZOO v Bošovicích a zámek Slavkov 

u Brna – navštívíme jedinečnou ZOO, kde je 80 voliér s papouš-
ky. Při zpáteční cestě se zastavíme na zámku Slavkov u Brna.

 Příspěvek na autobus 150 Kč
 Vstupné asi 130 Kč
Odjezdy na výlety jsou ze zastávky „U Halíře“ na Brněnské 

ulici v Prostějově vždy v 8.30 hod. a návrat je na stejné místo. 
(Kromě výletu vlakem, kdy je sraz na hlavním nádraží a příjezd 
tamtéž.) Přihlásit na výlety se můžete na tel. 582 360 295 nebo 
osobně v OS LIPKA, Tetín 1. Upozorňujeme, že od 18. 7. do 7. 8. 
2016 je stacionář uzavřen a tudíž není možné se přihlásit. K při-
hlášce je třeba zaplatit 50% ceny dopravy jako zálohu. Vstupné 
se bude řešit až na místě, podle toho, jakou se nám podaří vyřídit 
slevu.

Krásné léto a na viděnou na některém z výletů nebo v září 
na Akademii seniorů se těší

 kolektiv pracovníků OS LIPKA

Blahopřejeme
 70 let  Ivan Burget, Jana Lipovská, Marie Paňáková, Jana Látalová, Vladimír Franc, 

Jaroslava Fojtková, Věra Dosoudilová, Alena Jančíková, Ivana Vašutová, Marta 
Dvořáková, Zdeněk Roháček, Ing. Alois Matyáš, Jana Kalvodová, Jitka Vítková, 
Zdeňka Pernicová, Miroslav Valenta, Jana Stará, Antonie Kmentová, Vladimír 
Mačák, Věra Pokorná, Jiří Dosoudil, Jitka Juráčková, Ludmila Brandecká, Jiřina 
Fifková, Ing. Jaroslav Jakubec, Karel Kolda, Josef Pospíšil, Ing. Antonín Vychodil, 
Ludmila Černochová, František Hlavica, Vladimíra Zapletalová, Miloš Havel, 
Marie Hejlová, Jiří Daněk. 

 75 let  Miloslav Pazdera, Jindřiška Grmelová, Vratislav Dlabaja, Eva Novotná, Mgr. 
Milada Sobotková, Zdenka Justanová, Ing. Antonín Žáček, Ladislav Zapletal, 
Zdeněk Charvát, Zdeňka Novotná, Jiří Šustr, MUDr. Vlastimila Svitavská, 
Vlastimil Boháč, Růžena Mlatečková, Marie Samsonová, Olga Sekaninová, 
František Pavlů. 

 80 let  Zdeňka Svozilová, Františka Hořavová, Drahomíra Pelcová, Marie Protivanská, 
Věra Stuchlíková, Ing. Jan Matyska, Oldřich Horák, Milada Nováková, Eva 
Složilová, Vojtěch Spáčil, Marie Spáčilová, Anna Niklová, Ing. Antonín Morcinek, 
Ludmila Mánková, Karel Martínek, Zdeněk Pazdera.

 85 let  Rudolf Škrkánek, Vlasta Tesařová, Jan Pěček, Vincenc Zatloukal, Zdeněk Linhart, Alena 
Režná.

 90 let  Eliška Pinkavová, Květoslava Došlíková, Jan Řehulka, Vanda Taberyová.

 91 let Květoslava Lužná, Růžena Tesaříková, Marie Fialová.

 92 let Květoslava Koudelková, Libuše Fialová, Marie Čecháčková, Jaroslav Kocourek, 
Jaroslav Kulhánek, Dagmar Smrčková.

 93 let Božena Jiránková, Anna Michaličová.

 95 let Františka Daňová, Pavlína Hájková.

 96 let Ing. Karel Tabery, Božena Slepánková.

 98 let Emilie Sedláčková.

Seznam jubilantů, kteří v měsíci  
květnu 2016 oslavili svá jubilea

Oslava 15. výroèí se vydařila
Dne 6. března 2001 schválilo 

představenstvo sdružení Podané 
ruce vznik své první organizač-
ní jednotky s  určením realizovat 
pouze a výhradně projekt „Posky-
tování služeb osobní asistence“ 
s  nynějším názvem Podané ruce 
- osobní asistence. Služby osobní 
asistence jsme začali poskytovat 
v  květnu 2001, tedy před 15 lety. 
Působíme v  Moravskoslezském, 
Olomouckém a Zlínském kraji.

V současné době více než stovka 
osobních asistentů a  asistentek po-
skytuje podporu lidem se soběstač-
ností omezenou z  důvodu věku 
nebo nemoci. Nejvíce klientů tvoří 
senioři, dále dospělí a děti s různou 
formou postižení. „Práce osobní asi-
stentky je zodpovědná a náročná, ale 
přináší také hodně příležitostí ke krás-
ným mezilidským zkušenostem a je to 
práce smysluplná“, říká ředitelka Po-
daných rukou Bc. Helena Fejkusová. 

Oslavu výročí založení organizace 

pojaly Podané ruce – osobní asisten-
ce jako poděkování osobním asis-
tentkám, které jsou největší hybnou 
silou organizace. Na konci května 
pro ně byl připraven společný večer 
s  občerstvením, programem a  dá-
rečkem pro radost. Dozvěděli jsme 
se zajímavosti z počátků organizace, 
představili si tři ze zakladatelů a oce-
nili 7 asistentek, které působí v or-
ganizaci nejdelší dobu. Jedna z nich 
u nás pracuje od roku 2001, dalších 6 
od roku 2002, což je jistě úctyhodná 
věrnost, která si ocenění zaslouží.

„I v dalších letech budeme samo-
zřejmě usilovat o  to, aby práce naší 
organizace byla kvalitní a na odborné 
výši, ale také o laskavý přístup a důvě-
ryhodnost. Pověst naší organizace je 
vzhledem ke klientům i  donátorům 
zásadní“, dodává Helena Fejkusová. 

Nakonec pár zajímavých čísel: Za 
patnáct let pomohly Podané ruce 
téměř 1900 klientům. V  poslední 
letech máme ročně průměrně 350 
klientů. Deseti klientům poskytuje-
me službu již více než 13 let, z toho 
dvěma od počátku existence naší 
organizace. 

Za to, že můžeme službu osobní 
asistence poskytovat a udržovat ceny 
v dostupné výši, vděčíme také pod-
poře měst, obcí a  jiných donátorů. 
Chceme tímto poděkovat za dlouho-
dobou podporu statutárnímu městu 
Prostějovu. Více informací o  naší 
službě, kontakty a jiné údaje najdete 
na webu www.podaneruce.eu.

 Bc. Jana Marková

Zdroj: Pavel Noha,  oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625  
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Čtvero ročních období II - 
LÉTO aneb bylinkový workshop 
v Nezávislém prostoru ECHO

Tak už je tady - všemi tolik očeká-
vané léto. Období plné koupání, vý-
letů, dovolených, zahradních grilo-
vaček, ale také obtěžujícího hmyzu. 
Většina z nás proto sáhne po repe-
lentu dřív, než se nějakého toho kou-
sance dočká. Kdo někdy studoval 
složení chemických repelentů, moc 
dobrý pocit z toho určitě neměl. Ze-
jména u dětí je nadměrné používání 
spíš ke škodě. Naštěstí i v tomto pří-

padě máme různé alternativy. Proto 
si na letním workshopu vyrobíme 
repelent vlastní, čistě přírodní. Zá-
kladem bude silný výluh z  šalvěje, 
máty, rozmarýnu, hřebíčku a dalších 
ingrediencí. Vše si poté naplníme do 
200 ml flakónků s profi rozprašova-
čem - vše bude obstaráno.

Rezervace a bližší info na bylin-
ky-echo@seznam.cz. Počet míst je 
omezený!

Workshop se koná ve čtvrtek 7. 
července 2016 od 17:00 hodin. 

Sedm písní pro dlouhý život

středeční promítání filmu 
v  rámci projektu „Promítej i  ty!“ 
Snímek představuje šest mužů a žen 
různého věku, kteří už nemají naději 
na vyléčení, přitom však netuší, zda 
je moderní medicína udrží při životě 
týdny, měsíce, nebo dokonce roky. 
Sedmou postavou filmu je sestra 
Mandy, která dokáže pacientům vel-
mi pozorně naslouchat a zároveň je 
nakazit svým nadšením pro hudbu 
a zpěv tak, že jim přináší terapeutické 
účinky. Všichni se setkávají ve skot-
ském hospicu poskytujícím širokou 

škálu paliativní péče. Režisérka Amy 
Hardie natočila nesentimentální 
a  přitom velmi citlivý dokument – 
muzikál, který ač pojednává o smut-
ných věcech, vyvolá úsměv na tváři. 
Režie: Amy Hardie, Velká Británie, 
2015, Stopáž: 83 min. 

Promítání se koná ve středu 13. 
července po soumraku od cca 20:30 
hodin, otevřeno bude již od 19:00.

Obě události proběhnou v  pří-
jemném prostředí naší zahrádky, 
v  případě nepříznivého počasí ve 
vnitřních prostorách.

Najdete nás v  Prostějově na 
Kostelecké ulici č. 39 (na konci 
slepé uličky k panelákům, naproti 
restaurace U Chmelů)

Pro více informací, či spojení 
s  námi navštivte níže uvedené 
stránky:

www.facebook.com/sound.
of.echo

plus.google.com/+Nezávislýprost
orECHOProstějov

Tyto události vznikly za finanč-
ní  podpory  statutárního  měs-
ta Prostějova.

Program MC Cipísek èervenec 
Tradiční letní programy pro rodiče 

s dětmi (pro předem nahlášené): 
Okolo kolem s Cipískem  11.7.-15.7.  
Pohádkový týden s  Cipískem 18.7.-

22.7.  
 V červenci a v srpnu neprobíhá běžný 

program. Kromě příměstských progra-
mů probíhají sanitární dny a dovolená.

Zápis do programů s  Cipískem 
v cyklu září-prosinec a dny otevřených 
dveří proběhnou 5.9.-16.9. ve všední dny 
8.30-12.00.

1. kolo zápisů proběhlo v  červnu. 
Bližší informace o  programech a  vol-
ných místech v  jednotlivých skupinách 
přes letní prázdniny získají zájemci  
e-mailem:mcprostejov.cz nebo na  
www.facebook.com/cipisekprostejov.

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

 Aktivity MC Cipísek jsou podpořeny 
z  dotačního programu Rodina MPSV 
ČR a statutárním městem Prostějovem. 

Mateřské centrum Cipísek
Prázdninová otevírací doba ICM

Od 29. června do 15. července bude ICM Prostějov z provozních důvodů (stavební 
práce v budově) zavřeno. Od 18. července pak po dobu letních prázdnin bude ICM Pro-
stějov otevřeno pondělí–čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod., pátek zavřeno. Případné další 
změny najdete vždy na našich webových stránkách www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na červenec

Nová dobrovolnice z Francie
Až do konce prázdnin u  nás bude 

působit v  rámci Evropské dobrovolné 
služby nová dobrovolnice – Marjorie 
z Francie. Společně s Marion a Elenou 
bude v  ICM připravovat letní aktivity.  
Přijďte se s ní seznámit třeba 14. červen-
ce na Setkání všech generací.

ICM na Setkání všech generací
Ve čtvrtek 14. července se ICM 

Prostějov zúčastní Setkání všech gen-
erací, které pořádá Prostějovská koalice 
neziskových organizací PRKNO. Akce 
se koná v  rámci Prostějovského léta. 
Těšíme se na vás v  podvečerních ho- v  podvečerních ho-
dinách na našem stánku na nám. T. G. 
Masaryka v Prostějově. 

Francouzský týden
V  týdnu od 18. do 22. července pro 

vás chystají naše dobrovolnice z Francie 
– Marion a Marjorie – Francouzský tý-
den. Každý den se můžete těšit na něja-
kou aktivitu spojenou s Francií, např. si 
můžete přijít zahrát pétanque, ochutnat 

francouzské dobroty nebo se dozvědět 
tipy pro cesty do Francie. Podrobný pro-
gram najdete na webu www.icmpros-
tejov.cz. 

Španělský týden
Chtěli byste si zkusit, jak se tancuje 

flamenco? Nebo si vyrobit vějíř? Zahrát 
fotbal? Nebo radši vyrazíte na piknik? 
To vše můžete zažít v  týdnu od 25. do 
29. července společně s naší dobrovolni-
cí Elenou ze Španělska, která tyto aktivi-
ty připravuje pro svůj Španělský týden. 
Podrobný program na celý týden najde-
te na webu. 

Prázdninové herní úterky
Každé prázdninové úterý (od 19. čer-

vence do 23. srpna) budou v ICM probí-
hat herní odpoledne, a to vždy od 13.00 
do 16.00 hod. Přijďte si zahrát hry, které 
znáte, a naučit se ty, které neznáte. Těšit 
se můžete na hry jako Colt Express, Zo-
owaboo, Story Cubes, Time‘s Up, Nox, 
Česko – otázky a odpovědi a řadu dal-
ších. Rozpis her najdete na našem webu.

PROGRAM NA ČERVENEC

V  Mozaice v  červnu skončil projekt 
dotovaný z tzv. Norských fondů s názvem 
Vznik a  rozvoj multikulturního centra 
v Prostějově. Od července dochází ke změ-
ně donátorů a s tím souvisejícím změnám 
v obsahu aktivit a výše příspěvku uživatelů. 
Jinak ale na Vás čeká tentýž pracovní tým 
a standardní kvalita poskytovaných služeb. 
Těšíme se na vás!

MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ 
A DĚTÍ

Pondělky 9.30 – 11.30 – diskusní rodi-
čovské skupiny, pro děti říkanky, tanečky, 
rukodělné činnosti.

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – vzdělávací před-
nášky a besedy pro rodiče s hlídáním dětí. 

7. 7. Návrat do zaměstnání po rodičov-
ské dovolené – přednáška K. Markové (ÚP)

Beseda bude zaměřena na seznámení se 
službami a nástroji Úřadu práce. 

14. 7. Kdy a  jak začít s  dětmi mluvit 
o sexu? – beseda s L. Poskočilovou, DiS., M.A

Cílem besedy je citlivé odtabuizování 
a diskuse nad tímto fenoménem.

21. 7. Zlobivé dítě – přednáška Mgr. 
Magdy Mečkovské. Přednáška vede rodiče 
k porozumění motivům dítěte, které stojí za 
chováním, jež běžně označujeme za zlobení.

28. 7. Zásady rozumného zacházení 
s penězi – beseda s Mgr. Pavlem Slepičkou

Beseda s účastníky na téma zdravých zá-
sad hospodaření s  rodinným rozpočtem, 
prevence dluhových potíží, principy hospo-
dárnosti.

Přijímáme přihlášky stávajících i  bu-
doucích rodičů na šestidílný KURZ 
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ,  který 
v Mozaice poběží každé úterý od 17.00 do 
19.00 v období od 13. 9. do 18. 10. 2016. 
Lektoruje Mgr. Magda Mečkovská (www.
rozvojrodiny.cz).

MULTIKULTURNÍ PODVEČERY ani 
ČAJOVNA o prázdninách neběží. 

Děkujeme za pochopení!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší 

info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@
zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.centrum, 
www.zebrik.org

Aktivity projektu Multikulturní klub 
rodičů a dětí jsou podpořeny z dotačního 

programu Rodina (MPSV),  
dále je podpořil Olomoucký kraj  

a statutární město Prostějov.

Výstava obrazů Mgr. Lubomíra Sedláèka v Avatarce
Ve známé Art kavárně Avatarka na 

náměstí T. G. Masaryka v Prostějově 
se uskuteční ve dnech 12. července 
až 7. srpna 2016 výstava obrazů Mgr. 
Lubomíra Sedláčka z  Prostějova. 
Autor je absolventem Střední školy 
řezbářské v Tovačově. Vysokoškolské 
vzdělání v  oboru učitelství výtvarné 
výchovy pro střední školy a základní 
umělecké školy nabyl studiem na Pe-
dagogické fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Ve výtvarné práci 
Lubomíra Sedláčka nejvíce ovlivňu-
je krajina, která je nevyčerpatelnou 
studnicí inspirace a  skýtá řadu způ-
sobů k  vyjádření v  mnoha formách 
a podobách. V malbě často preferuje 
krajinu fantaskní – nereálnou, která 

však může být krajinou budoucnosti 
nebo krajinou nepozemskou. Nevy-
hýbá se však ani krajině skutečné, 
která dokáže dojímat a  okouzlovat 
svou prostotou a  krásou. Nezřídka 
se v  autorových pracích promítají 
do skutečné krajiny nereálné prvky, 
které v konečné fázi převládnou. Ku-
rátorka výstavy, prostějovská malířka 
a fotografka Zdeňka Trnečková spolu 
s majitelkou netradiční kavárny Ava-
tarka uměnímilovné návštěvníky sr-
dečně zvou na výstavu obrazů pana 
Lubomíra Sedláčka. Vernisáž výstavy 
proběhne 12. července 2016 od 17.00  
hodin. Úvodní řeč bude mít PhDr. 
Antonín Bůžek, Ph.D. z  Prostějova.
 -ab-

Workshop a letní promítání v Echu
Nezávislý prostor nejen pro mladé zve lidi všech věkových kategorií
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MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 
POD LIPAMI, 5. ROČNÍK

30. 7. 2015

U KALICHA 1 / KOLLÁROVA 6 / PROSTĚJOV
Festival se koná za každého počasí

Změna programu vyhrazena
Vstupné: 

130,- / 90,- studenti, důchodci, ZTP
Děti do 10 let zdarma

Výtěžek festivalu bude věnován zdravotnímu středisku 
v ugandské vesnici Kitokolo a organizaci VIVID z.s.

Program:

 16:00 Pink Tuxedo Gang (rock´n´roll)
 17:00 MIM Váslav Dostál (divadlo nejen pro děti)
 17:45 Daniel Jun a Igor Klokov (klavír & kytara - recitál)
 19:00 Carpet Cabinet (r&b - funk)
 20:15 The Entropies (progressive - rock)
 21:15 Wunderbar Band (funk - acoustic)
 22:30 Psychocandy (Indie)
 00:00 Noir Voir + afterparty (Apollo 13)

Výstavy:
- Luciana Kvapilová, Peťa Nováková, Adam Směták, Martin Dušek

- Olda Holinka (komiks)
-------------------------- -----------------------

Pásmo studentských animovaných filmů UTB ve Zlíně
ART-JAM

TEST PRINT - trička a plakáty
Atelier Doupátko - osobité výrobky žijící vlastním životem

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK 
PROSTĚJOV, Milíèova 3

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

Bude probíhat na ČČK Prostějov, Mi-
líčova 3 a bude zaměřen na výuku prv-
ní pomoci hravou formou a na zdravý 
životní styl.

Tábor je kapacitně a  věkově omezen 
(děti od 5 do 10 let) maximálně 20 dětí 
na 1 turnusu. Děti jsou na táboře od 7.15 
do 16.45 hod v pracovní dny, mimo ví-
kend. Kromě praktického seznámení 
s poskytováním první pomoci se naučí 
i základy zdravého vaření (budou pomá-
hat při přípravě, stolování a servírování 
stravy). V ceně tábora je celodenní stra-
va (2 x svačina + oběd) + pitný režim, 
program a výlety. Během tábora budou 2 
výlety – koupání, cachtání dle možnosti 
dětí v Tovačově na Donbasu a výlet do 
Seče nebo Hamer na houby, borůvky 
a opékání špekáčků.

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

turnus 18. července pondělí – 22. 
července pátek – 5 pracovních dní, cena 
1250 Kč

turnus 24. srpna středa – 31. srpna 
středa – 6 pracovních dní, cena 1500 Kč

Pokud máte o tábor zájem, kontak-
tujte nás e-mailem (zašleme přihlášku) 
nebo si ji přijďte osobně vyzvednout na 
ČČK Prostějov, Milíčova 3. Platí se 500 
Kč záloha při podpisu přihlášky, která 
je vratná v případě nemoci dítěte nebo 
nedostavení se z jiného vážného důvo-
du. Ing. Lenka Černochová

 ředitelka úřadu Oblastního spolku 
 ČČK Prostějov
 Milíčova 3
 796 01 Prostějov
 IČ: 00426369                     

 mobil: 723005411 
 e-mail: prostejov@cervenykriz.eu

 www.cervenykrizprostejov.cz 
 facebook/Lenka Černochova

Prázdniny v Čechách pod Kosířem
Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet 

o  prázdninách? Nechce se vám moc 
daleko? Můžete se přijet podívat na 
nově otevřený zámek Čechy pod Ko-
sířem! 

Nabízí nově zrekonstruované zámec-
ké interiéry, které Vás přenesou do doby 
Františka Josefa II. Silva Taroucy na pře-
lomu 19. a 20. století, vyzdobené největší 
sbírkou obrazů Josefa Mánesa prezento-
vanou veřejnosti. 

Pokud dáváte přednost modernější-
mu umění, můžete na zámku navštívit 
Muzeum Zdeňka a  Jana Svěrákových 
plné rekvizit, scénářů a kulis z jejich spo-
lečných děl Obecná škola, Kolja, Vrat-
né lahve, Kuky se vrací, Tři bratři nebo 
Tmavomodrý svět. 

Zámecký park patří k  nejkrásnějším 
a  největším anglickým parkům v  repub-
lice. Můžete si jej buď sami projít, nebo 
využít možnosti komentované prohlídky, 

která Vás mimo jiné zavede i na Červenou 
věž, odkud je nádherný výhled na Kosíř.

O prázdninových měsících se v areálu 
zámku koná též množství akcí. Od 6. do 
9. července se zde bude konat řezbářské 
symposium s  cílem vytvořit pohádko-
vé sochy spojené s  minulostí zámku.  
17. července se můžete přijít podívat na 
terénní lukostřelecké závody a  sami si 
je i  vyzkoušet. Ve druhé polovině čer-
vence (23. – 24.) se v parku koná již IX. 
Josefkol s prezentaci tradičních řemesel 
a  v  srpnu se u  zámku zastaví na cestě 
„z lázní do lázní“ veteráni. Letní sezóna 
bude završena 26. srpna atraktivním di-
vadelním představením Caveman.

Ať už si vyberete z nabízených expo-
zic, akcí nebo jen přijdete na návštěvu 
zámecké kavárny, na piknik, pravidelné 
psí závody nebo jen tak se projít po par-
ku, budete vždy vítáni.

 Martin Váňa, kastelán
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Prostějovská koalice neziskových organizací pod záštitou  
unie neziskových organizací Olomouckého kraje vás zve na 

 

Setkání 
všech generací 

 

Kdy: čtvrtek 14. 7. 2016 od 16.30 
Kde: náměstí T. G. Masaryka v Prostějově 

Zábavné soutěže a hravé aktivity pro děti i dospělé, a infostánky 
prostějovských neziskových organizací: 

1. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
2. Městské evropské informační středisko Prostějov 
3. Nízkoprahové centrum – NZDM v Prostějově 
4. Informační centrum pro mládež Prostějov 
5. Mozaika – multikulturní centrum 
6. Zdraví od malička 
7. Charita Prostějov 
8. ČSOP – RS IRIS 
9. TyfloCentrum 
10. Člověk v tísni 
11. Sedmikráska 

  Akce se koná v rámci 
Prostějovského léta 

www.uno-ok.cz 
 

             
       

Akce se koná za finanční podpory  
města Prostějova 

SPORTCENTRUM 
dům dětí a mládeže PROSTĚJOV

Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587  571 972, 

+420  587  571 962, e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, 

web: www.sportcentrumddm.cz   

nabízí NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2016/ 2017

HLOUČELATA
Jak se jmenuje tahle kytička a kteří ptáčci létají v zimě na kr-

mítko? Proč vlaštovky na zimu odlétají a z čeho je uvařený čaj 
proti kašli? Můžu sníst tyhle bobule? A jak se jmenuje tenhle 
kámen? Jak velcí byli dinosauři? Z čeho jsou mraky na oblo-
ze? Hloučelata hledají odpověď na mnohá tajemství přírody v  
okolí říčky Hloučely.

Věk:  6 – 8 let
Cena:  500 Kč
Místo schůzek: Iris, Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov
Termín schůzek: středa 15 – 17 hodin

CESTOVATELÉ
Dobrodružství poznání – výpravy do minulosti, do bu-

doucnosti, geocaching, cestování, hry v klubovně i v přírodě. 
Kromě poznávání města přibližně 1× měsíčně vyjedeme o ví-
kendu z města po kraji na kole, lodích nebo pěšky.

Věk:  8 – 15 let
Cena:  600 Kč
Místo schůzek: Iris, Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov
Termín schůzek:   čtvrtek 16 – 18 hodin,  

jedenkrát měsíčně celodenní výlet - sobota

BYLINKÁŘ
Seznámení se základními bylinami a jejich využitím. 
Výroba mastí, mýdla, tinktur apod.

Věk:      12 – 15 let
Cena:   500 Kč
Místo schůzek:  Iris, Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov
Termín schůzek: středa 17 – 18 hodin
Informace: Mgr. Bc. Tereza Zajíčková,
tzajickova@sportcentrumddm.cz, 737 069 621

INZERCE

16
06

28
32

09
9
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JOSEFKOL 2016 
IX. ročník mezinárodního 

srazu mistrů řemesla kolář-
ského, kočárnického a mistrů 
opratí

Motto :  „Marné lidské namá-
hání bez Božího požehnání“

Josefkol 2016 se v letošním 
roce pořádá 23. - 24.července a 
poprvé se posouvá do odpoled-
ních až večerních hodin, kdy od 
12 hodin začíná program, který 
navazuje na slavnostní zahájení 
v 13 hodin. 

Po mnohaletých zkušenos-
tech dnešní doby už víme, že 
jediná možná záchrana řemesel 
je předávání z generace na gene-
raci. Ukázkou řemesel a zruč-
nou práci mistrů svých oborů 
na Josefkole, chceme přiblížit 
mladší generaci kouzlo dávných 
mistrů, a tím je zaujmout a zís-

kat pro řemeslo, třeba i jen jako 
koníček.

Letošní Josefkol bude věnova-
ný starým vozům, žebřiňákům, 
šézám či bedňákům, ale i krás-
ným zrestaurovaným kočárům 
v zápřahu nádherných, ušlechti-
lých koní. Mistři kočí své zápřa-
hy předvedou lidem, jak v odpo-
ledním čase, tak ve večerní době 
za svitu kočárových lamp, loučí 
a světelných efektů. Nemůžeme 
zapomenout na děti, je pro ně 
připravený bohatý program s ve-
černím překvapením.

Přijměte prosím pozvání 
na tuto jedinečnou, netradiční 
akci, a nechte se vtáhnout do 
doby našich předků. 

Děkuji vám všem
S úctou za Muzeum kočárů 

Václav Obr

Keltská noc 2016 se připravuje na svůj jubilejní – 15. roèník!!!
Mezinárodní hudební festi-

val Keltská noc se v průběhu 
své existence stal již neodmys-
litelnou součástí kulturního 
léta Olomouského kraje. Ve 
dnech 22. - 23. 7. 2016 proběh-
ne jeho, v pořadí již 15. ročník 
a je již tradicí, že festival pro-
běhne v autokempu Žralok ve 
městě Plumlově, které se pyšní 
nejen svým zámkem, ale i kelt-
skou historií svého okolí. 

V roce 2002, kdy tato akce pro-
běhla poprvé formou 2 samostat-
ných koncertů (jeden v Olomouci 
na “Pevnůstce” a druhý u Plum-
lovské přehrady), si ani její inici-
átor, hudebník Tomáš Somr, ani 

nikdo z dalších protagonistů ne-
dokázal představit, že vlastně stojí 
u zrodu festivalu, který se jednou 
stane svým zaměřením ojedinělý 
nejen v České republice, ale stane 
se významnou kulturní akcí, která 
přesahuje hranice naší země. 

Za dobu existence festivalu se 
na jeho pódiu vystřídaly vedle 
českých a slovenských hudební-
ků také stovky umělců  z mnoha 
zemí nejen Evropy, ale i celého 
světa, např.: Irska, Dánska, Vel-
ké Británie, Francie, Španělska, 
Německa, Rakouska, USA, Ka-
nady, Nového Zélandu a dalších 
zemí. Připomeňme si zahranič-
ní skupiny a umělce, jako např.: 

Sliotar, Gráda, Boys of the Hills, 
Steafan Hannigan, Paulin Scan-
lon, Moving Cloud, Tradish, 
Matching Ties, J.Eoin, a další... 

Letošní novinky Keltské noci 
jsou např.: Los Paddys de la 
Pampas (IRL), Paddy Murphy 
(AUT), taneční soubor z Polska 
Ellorien, dále skupina České 
Srdce, která je na české hudební 
scéně již legendou, a také mno-
ha cenami ověnčený Tomáš 
Kočko s Orchestrem.

Keltská noc není jen o hudbě 
a tanci, ale také o keltské histo-
rii, která je úzce spjatá s naším 
krajem, o keltské spiritualitě a 
předvádění života keltů formou 

ukázek starých keltských řeme-
sel, výroby zbraní a ukázky bojů.

Keltská noc je ale také o dob-
ré náladě a krásné atmosféře, 
kterou spoluvytvářejí všichni 
návštěvníci festivalu, kteří se 
sjíždí jak z celé ČR, tak i ze za-
hraničí.

Keltská noc není festival ko-
merčního zaměření, její hlavní 
vizí a posláním bude i nadále 
- připomínat lidem vzájemnou 
kulturní propojenost zemí Ev-
ropy prostřednictvím “keltství”, 
které jako historická nit pro-
pojuje většinu zemí Evropské 
Unie, a která ovlivnila i kulturu 
mnoha zemí po celém světě. 

Chceme také ukázat, že i náš 
region je významnou součástí 
této historie.

Mezinárodní hudební fes-
tival Keltská noc 2016 se koná 
za finanční spoluúčasti Olo-
mouckého kraje a statutárního 
města Prostějova a  záštitu nad 
ním převzal hejtman ing. Jiří 
Rozbořil.

Bližší informace na-
jdete na našich stránkách  
www.keltska-noc.cz.

V nejbližších dnech pro 
vás připravujeme úplně nové 
stránky, které nabídnou mo-
derní vzhled a plno nových 
zážitků. 

Výsledky testů Aktivní senior:
Číslo otázky Osobní bezpečnost Doprava

1 c b
2 b b
3 b a
4 a b
5 c a
6 a c
7 a a

Pozvánka na výstavu zakrslých králíků
Po loňském prvním velmi úspěšném ročníku pořádáme i letos tuto speciální výstavu. Stejně jako 

vloni, se jedná o jedinou výstavu na celé Moravě. Chovatelé z celé ČR přijedou vystavit, nechat si po-
soudit a pochlubit se svými ušáčky :-) Letošní změna je  v tom, že pro veřejnost by měl být přístup již 
od 9.30 hodin, na rozdíl od loňska, kdy byl vstup až od 12.00 hodin. A bude doprovodný program :-)

Kdy? 23. července 2016
Kde? Plumlov ZO ČSCH Tyršovo náměstí 179
 více na  www.facebook.com/teddyodPrincezny

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. 4268 (Lajna) – 
fena kříženec, nalezena 
dne 1. 5. 2016, místo 
nálezu: Čechůvky 

Evid. č. 4269 (Parník) – 
pes kříženec (štěně), nale-
zen dne 8. 5. 2016, místo 
nálezu: Smetanovy sady 

Evid. č. 4272 (Josefínka) – 
fena kříženec (štěně), nale-
zena dne 8. 5. 2016, mís-
to nálezu: ulice Brněnská

Evid. č. 4273 (Pepína) – 
fena kříženec, nalezena 
dne 9. 5. 2016, místo 
nálezu: ulice Lutinovova 

Evid. č. 4293 (Rea) – fena 
maltézský psík, nalezena 
dne 24. 5. 2016, místo 
nálezu: ulice Riegrova

Evid. č. 4294 (Ray) – pes 
kříženec labradora, nale-
zen dne 26. 5. 2016, mís-
to nálezu: ulice Mathonova
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Bájeèné fotbalové odpoledne
Město Prostějov má za sebou premiérový 

ročník fotbalového turnaje žáků (turnaje síd-
lišť). Akce se zúčastnily týmy základních škol 
Valenty, Železného, Melantrichovy a Sokola 
Vrahovice. Vítězem velmi kvalitního a bo-
jovného turnaje se stala ZŠ Melantrichova. 
Jednotlivá mužstva v turnaji získala poháry, 
medaile, pamětní dresy se znakem Prostějova 
a spoustu drobností. Akci pořádala Sportovní 
komise, Školská komise a 1. SK Prostějov.  

Člen sportovní komise města Prostějova 
Mgr. Antonín Dušek, 

redakčně zkráceno a upraveno

V sobotu 4. června proběhl 2. ročník šachového turnaje CHESS PROS-
TĚJOV OPEN, kterého se zúčastnilo rekordních 68 hráčů. Nejlepší ženou 
turnaje (na snímku s ředitelem turnaje Pavlem Navrátilem) se stala bývalá 
česká reprezentantka a současná reprezentantka na Islandu Jana Ptáční-
ková. Cenu si odnesli také všichni hráči do 15 let, včetně nejmladšího 4le-
tého Josefa Omarsona/Ptáčníka a nejvzdálenějšího Adama Omarsona/
Ptáčníka z Reykjavíku (na snímku).

Richard Sedlák v Hořicích ètvrtý
V závěru května se konal tradiční, již 

54. ročník 300 Zatáček Gustava Havla 
v  Hořicích. Richard Sedlák, který re-
prezentoval město Prostějov, starto-
val ve třídě do 600ccm na Yamaha R6 
v konkurenci šestatřiceti jezdců s me-
zinárodní účastí. 

Sobotní první kvalifikace znamenala 
šesté místo a ve druhé kvalifikaci čtvr-
té místo. Do nedělního závodu se tedy 
startovalo za krásného počasí a bohaté 

divácké kulisy z  první řady a čtvrtého 
místa. Po startu se Richard ujal druhé 
pozice a první čtveřice jezdců se ostat-
ním vzdalovala. Bohužel tempo prvních 
tří se nedalo akceptovat, takže Richard 
dojel na krásném, ale nepopulárním, 
čtvrtém místě. Další závod se jel ve slo-
venských Kopčanech 18. - 19. 6. 2016.

Účast Richarda Sedláka na tomto zá-
vodě byla finančně podpořena statutár-
ním městem Prostějovem. -red-

Obrazem
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Chovatelské potřeby 
ZiChová

 Nabízíme jako jediní v Prostějově německé   
 superprémiové krmivo

   Rozvažovaná krmiva pro 
kočky, psy, hlodavce i ptáky
Polská 2, Prostějov, E-mail: katerina.zichova@seznam.cz

Tel.: 777 615 116

Anenská 25, Prostějov
Tel.: 792 344 293

Otevírací doba:
Po - pá 10:00 - 18:00
Sobota   9:00 - 12:00

12. - 15. července
2016AKCE -10%
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Taneèní skupina Extension dance 
excelovala na mistrovství republiky v Praze

Mladá taneční skupina Ex-
tension dance pod vedením 
špičkového trenéra a choreo-
grafa Ondřeje Berkyho získala 
poslední květnový víkend  jeden 
mistrovský a jeden vícemis-
trovský titul na soutěži CZECH 
DANCE MASTERS 2016, které 
se zúčastnilo přes 6000 taneční-
ků z celé republiky.

Alice Flajsarová a Gabriela 
Koudelková získaly již potřetí 

titul mistra republiky v  disci-
plíně duo street a disco show 
v  hlavní věkové kategorii 
s  choreografií Broken-hearted 
girl a malá skupina ve slože-
ní Markéta Možná, Terezie 
Kohoutková, Gabriela Kou-
delková, Alice Flajsarová, Eva 
Hlahůlková, Denisa Konečná 
a Karolína Doležalová získala 
v disciplíně street a disco show 
malé skupiny hlavní věkové 

kategorie krásné  druhé místo 
s choreografií Girls night. 

Děvčata si tímto skvělým 
výkonem vybojovala možnost 
účastnit se mistrovství světa 
v  italské Olbii v  polovině září 
letošního roku. 

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat za finanční podpo-
ru a poskytnutí tréninkového 
zázemí sportovnímu klubu K2 
Prostějov. -lf-

Díky finanční podpoře z pro-
jektu Zdravé město Prostějov 
pokračují i v letošním roce zdar-
ma lekce nordic walkingu pro 
všechny zájemce, kteří se chtějí 
dozvědět, jak tato pohybová 
aktivita pomáhá při různých 
zdravotních potížích, snižování 

nadváhy a zlepšování kondice. 
Chcete-li se naučit správnou 
techniku severské chůze a zjistit, 
jaké vybavení je k ní potřeba, 
přijďte na některou z lekcí, které 
se konají v Kolářových sadech 
u hvězdárny ve středu 13. čer-
vence v 18 hodin a ve čtvrtek 

28. července rovněž v 18 hodin. 
Pokud vás nordic walking za-

ujme, můžete se  vydat i na delší vý-
šlap okolo lázní Skalka nebo v okolí 
Plumlova. Akce ve Skalce je naplá-
nována na sobotu 23. července ve 
14.30 hodin, sraz je před budovou 
lázní.  Do Plumlova se můžete 

vydat v neděli 17. července, sraz je 
ve 14.30 hodin před autokempem 
Žralok u Podhradského rybníka. 
“Lekce v rámci Zdravého města 
Prostějova jsou zdarma včetně za-
půjčení holí, jen je třeba, aby se zá-
jemci přihlásili předem telefonicky 
nebo SMS na čísle 732 635 360, 

případně mailem na adrese Sehna-
lovalenka@seznam.cz. Na akce ve 
Skalce a v Plumlově mohou přijít 
bez přihlášení, holí k zapůjčení 
budu mít na místě dostatek. Kur-
zovné je 50 korun,”  upozorňuje 
cvičitelka nordic walkingu Lenka 
Sehnalová.  -red-

Nordic walking v èervenci

12 21

JAK POZNÁTE DOBŘE NAČEPOVANÉ?
Jsme hrdí na to, že jsme národem pi-
vařů. Česká republika oplývá nespo-
četným množstvím pivovarů a téměř 
každé pivo se honosí jinou chutí. Velký 
podíl na tom, jestli vám točené chutná 
nebo ne, má však i samotný výčepní. 
Špatný výčepní totiž dokáže znehod-
notit i to nejlepší pivo a naopak. Dobrý 
hospodský dokáže udělat i z průměr-
ného moku laskominu, která do vás jen 
zasyčí... 
Podobný pocit zažil snad každý správný 
pivař. S velkou chutí a jazykem na vestě za-
padnete do prvního lokálu, který se nama-
ne. Poté, co vám ale přistane půllitr na sto-
le, sotva si dosednete, na jehož dně se ještě 
točí kalná ‚vrtule´, máte po chuti. Zkrátka 
mezi točeným a nalitým je obrovský roz-
díl. Správný a zkušený pivní fajnšmekr to 
pozná hned po prvních hltech. Personál je 
spokojený, že má natočeno rychle a host 
nečeká. Bohužel takový hospodský šidí 
sám sebe. Místo aby do sebe hosti házeli 
jedno za druhým, tak jsou po dvou třech 
kouscích plní a k dalšímu se musejí pře-
máhat.

Jak na to?
* Základem jsou čisté sklenice a pravi-
delně čištěné celé výčepní zařízení. Po 
odražení je nejlepší propláchnout hadice 
pitnou vodou, stejně tak je potřeba pra-
videlně proplachovat i narážecí hlavy a 
výčepní kohouty. 
* Samozřejmostí by mělo být čepování po 
skle v úhlu pětačtyřicet stupňů s co možná 
nejmenší vzdáleností k povrchu sklenice 
od jejího dna. 
* Točit by se mělo buď najednou (prefe-
rováno v Čechách - hladinka), nebo na-
dvakrát. Poprvé uděláme vysokou pěnu a 
napodruhé pod čepici doplníme zbytek. 
Tím má pivo krásnou pěnu a zabráníme 
oxidaci. 
* Dobře natočené pivo by mělo mít 
hustou, krémovou pěnu, která by měla 
‚držet´.  Znakem kvalitního natočení je 
kroužkování při upíjení. 

Na co si dávat pozor?
* Častými chybami při čepování je točení 
z výšky nebo míchání a třepání sklenicí, 
aby se vytvořila pěna. 
* Přelévání piva z jedné sklenice do druhé 
pro úpravu hladiny! Roztočení několika 
piv zároveň a jejich dotáčení v mnoha 
krocích, obvykle k vidění v kombinaci s 
přeléváním. 
* Špinavé sklo poznáme podle bublinek 
na stěně. Zkrátka na dobré pivo je třeba si 
počkat!

Jak známo, výběr brýlí není 
dobré podcenit, jsou ústředním 
bodem a důrazným prvkem ob-
ličeje. Není tak dobré pospíchat, 
je potřeba udělat si čas a projít 
několik obchodů a také neod-
být samotné zkoušení. S sebou 
si vezmeme také kamarádku tr-
pělivost, která nám jistě přijde 
vhod...
Při výběru brýlí platí několik pra-
videl. Obroučky vybíráme přesně 
opačně, než jaký je tvar obličeje. 
Takže pokud máme kulatý tvar, 
kulaté obroučky obejdeme, má-
me-li hranatý, tak hranaté obru-
by nebudou také úplně to pravé 
ořechové. Jestliže máme drobný a 
malý obličej na velké obroučky za-
pomeneme. V první řadě se tedy 
zaměříme na šířku obličeje, ta by 
měla být v poměru se šířkou brý-
lové obruby. Oči by měly být při-
bližně uprostřed brýlového skla. 
Pozor také na obočí, to by se ne-
mělo objevit za skly. Je tedy lepší, 
aby horní linie obruby kopírovala 
linii obočí. 
Co se týče nosu, tak zde respek-
tujeme jeho šířku a tvar kořene. 
Brýle prostě musí perfektně sedět 
na nose. A než přejdeme k jednot-
livým tvarům obličeje, můžeme 
se také řídit radou, že barva brý-
lové obruby by neměla být příliš 
tmavší, než je barva vlasů. U ku-
latého obličeje je třeba jej mírně 
zúžit a prodloužit. Vyzkoušet tedy 
můžeme brýle s úzkými rámy a 

hranatými okraji či s obdélníko-
vým tvarem obrouček. Štíhlejší 
kulatý obličej vykouzlíme tak, že 
sáhneme po brýlích s výraznou 
horní obrubou. Nejsou špatné ani 
bezobroučkové neboli vrtané se 
širokou stranicí. 
Ten, kdo má oválný obličej, tak by 
s výběrem brýlí neměl mít žádné 
problémy. Tento tvar je považován 
za ideální, protože je symetrický 
a proporcionální. Tomuto tvaru 
sluší všechny brýle, nejvíce však 
podlouhlé a oblé brýlové obrouč-
ky, které jakoby kopírují tvar 
obočí. V případě oválného tvaru 
obličeje je dobré zvolit brýle s de-
taily na stranicích, které upoutají 
pozornost. Srdcovitý tvar obličeje 
se vyznačuje tím, že je nejširší v 
oblasti čela, užší v oblasti čelisti a 
zužuje se do špičaté brady. Širo-
ké čelo minimalizují lehké a oblé 

rámy, vzdušné obroučky a jemné 
obruby obdélníkového nebo ovál-
ného tvaru. Ideální jsou v tomto 
případě brýle bez obrouček. A 
hranatý tvar obličeje poznáme tak, 
že šířka čela je shodná s šířkou bra-
dy a má hranaté lícní kosti. K této 
tváři si může nositel brýlí dovolit 
výrazné a barevné obruby. Extra-
vagantní dioptrické brýle právě 
perfektně sednou k tomuto tvaru 
obličeje. Dioptrické brýle by měly 
být na tento tvar obličeje širší a 
bez ostřejších hran. Pokud máme 
pocit, že potřebujeme zjemnit, 
tak sáhneme po oválnějších brý-
lích, které zmírní hranaté rysy. 
Vyhnout bychom se měli malým 
brýlovým obroučkám. 
Při výběru brýlí se kromě svého 
názoru a názoru optika spoleh-
neme ještě na další osobu, které 
ohledně vkusu důvěřujeme.

Jak vybrat brýle podle tvaru obličeje?

121x127,5

INZERCE

16
06

28
32

09
8



ÚŽASNĚ PROSTORNÉ DOMY

DOMAMYSLICE
výstavba moderních nízkoenergetických domů
exkluzivní lokalita
vel. 5+kk, garáž, podlahová plocha 150,5 m2

nadstandardní výbava již v ceně domu
pozemky od 297 m2 do 462 m2

cena vč. pozemku, garáže, inž. sítí a DPH 
od 4.399.000 Kč

www.jhreality.cz

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

PRODejce:
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VÁŠ PARTNER PRO EL. RUČNÍ 
NÁŘADÍ, LES A ZAHRADU
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HLEDÁME TÝMOVÉ HRÁČE,
ZEJMÉNA VÁS.

  
  

Aktuálně obsazujeme tyto pozice: Co nabízíme?

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

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

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

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

REKLAMAČNÍ TECHNIK 
ELEKTROTECHNIK 
SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTRO 
3D KONSTRUKTÉR 
ELEKTROKONSTRUKTÉR 
KONSTRUKTÉR - KRESLIČ 
PROGRAMÁTOR PLC 
SOFTWAROVÝ INŽENÝR 
INŽENÝR MONTÁŽE 
PROCESNÍ INŽENÝR 
TECHNICKÝ NÁKUPČÍ


