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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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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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prostějovská  firma s  dlouholetou tradicí
HLEDÁ pro rozšíření  svého týmu:

JEŘÁBNÍKY  (ŘP sk. CE)

PROTLAKÁŘE  (ŘP sk. B CE)

ELEKTROMONTÉRY  
(VÝUČNÍ LIST ELEKTRO OBOR, ŘP sk. B)

PRACOVNÍKY BEZ KVALIFIKACE
a dále HLEDÁ

PROJEKTANTY (TKY)
(MATURITA OBOR ELEKTRO, ŘP SK. B)

Bližší  informace při osobní schůzce 
(předchozí domluva na tel. č. 

725  720  041, 7.00 – 15.30 hod.)
Adresa: Šárka 19, 796 01 Prostějov

 NOVĚ NABÍZÍME SLUŽBU:
•	 drobné	opravy	všeho	druhu	v	domácnosti

Pracovní agentura Pavlína Jurníčková
Brněnská 10, Prostějov

agentura s dlouholetou tradicí

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

to vše převážně v Prostějově a okolí.

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE
Tel.: 603 218 526 PO, ST, PÁ: 8-15.30 hodin
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Srpnové zastavení v èase
Před pětašedesáti lety – 3. srpna 1951 

zemřel v Prostějově malíř Hilar Václa-
vek. Vzpomínku na tohoto pozoruhod-
ného umělce spjatého životem a dílem 
s  Prostějovem můžeme začít epigra-
mem od jeho vrstevníka akademického 
malíře Oldřicha Lasáka. V  bibliofilské 
publikaci Moravský kumšt v  koši-
li (1926) napsal: „ Krajinky, krajinky/ 
z  pohorské dědinky; /oblačný, světlý 
den/ málokdy proteplen:/ Stražisko – 
Malené,/ všecko je zkalené…/  Nejvýš 
když smuten byl,/ náhle se oženil./ Nyní 
snad z vesela/ obrázků nadělá,/ v tichý 
když přístavek/ Hilar vplul Václavek.“ 
Zachytil jej v  perokresbě s  cigaretou 
a  kufříkem s  malířskými potřebami 
v  ruce na pozadí s  kostelem Povýšení 
sv. Kříže.  Hilar Václavek byl především 
malířem krajinářem, který se snažil zob-
razit duši krajiny po vzoru impresionis-
tů. Pocházel z tkalcovské rodiny, krátce 
studoval na prostějovské reálce, byl ma-
lířem-samoukem, po odborné stránce 
se mu dostalo vzdělání od akademic-
kého malíře Aloise Kalvody. Bývá ozna-
čován jako malíř větrného Drahanska. 
Zachycoval krajinu v  různých ročních 
obdobích a podobách, především však 
podzimní a zimní motivy.  Přírodní ná-
měty se snažil oživit postavami při prá-
ci. Častými motivy jsou cesty, les, pole, 
kvetoucí stromy, stráně, úvozy a plující 
oblaka. Hlavně jej zaujala oblast regio-
nu ohraničená vesnicemi Ptení, Stínava, 
Seloutky a Stražisko.  Část Stražiska Ma-
leny zobrazil v cyklu obrazů v různých 
ročních obdobích Pod Maleným. Z pro-
stějovských obrazů  můžeme uvést na-
příklad Pohled na Prostějov od Záhoří, 
Výroční trh na Pernštýnském náměstí, 
Most na Hloučele, Zátočina u sv. Anny. 
Za 1. světové války byl odveden na fron-
tu. Byl zajat v  Karpatech a  potom žil 
v Tobolské gubernii. Do vlasti se vrátil 
v roce 1919. Z Ruska si také přivezl řadu 
námětů a kreseb, např. Vánice, Na Sibiři, 
Ruský kostel. Byl členem Svazu výtvar-
ných umělců moravských v Hodoníně.  
Svoji tvorbu představil na výstavách 
(např. Praha, Brno, Olomouc, Opava, 
Zlín, Bratislava). V  Prostějově vysta-
voval v  letech 1908, 1912, 1921, 1934, 
1938, 1939. Podnikl studijní cesty do 
Francie, Jugoslávie a  Řecka. Ilustroval 
také knihy (Hermy Svozilové-Johnové, 
Jaroslava Mathona a  Josefa Simona). 
Jeho obrazy jsou zastoupeny v městské 
umělecké sbírce a ve sbírce Muzea a ga-
lerie v Prostějově.

30. srpna 1916 zemřel ve věku 67 let 
ve své vile na Stražisku  č. 24 (pozdější 
majitelé rodina Wichterlova) po dlouhé 
nemoci prostějovský advokát, politický 
činitel a komunální politik JUDr. Alois 
Vrtal. Rodák z Palonína u Zábřeha vy-
studoval práva na UK v Praze.  Už od 
dob svých studií působil v  různých 

spolcích (např. studentský spolek mo-
ravských studentů Radhošť, Moravská 
beseda, Uměna, Národní jednota). 
Potom působil jako advokát v  Praze, 
Brně a  Litovli. V  září 1885 se usadil 
v  Prostějově. Patřil k  Vojáčkově gene-
raci politiků kolem Josefa Vrly, Josefa 
Waita, Jindřicha Strosse a  Josefa Kolo-
vrata. V  letech 1895–1916 byl členem 
městského zastupitelstva za staročeskou 
(pozdější moravskou národní stanu, 
katolickou stranu). Za tuto stranu byl 
v  letech 1907–1911 poslancem říšské 
rady. V  Prostějově byl členem správní 
rady městské spořitelny, továrny na hos-
podářské stroje F. & J. Kováříkovi a za-
kládajícím členem Družstva pro stavbu 
spolkového domu.

2. srpen 1961 je výročím úmrtí dvou 
významných osobností našeho města. 
První z nich byl František Starý, dlou-
holetý nemocniční a  hřbitovní kněz, 
správce kostela sv. Cyrila a  Metoděje. 
Zemřel ve svých 87 letech. Byl ctitelem 
cyrilometodějství, znalcem botaniky, 
církevní historie a církevních památek. 
Redigoval šest ročníků Prostějovského 
farního věstníku, kam přispíval od-
bornými statěmi. Je autorem publikace 
o  prostějovském hřbitově a  Pamětní 
knihy římskokatolického farního úřadu 
Povýšení sv. Kříže,

Další osobností je JUDr. Oldřich 
John (1907–1961), prostějovský ad-
vokát, funkcionář sociální demokra-
cie, starosta města v  letech 1937–1939 
(tehdy nejmladší starosta v  republice), 
účastník protifašistického odboje a vě-
zeň v koncentračních táborech Dachau 
a  Buchenwald. Po 2. světové válce byl 
poslancem a v letech 1948  –1953 před-
sedou Národního shromáždění ČR. 
V září 1953 byl odvolán v rámci kampa-
ně proti tzv. sociáldemokratismu a pro 
své kritické postoje k praktikám komu-
nistického režimu z této a dalších funk-
cí. Jeho osudy zachytila ve vzpomínkové 
knize Hanácká sága manželka Herma 
Svozilová-Johnová.

Poslední vzpomínka bude patřit An-
tonínu Gottwaldovi (1869–1941).  Tento 
pedagog se do naší historie zapsal přede-
vším jako amatérský archeolog. Zemřel 
9. srpna 1941v Prostějově. Byl učitelem 
a  řídicím učitelem 2. chlapecké obecné 
školy v  Palackého ulici. Připomenout 
můžeme jeho publikace Pravěká sídliš-
tě a  pohřebiště na Prostějovsku a  Můj 
archeologický výzkum i  řadu výzkumů 
a nálezů například v okolí Domamyslic, 
Kostelce na Hané, Horky u  Ohrozimi, 
Slatinek a  Určic. Byl spoluzakladatelem 
Přírodovědného klubu v  Prostějově, 
členem a  kurátorem Národopisného 
a průmyslového musea města Prostějova 
a Hané.  Zde také uspořádal archeologic-
kou sbírku a vytvořil oddělení prehisto-
rie.  Hana Bartková Taneční škola Pirouette má za sebou další úspěšnou sezónu!

V Prostějově bylo otevřeno první workoutové hřiště. Jde o venkovní posilovnu, 
která se nachází u velodromu, a kam můžete přijít protáhnout své svalstvo.

Město Prostějov se prezentovalo v polské Šródě. Jde o první  díl třídílné putovní 
výstavy partnerských měst. Další je na pořadu v průběhu prostějovských hodů, 
kdy si návštěvníci naopak budou moci prohlédnout krásy polské Šródy a sloven-
ských Vysokých Tater. Výstava bude spojena s ochutnávkou místních specialit!

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 

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

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

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

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Informace

Sledujte zpravodajství 
z Prostějova!

Program reportáží pravidelných zpravodajských bloků na-
leznete na www.prostejov.eu . Těšit se můžete na zprávy z Pros-
tějovska, publicistické příspěvky, kulturu i sport. Sledujte zpravo-
dajství z Prostějova a důležité informace Vám neuniknou!

Týdenní zpravodajské bloky z Prostějova aktualizované kaž-
dé úterý běží na:

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

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

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

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

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

POZOR! Chystá se uzavírka ulice Kostelecká
Ve dnech 5. 8. – 15. 9. 2016 

bude uzavřena silnice II/366 ul. 
Kostelecké v Prostějově z důvodu 
provádění její rekonstrukce – opra-
vy povrchu. 

Objízdná trasa bude (popis pro 
směr jízdy do centra) vedena:

Z okružní křižovatky na ul. Kos-
telecké (u autoškoly Kalvoda) vpra-
vo na ul. U stadionu, Josefa Lady 
(Severní obslužná), na okružní kři-

žovatku na ul. Plumlovské (u Billy). 
Zde vlevo a dále po ul. Plumlovské 
na Jiráskovo nám., zde opět vlevo 
a po ul. Blahoslavova na Přikrylovo 
nám. kde v okružní křižovatce na-
váže na původní trasu. 

Dále bude omezeno stání vozi-
del na části ul. Fanderlíkova a J.B. 
Pecky z důvodu zajištění průjezdu 
vozidel zásobujících pekárnu a pa-
lírnu.

MHD bude vedena následovně:
úplná uzavírka ulice Koste-

lecká mezi kruhovými objezdy 
od Přikrylova náměstí po ulici 
Martinákovu se týká jen linek 
MHD v Prostějově č. 16 , 19 , 
a 32. 

linka č. 16 pojede ze zastávky 
Kostelecká vlevo na Sladkov-
ského (zde zastaví na nástup-
ním terminálu) a dále na zastáv-

ku Olomoucká a Tesco. Změna 
trasy Je obousměrná. Nebudou 
obslouženy zastávky Pojišťov-
na , Vápenice.

linka č. 19 pojede ze zastávky 
Kostelecká vlevo na Sladkov-
ského (zde zastaví na nástup-
ním terminálu) a dále na zastáv-
ku Svatoplukova a  Autobusová 
stanice. Změna trasy je obou-
směrná. Nebudou obslouženy 

zastávky Pojišťovna, Vápenice. 
linka č. 32 pojede ze zastáv-

ky Nemocnice vlevo na Haca-
rova DPS , Kostelecká a  vlevo 
na Sportovní, dále pokračuje 
po trase jízdního řádu. Změna 
trasy je obousměrná. Nebudou 
obslouženy zastávky Plumlov-
ská sídliště, Plumlovská, Láz-
ně a Pojišťovna.

 Odbor dopravy MMPv

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

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

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

V Prostějově bude 
probíhat oprava 
na vodovodní síti

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s., infor-
muje odběratele pitné vody 
o plánovaných pracích na vo-
dovodní síti v Prostějově, které 
proběhnou v termínu od 8. 8. 
– 15. 10. 2016. 

Jedná se o  opravu potrubí 
DN 800 mm, kterou bude pro-

vádět vlastník vodohospodář-
ské infrastruktury   Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a. s. 

V důsledku odstávky tohoto 
potrubí lze očekávat v západní 
a  středové části města Pros-
tějov   kolísání tlaku vody ve 
vodovodní síti. Pokles tlaku 
a  změna celkových hydrau-

lických poměrů v  síti může 
způsobit nárazové zhoršení 
kvality vody v ukazateli barva 
a železo.

V případě dotazů volejte na 
zákaznickou linku MOVO: 
840 668 668 MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s.
www.smv.cz

Moravská vodárenská přidává 
další èíslo na zákaznickou linku 

V rámci zkvalitnění služeb pro 
své zákazníky společnost MO-
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. 
s., vyšla vstříc svým zákazníkům 
a zavedla další číslo na zákaznic-
kou linku. Ke stávající bílé lince 
840 668 668 přibylo nové mobilní 
číslo 601 276 276. Ti, kteří mají ne-
omezený tarif u mobilních operá-
torů anebo u pevné linky, tak zís-
kávají možnost nově volat v rámci 
svého tarifu bez dalších nákladů. 

Zákaznická linka MOVO je 
specializované pracoviště, které 
slouží k hromadnému zpracová-
ní telefonních hovorů. Zákazníci 
zde obdrží informace o  dodáv-
kách pitné vody, odkanalizová-
ní, fakturaci, smlouvách, kvalitě 
vody, poruchách na vodovodní 
či kanalizační síti nebo pláno-
vaných výlukách. Na základě 
požadavků klientů můžeme rov-
něž upravit výši zálohy, vyřešit 

reklamace, poradit, jaké doklady 
jsou třeba k sepsání smlouvy, jak 
postupovat při zřizování přípoj-
ky a také co dělat, když vodoměr 
neukazuje správně.

Operátoři jsou na zákaznické 
lince k dispozici 24 hodin denně 
7 dnů v týdnu.
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

 840 668 668
 601 276 276
 www.smv.cz
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Město Prostějov má opět nejvyšší hodnocení v ratingu!
Hodnocení za rok 2015 – město získalo rating na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating).

Hodnocení vychází z nulové zadlu-
ženosti a  očekávaného bezdlužného 
financování investic města v  nadchá-
zejících dvou letech. Agentura rovněž 

zohledňuje uvážené řízení rozpočtu 
města vedoucí k  přebytkovému hos-
podaření v  posledních čtyřech letech 
a posílení jeho finančních rezerv. 

„Ani plánované investiční projekty 
by neměly mít negativní dopad na fi-
nanční sílu města vzhledem k tomu, že 
budou buď finančně podpořeny z dotač-
ních titulů, nebo rozloženy do více let,“ 
ohodnotil stav šéf ratingové agentury 
Moody´s pro střední Evropu Petr Vinš. 

V  roce 2015 skončilo hospodaření 
města s  přebytkem ve výši 34 mil. Kč 
(4 % běžných příjmů) a  Prostějov tak 
udržel přebytkové hospodaření, které 
dosahuje od roku 2012. Provozní hos-
podaření města se vyznačuje solidními 
přebytky na úrovni 23 % běžných pří-
jmů v posledních čtyřech letech. V roce 
2015 se provozní marže (hrubý provoz-
ní přebytek/běžné příjmy) mírně sníži-
la na 21,5 % oproti 25,8 % vykázaných 
v předchozím roce, stále se však drží na 
velmi solidní úrovni. V následujících le-
tech by město mělo udržet své provozní 
přebytky nad úrovní 20 % běžných pří-
jmů zejména díky růstu národní ekono-
miky. 

„Kapitálové výdaje jsme směřovali 
zejména na obnovu majetku. Kromě 
rekonstrukcí městských komunikací se 
jednalo i  o  masivní modernizaci škol-
ských zařízení ať již ve formě snižování 
energetické náročnosti budov, tak i  in-
vestice do vnitřního a vnějšího vybave-
ní. V  letošním roce počítáme s  dalším 
zateplováním budov, regenerací sídlišť, 
rekonstrukcí komunikací a  technické 
infrastruktury. Dále hodláme zatrak-
tivnit město dalšími investicemi do 
sportovních zařízení a  vybudováním 

nových parků s  cílem zlepšit ovzduší 
ve městě,“ vyzvedla primátorka Alena 
Rašková s tím, že převážná část finančně 
náročnějších investičních projektů bude 
realizována za podpory dotačních titulů 
státu nebo EU, čímž město udrží svoji 
vysokou míru samofinancování. Jak do-
plnila, v  následujících letech město ani 
městské společnosti neplánují využití 
úvěrů ani půjček. 

Vysoká kapacita Prostějova financovat 
své kapitálové výdaje z vlastních zdrojů 
rozpočtu vedla k  výraznému posílení 
volných finančních prostředků. Na kon-
ci roku 2015 se jednalo o cca 40 % běž-
ných příjmů (nárůst z 28 % v roce 2012). 

Za silné stránky považuje hodnotí-
cí agentura solidní provozní přebytky 
hlavním zdrojem financování investic. 
Kapitálové výdaje neohrožují finanční 
stabilitu města. Přebytkové hospodaření 
posílilo hotovostní rezervy a nulovou za-
dluženost města a jeho organizací. 

Slabými stránkami je pokles obyvatel, 
negativně ovlivňuje příjmovou stránku 
rozpočtu. 

Ratingy českých měst se pohybují od 
stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni 
A1 jsou v  současné době hodnoceny 
tři subjekty, včetně statutárního města 
Prostějova. Postavení města odráží jeho 
nulovou zadluženost a  hrubý provozní 
výsledek (HPV) na úrovni mediánu čes-
kých subjektů s ratingem na úrovni A1. 
Na úrovni A2 je v současné době hod-
noceno šest měst, které se od sebe liší 
hodnocením na národní úrovni. -red-

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

     Přejděte do 30. 9. 2016 k ČPZP a budeme 
vám zasílat SMS k preventivním prohlídkám 
ZDARMA.

205
kód pojišťovny

prevencevmobilu.cz

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz
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PRODEJCI PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ 
– pozor 5. 9. 2016 konèí lhůta!

Dne 4. 9. 2015 nabyl účinnosti zákona 
č. 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechni-
ce). Tímto zákonem dochází mimo jiné 
i ke změně živnostenského zákona.

Citovaná novela zavedla novou vá-
zanou živnost „Nákup, prodej, ničení 
a  zneškodňování pyrotechnických vý-
robků kategorie P2, T2 a F4 a provádění 
ohňostrojných prací“. Nově se reguluje 
požadavkem na odbornou způsobilost 
u nákupu, prodeje, ničení a zneškodňo-
vání pyrotechnických výrobků kategorie 
P2, T2 a F4, které dosud spadaly do reži-
mu živnosti volné. 

Nakládání s pyrotechnickými výrobky 
kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 zůstává i po 
změně právní úpravy v  režimu živnosti 
volné.

V přechodných ustanoveních, bod 4), 
týkajících se živnostenského zákona, se 
upravují činnosti prodejců pyrotechniky, 
hlavně nákup a prodej příslušných kate-
gorií pyrotechnických výrobků (P2, T2, 
F4), po dobu od 4. 9. 2015 do 5. 9. 2016, 
následovně:

Podnikatelé, kterým ke dni nabytí 
účinnosti zákona trvalo oprávnění k pro-
vozování živnosti volné, mohou nakupo-
vat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyro-
technické výrobky kategorií P2, T2, a F4 

na základě stávajícího oprávnění po dobu 
1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona. 
Pokud hodlají tuto činnost dále provozo-
vat i po uplynutí uvedené doby, jsou po-
vinni ohlásit vázanou živnost nejpozději 
v poslední den uvedené lhůty tj. pondělí  
5. 9. 2016. Živnost mohou ohlásit v úpl-
ném znění předmětu podnikání, nebo 
v částečném rozsahu předmětu podniká-
ní. Zároveň jsou povinni doložit požado-
vanou odbornou způsobilost stanovenou 
pro příslušný rozsah předmětu podni-
kání dané živnosti. Právní úprava tedy 
připouští, aby na základě přechodných 
ustanovení podnikatel, který provozoval 
volnou živnost, získal nejen oprávnění 
k  provozování nákupu, prodeje, ničení 
a  zneškodňování pyrotechnických vý-
robků daných kategorií, ale i  oprávnění 
k provádění ohňostrojných prací, a to bez 
správního poplatku (bod 5 přechodných 
ustanovení). 

Pokud bude prodejce po 5. 9. 2016 pro-
dávat výše uvedené pyrotechnické výrobky 
bez příslušného živnostenského oprávnění 
(vázaná živnost), bude se dopouštět pře-
stupku neoprávněného podnikání, za kte-
rý lze uložit pokutu do výše 750.000 Kč! 

S  případnými dotazy je možno se 
obrátit na Magistrát města Prostějova, 
Odbor obecní živnostenský úřad – Bc. 
Jiří Kratochvíl (tel. č.: 582 329 505).
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Bývalý židovský hřbitov v Prostějově
Velmi ostrá slova zazněla 

v tisku na adresu prostějovské 
radnice v souvislosti s údajnou 
neochotou obnovit bývalý ži-
dovský hřbitov ve Studentské 
ulici. 

Dovolte malou rekapitulaci: 
První – neoficiální – setkání 

se zahraničními rabíny, kte-
ří nastínili plán rehabilitace 
starého židovského hřbitova, 
proběhlo ve městě Prostějově 
v  létě roku 2012. O necelý rok 
později – v  jarních měsících 
roku 2013 pak započala setkání 
konkrétnější. Zahraniční rabíni 
prezentovali svou představu ob-
novy starého židovského hřbi-
tova v Prostějově a poukázali na 
význam tohoto místa z hlediska 
své víry. Město Prostějov, které 
je si plně vědomo citlivosti pro-
jektu i  jeho vztahu k  židovské 
tradici města, prakticky od za-
čátku těchto jednání konzultuje 
záležitost s  představiteli Fede-
race židovských obcí České re-
publiky. 

Zároveň však musí vnímat 
i aktuální stav lokality, její oko-
lí a  potřeby. Bytová zástavba, 
parkovací plochy, škola, pří-
stupové cesty pro žáky, evaku-
ační trasy, přístupové cesty pro 
zásobování jídelny, přístup 
pro složky Integrovaného zá-
chranného systému, zkrátka 

dodržení všech bezpečnost-
ních předpisů. Z těchto důvodu 
jsou jednání o  obnově někdej-
šího židovského hřbitova tak 
složitá.

Město Prostějov nemohlo 
z  výše uvedených důvodů bez-
výhradně přijmout zatím ani 
jednu z  navrhovaných variant. 
V  žádném případě však není 
důvodem nepřátelství vůči 
židovské komunitě nebo do-
konce snad antisemitismus! 
Takové úvahy město Prostějov 
jednoznačně odmítá. (Důvody, 
proč město Prostějov nesouhlasilo 
ani s prohlášením lokality kultur-
ní památkou, jsme podrobně vy-
světlili v  textu adresovaném mi-
nisterstvu kultury – naleznete na 
webu města www.prostejov.eu ).

„Nadále jednáme a budeme 
jednat s  Federací židovských 
obcí České republiky o  mož-
nosti ještě důstojnější úpravy 
celého prostoru (byť město 
Prostějov s vlastní iniciativy již 
před léty vybudovalo v  lokalitě 
pomník připomínající historii 
tohoto místa),“ uvedla primá-
torka města Alena Rašková. 

Pro ilustraci zveřejňujeme jak 
snímek prvního návrhu úpravy 
plochy – ten byl ze strany města 
Prostějova odmítnut, tak i  ná-
vrh druhé úpravy, o  němž se 
aktuálně jedná.  -jg-

Letecký pohled na plochu.

Odmítnutý první návrh.

Další návrh úpravy plochy (plocha je ohraničena živým plotem).

Jaký je Váš názor na problematiku obnovy bývalého 
židovského hřbitova v Prostějově?
E-mail: jana.gaborova@prostejov.eu 

případně můžete své písemné odpovědi doručit 
na Informační službu Magistrátu města Prostějova, 

nám. T. G. Masaryka 130/14. Děkujeme

Napište nám! 
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O pohár primátorky - střelby ve Vrahovicích
Ve Vrahovicích proběhla 

v pátek 24. června 2016 každo-
roční střelecká soutěž O pohár 
primátorky města Prostějova. 

Sportovní zápolení ve střelbě 
zahájila první dáma Prostějova, 
primátorka Alena Rašková. 

„Jde o  soutěž tříčlenných 
družstev i  jednotlivců, vyhod-
nocovat budeme jak ženy, tak 
i muže. Cenu získá také nejlepší 
střelec,“ vysvětlil ředitel Měst-
ské policie Jany Nagy, který také 
předal poděkování Městské 
policie za spolupráci odcházejí-
címu veliteli Policie ČR v Pros-
tějově Pavlu Novákovi. 

A jak soutěž dopadla?
Vítězem v  kategorii druž-

stev se stalo mužstvo Policie 
České republiky Prostějov ve 
složení Radovan Kluka, Aleš 
Nadymáček a Jan Grmolenský. 
Mezi muži byl nejlepším střel-
cem Radovan Kluka, který vy-
střílel 126 bodů a stal se záro-
veň nejlepším střelcem celého 
turnaje. Z žen zabodovala Eva 
Frýbortová s 95 body. -red-

Rekonstrukce mostu v Čechovicích 
dokonèena o měsíc dříve

Nový most už slouží. Jeho 
stavba byla dokončena o tři-
cet dní dříve, než se pláno-
valo.

Špatný stav nosné konstruk-
ce a spodní stavby, příliš malá 
šířka mostu. To byly hlavní 

důvody, které vedly k obnově. 
„Jednalo se o  rekonstrukci 

stávajícího mostu, který již sta-
ticky nevyhovoval silniční zá-
těži. Došlo k demolici stávající 
mostovky, rekonstrukci spod-
ní stavby opěr, zpevnění dna 

náhonu a  vybudování nové 
širší mostovky, tedy pojízdné 
vozovky mostu,“ vyjmenoval 
první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer a  zdůraznil, že 
stavební práce byly ukončeny 
o třicet dní dříve, než byl pů-
vodní předpoklad. Stavba byla 
předána a  převzata s  drobný-
mi vadami a nedodělky, které 
ovšem nebrání užívání. 

„Tyto nedodělky, což jsou 
sadové úpravy a  trávníky, bu-
dou odstraněny nejpozději do 
října 2016, dle klimatických 
podmínek,“ doplnil náměstek 
Fišer. Stavbu realizovala firma 
PONVIA construct s.r.o., Olo-
mouc. Finanční náklady čini-
ly 1.4 milionu korun (včetně 
DPH). -kaa-

Soutěž škol 
ve sběru separovaného 
papíru ve školním roce 
2015 - 16 má vítěze

Tradiční soutěž škol ve sběru separovaného 
papíru je u konce. Rozdávaly se ceny.

Společnost .A.S.A. TS 
Prostějov, s.r.o. ve spoluprá-
ci se Statutárním městem 
Prostějov připravila pro 
školní rok 2015 – 2016 tra-
diční soutěž škol ve  sběru 
separovaného papíru.

„Účel proč organizovat 
takové sběrové soutěže je 
prostý. Chceme vychová-
vat děti ke třídění odpadů 
a  školy touto formou získají 
finanční prostředky na jejich 

činnost,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil a do-
plnil, že do soutěže se při-
hlásilo devět škol. Probíhala 
opět ve dvou kolech. První 
kolo proběhlo už v měsících 
září – prosinec 2015, kdy 
děti sesbíraly 87,306 tun. 
Druhé kolo běželo od ledna 
do května 2016. 

Diplomy školám předával 
náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil (viz foto).

Ceny za účast v soutěži ve sběru papíru: 
Pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou 

poukázek Dárkový Pass Sodexo:
1. cena 1 000,- Kč 
2. cena 900,- Kč 
3. cena 800,- Kč 
4. – 5. cena 500,- Kč 
6. – 7. cena 400,- Kč 
8. – 10. cena 300,- Kč 

Pro vítěznou čtveřici škol peněžní odměna:
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč

Školní rok 2015/2016 - výsledky sběrové soutěže 
pořadí škola sběr celkem v kg kg/žáka

1 Majakovského 31806 105,67
2 Palackého 63708 96,53
3 Dr.Horáka 46560 68,47
4 Železného 35911 60,97
5 Kollárova 18587 56,32
6 E.Valenty 18008 32,74
7 Melantrichova 15059 32,38
8 Studentská 21063 26,33
9 MŠ Květná 650 8,67
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Studenti provedli návštěvníky městem
Ve středu 22. června pro-

vedli studenti Střední odborné 
školy podnikání a  obchodu 
v  Prostějově zájezd Slezského 
klubu stomiků z  Ostravy. Stu-
denti zájemce provedli centrem 

města, seznámili je s  hlavními 
dominantami města, jako jsou 
zámek, budova magistrátu, 
muzeum  a    historické domy 
na náměstí. Prohlídkový okruh 
uzavřel kostel Povýšení sv. Kří-

že.  Střední odborná škola pod-
nikání a  obchodu se dlouho-
době věnuje cestovnímu ruchu 
a studenti již několik let realizují 
komentované prohlídky v Pros-
tějově.  -mou-

Prostějov se 
prezentoval ve Šródě

První ze tří dílů má za sebou 
společný projekt partnerských 
měst Prostějov – Šróda – Vyso-
ké Tatry. 

Polská Šróda hostila začátkem 
prázdnin zástupce Prostějova 
a  Vysokých Tater, kteří přivezli 
velkoformátové fotografie atrak-
tivních lokalit i snímky význam-
ných kulturně-společenských 
událostí z  jednotlivých měst. 
Smyslem a  cílem výstavy bylo 
přilákat pozornost partnerů 
i  obyčejných občanů a  vzbudit 
jejich zájem o návštěvu partner-
ské lokality. Jak Prostějov, tak 
Vysoké Tatry mají lidem v Pol-
sku co nabídnout – Tatry hlavně 
turistiku a  nádhernou přírodu, 
Prostějov zase krásné centrum 
s  řadou pamětihodností a  také 
okolí vybízející k cyklo- či pěším 
výletům. Právě v  tomto směru 
má Prostějov se Šródou hodně 
společného – rovinu protkanou 
cyklostezkami. Návštěvníci spo-
lečné výstavy se však nekochali 
pouze pohledem, měli možnost 
ochutnat i  hanácké a  tatranské 
speciality. Prostějov se blýsknul 
vynikajícími koláčky připrave-
nými ještě v  noci před odjez-
dem v prostějovském Národním 
domě, nechyběl ani kalíšek slivo-

vice ze Starorežné. Tatry nabídly 
návštěvníkům tradiční tatranky 
a  silný „Tatranský čaj“. Bohužel 
příjemně se vyvíjející odpoled-
ne ukončila blesková bouře se 
silným větrem a lijákem, která se 
přehnala nad Šródou.

Nicméně už v  průběhu pro-
stějovských hodů budou moci 
naopak občané Prostějova na-
kouknout pod pokličku šródské 
a tatranské kuchyně a prohléd-
nout si, jak že to aktuálně u na-
šich sousedů vypadá. 

Závěrečný díl putovní vý-
stavy pak proběhne v  rámci 
Wolkrovy Polianky v říjnu v Ta-
trách.

Město Prostějov ve Šródě 
reprezentoval náměstek Pavel 
Smetana, radní a předseda kul-
turní komise Josef Augustin 
a  zastupitelka Ivana Copková. 
Ti také, mimo jiné, předjednali 
možnou spolupráci seniorských 
klubů Prostějova, Šródy a Vyso-
kých Tater. Dále se rýsuje i vý-
měna kulturních souborů; jed-
no z prvních vystoupení hostů 
z Polska by se mohlo uskutečnit 
už v průběhu letošní Prostějov-
ské zimy, nejpozději však v prů-
běhu příštího Prostějovského 
léta. -jg- 

 

  
Představujeme rámcově celoroční nabídku s tím, že na nejbližší výstup, se zájemci mohou na Informační 
službě Magistrátu města Prostějova nebo Regionálním informačním centru hlásit už teď. K objednání 
mohou využít i bezplatnou linku 800 900 001 nebo e-mail informace@prostejov.eu. Objednání je možné 
v pracovní dny v době pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00 hod. 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. 
 
 

 
„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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Co byste v GALANTERII nečekali?
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Malování na textil
Co byste v galanterii necekali?
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KreativeMatériaux
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Co byste v GALANTERII nečekali?
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Začátkem června letošního 
roku proběhlo vyhlášení „Kavá-
renského okruhu v Olomouci“. 

Ta spočívala v  tom, že kdo 
navštívil osmnáct olomouckých 
kaváren, v  nichž byly umístěny 
fotografie Jindřicha Štreita – a ná-
vštěvu kaváren si nechal potvrdit 
na zvláštní kartičce, poslední při-
dal ve Velké Bystřici na akci „Jsme 
ze stejné planety“, ten splnil pod-
mínky soutěže a mohl se zúčastnit 
losování o hlavní a  jedinou cenu 
– tou byla fotografie od světozná-
mého fotografa Jindřicha Štreita ze 
Sovince. Akci organizovalo velvy-
slanectví Nizozemského království 

ve spolupráci s Univerzitou Palac-
kého a  městem Velká Bystřice 
v tamním zámeckém parku.

Úspěšným, mezi skoro stovkou 
soutěžících, se stal Jiří Žák z Pros-
tějova. Ten má k umění blízko jako 
galerista prostějovské Galerie N7.

Ovšem, co je zajímavé, že byl 
předtím účasten toho, kdy umělec 
dostal v  prostorách zámeckého 
parku své vlastní fotografie z  ru-
kou dalšího Prostějováka Jaroslava 
Kráčmara. S tím Jindřich Štreit spo-
lupracuje po mnoho desítek let na 
projektu ve prospěch osob s men-
tálním, fyzickým či jiným handi-
capem „Střední Morava a její lidé“.

Fotograf pořídil snímky 
na fotoaparát pana Kráčmara 
z akce „Být spolu“, kterou orga-
nizovalo v  roce 2002 občanské 
sdružení Ecce Homo Štern-
berk. Dostal tedy své fotografie 
po více jak 14 letech. Z  toho 
jedna byla v  rámci jeho tvorby 
naprosto unikátní, protože byla 
na rozdíl od jeho ostatních fotek 
barevná. Nafotil ji v litovelském 
pivovaru.

„Je to pro mne ohromné překva-
pení, abych dostal svoji fotografii, 
kterou neznám, a ještě k tomu ba-
revnou,“ s úsměvem glosoval Štreit.

 -jfk-

Před deseti lety zemřel slavný vrahovický rodák Zdeněk Tylšar
Zpráva o jeho skonu vyšla v teh-

dejším premiérovém čísle prostějov-
ského kulturního měsíčníku PRO 
v září 2006. Avšak hned první osob-
nost, o níž se v něm psalo, vzbudila 
smutek čtenářů, jimž byla blízká 
vážná hudba a její interpreti. Ozna-
moval totiž, že 18. srpna náhle opus-
til tento svět ve věku pouhých jedna-
šedesáti let Zdeněk Tylšar. Narodil 
se 29. dubna 1945 a jeho osudem se 
stala hudba. Po studiu hry na hous-
le a na trubku se ve dvanácti letech 

se-škrt definitivně rozhodl pro lesní 
roh, který ho už za dva roky přivedl 
na brněnskou konzervatoř. Jako její 
čerstvý, tedy devatenáctiletý, absol-
vent zvítězil v konkurzu do České 
filharmonie, a  tím zároveň vyšlápl 
na cestu ke světové proslulosti. Hu-
dební vzdělání už „za pochodu“ 
dokončoval na brněnské JAMU 
a v tomto období také získal první 
ocenění v mezinárodních soutěžích, 
např. na Pražském jaru nebo v Mni-
chově. V České filharmonii usedl v r. 

1968 na židli prvního hornisty a só-
lohornisty, jímž byl až do roku 2003. 

Nebyl však jen špičkovým or-
chestrálním hráčem, který svými 
výkony výrazně přispěl ke  světové 
pověsti České filharmonie i  české 
dechové školy, stal se i vynikajícím 
komorním umělcem a  především 
proslulým sólistou, o  němž se 
ve  všech jeho životopisech dočte-
me, že patřil k jejich nejužší světové 
špičce. Působil léta i jako pedagog na 
pražské AMU. Současný „hvězdný“ 

hráč na lesní roh, Radek Baborák, 
o něm řekl: „Pro mou generaci hor-
nistů byl naprostým vzorem hudeb-
níka. Naštěstí natočil velké množství 
nahrávek, které jsme si kupovali 
a nábožně poslouchali. Vždycky na 
nás působil jako přirozený suverén 
a obdivovali jsme, kolik toho všeho 
zvládne. Večer vystupoval v Němec-
ku, přes noc se vrátil, odehrál zkouš-
ku v České filharmonii a hned odtud 
odjížděl na další sólový koncert. Žil 
naplno.“(http://www.denik.cz/hud-

ba/jsem-verny-ceske-skole-rika-ra-
dek-baborak-20120618-jkap.html). 

Žít naplno ovšem znamená časté 
přepínání sil a nedostatek odpočinku, 
což se nedá provozovat dlouho. Bylo 
tomu tak i u tohoto skvělého umělce 
i  člověka. Po posledním rozloučení 
s ním ve strašnickém krematoriu dne 
25. srpna 2006 spočinula jeho urna 
na hřbitově v Praze 5 Malvazinkách. 
Snad se někdy i  dovíme, kde se ve 
Vrahovicích poprvé podíval na tento 
svět… Jitka Balatková

INZERCE

Vítěz z Prostějova

Jindřich Štreit (uprostřed) přijal fotografie od Jaroslava Kráčmara 
(vpravo), Jiří Žák vlevo.
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Škola malování naváže na výstavu v zámku
Za tvrzením, že začít se má 

v každém věku, si každý před-
stavíme něco jiného. Třeba 
malovat? Tak o tom se můžete 

přesvědčit ve  výstavním sále 
Regionálního informačního 
centra v  prostějovském zám-
ku. Probíhá zde výstava: „Krá-

sa z  rukou šedesátníků“. Jde 
o  prvotinu lidí  důchodového 
věku a jen těžko se dá uvěřit, 
že od svých školních let ne-
malovali. U  „velkých“ papírů 
se scházejí v areálu Sportcen-
tra na Vápenici každý týden. 
A  jestli jste zvědaví, jak brzo 
by šlo malování vám, připojte 
se k nim po prázdninách. Kur-
zy, které finančně podporuje 
statutární město Prostějov, se 
budou konat v době od 14 do 
16 hodin a na výběr bude ze 
tří dnů v týdnu. Více podrob-
ností se dočtete v srpnu.  

 Ze zahájení výstavy, 
 foto: Martina Váňová

Výstava drobného zvířectva 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Prostějov pořádá ve dnech 10. a 11. září 2016 

Hanáckou výstavu drobného zvířectva 
ve výstavním areálu v Plumlovské ulici 50, Prostějov. Výstava je 

přístupná veřejnosti, a to:
v sobotu 10. 9. 2016 od 8:00 do 18:00 hod. v neděli 11. 9. 2016 od 

8:00 do 16:00 hod.
vstupné: dospělí 30 Kč,  děti do 15 roků zdarma

ilustrační foto:  kralikari.websnadno.cz 

A B C

Najdi cestu s úsporkou

do sběrného boxu 

Pomoz kamarádům Světlaně, 

Neonovi a Lumiérovi najít správnou 

cestu do sběrného boxu, 

kam vysloužilé zářivky patří.

1

2

3

A B C

Každá zářivka totiž obsahuje nepatrné 

množství rtuti, která je nebezpečná pro životní 

prostředí a musí se zlikvidovat ekologicky. 

Opravdový sběrný box najdeš na městském 

úřadě, v každém větším obchodě, 

nebo prodejně s elektronikou. Společnost 

EKOLAMP v České republice provozuje celkem 

už více než 4200 sběrných míst. 
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Projekt Prostějov - Zdravé 
město není jen o velkých ak-
cích pro veřejnost, ale i o bi-
laterální spolupráci jednot-
livých partnerů. Jedním ze 
střípků takové spolupráce se 

stala i akce, kterou připravi-
li pro svého spolupartnera 
Střední zdravotnickou školu 
Prostějov příslušníci Policie 
ČR v čele s Alešem Nadymáč-
kem.

V areálu střelnice ve Vrahovi-
cích nachystali v úterý 28. června 
ukázky práce se služebními psy, 
dále pak předvedli vybavení, kte-
ré se používá při ochraně bezpeč-
nosti a pořádku občanů, ale také 

při zásahu proti nebezpečnému 
pachateli. Vrcholem pak bylo 
předvedení nejrůznějších druhů 
zbraní a to od služebních pistolí 
ČZ, přes útočné pušky HK a AK 
až po brokovnice italské výroby. 
Zpestřením byla i ukázka světlic, 
dýmovnic a  granátů paralyzují-
cích pachatele. Některé zbraně 
si mohli vyzkoušet i  zájemci ze 
strany studentů.

Jak uvedli vyučující budou-
cích sestřiček, učitelé všeobec-
ných předmětů Martin Mok-

roš a  Jan Lázna, je potřeba se 
seznamovat i  z  prací ostatních 
partnerů projektu Zdravé město 
Prostějov. Zatímco zdravotníci 
například vyučují základy první 
pomoci v případě třeba i střelné-
ho poranění, policisté předvedli, 
jak se dá ochránit zdraví a maje-
tek spoluobčanů před nebezpeč-
nými elementy ve společnosti.

Obě strany se na závěr shodly, 
že každé povolání je těžké, má svá 
úskalí a je třeba ho dělat s nadše-
ním a poctivě. -mm-

OPĚT DO BESKYD! 
Aktivní senioři s  nemocemi 

i  bez....z  Prostějova pořádají po 
úspěšné letní premiéře podzim-
ní rekreační pobyt v Beskydech 
na Horní Bečvě v hotelu Cher-
ry a to ve dnech 2.-8.října 2016. 
V  ceně 3100Kč je ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s  pl-
ným sociálním zařízením, tele-
vizí a  přípojkou k  Wi-Fi. Plná 

penze, pro diabetiky druhá ve-
čeře, pobyt v solné jeskyni, ranní 
rozcvičky, exkurze do nitra pře-
hradní hráze, možnost výletu do 
Rožnova pod Radhoštěm. Okolí 
hotelu nabízí nenáročné vycház-
ky. Všechny akce jsou pořádány 
na bázi dobrovolnosti. Bližší 
informace poskytne  Vladimír 
Pařízek na telefonu 739 513 405.

„Dobrodružství ve městě“ 
pro žáky základních škol
Každý, kdo chtěl prožít dob-

rodružství ve městě a  přitom 
je žákem některé z  prostějov-
ských základních škol, si mohl 
ověřit své znalosti německého 
jazyka minulý pátek 24. června.

Studenti Střední odborné ško-
ly podnikání a  obchodu si totiž 
pro sedmáky a  osmáky připravili 
netradiční soutěž pod názvem 
„Abenteuer in der Stadt.“ Tříčlenná 
družstva absolvovala trasu s deseti 
stanovišti, rozmístěnými v  centru 
Prostějova. Pro žáky byly připra-
veny úkoly od poznávání stromů 
a domovních znamení přes kresle-
ní a štafetový běh až po ochutnávku 
potravin. Děti to neměly vůbec leh-
ké, protože na ně studenti SOŠPO 
mluvili pouze německy. Ověřily si, 
že najít správnou cestu podle po-
kynů v němčině může být docela 
oříšek.  

Celé dopoledne bylo ukonče-
no malou sladkostí a pak už se 
jen čekalo na vyhlášení výsled-
ků. Nejlépe se umístilo družstvo 
Reálného gymnázia a  základní 
školy města Prostějova, druhou 
a třetí příčku obsadila dvě druž-
stva ZŠ Palackého.  „Jsme moc 
rádi, že naše nová soutěž našla 
kladnou odezvu u žáků i učitelů 
prostějovských základních škol 
a už se těšíme se na příští rok, 
až tuto soutěž budeme moci 
opět zorganizovat. Potěšila nás 
hojná účast a zájem žáků o ně-
mecký jazyk,“ dodala organizá-
torka akce Jana Mohrová. Ceny 
do soutěže věnovalo statutární 
město Prostějov, USU Software 
s. r. o., Německá knihovna Olo-
mouc a  Střední odborná škola 
podnikání a obchodu v Prostě-
jově. -mou-

SKAUTI A SKAUTKY ZE „ŠMERALKY“ VÁS ZVOU NA 

DĚTSKÝ 
DEN  

Bájná Atlantida 
27. 8. 2016 od 14hod 

v parku u hvězdárny na Šmeralově ulici 
 

 

 

 

 

 

 

Přijdi se podívat do bájného 
podmořského světa, který ještě 
nikdy nikdo neobjevil. Zajímá Tě 
potápění? Pojď se podívat na 
odvážné potápěče a zasoutěžit 
si s nimi o ceny. Při příležitosti 
dětského dne bude otevřena 
skautská klubovna a nábor 
nových členů. 

deti.prirody.cz 

 

Podnětná akce
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Botanická zahrada provoněná růžemi
Málokterá rostlina upro-

střed léta předčí svou krásou 
a  vůní kvetoucí růže. Určitě 
právem ji před více než dvěma 
tisíci lety řecká básnířka Sapfó 
pojmenovala královnou....

Před dvěma roky byla Prostě-
jovská Botanická zahrada Petra 
Albrechta mimo jiné rozšířena 
o menší rozárium. Najdeme jej 
v levé části zahrady, kde může-
me obdivovat několik desítek 
růží různých barev, vůní a  ve-
likostí. Krásné květy pnoucích 
růží se sklání nad lavičkami, 
stačí se jen posadit a v rozkvet-
lém moři barev vnímat jejich 
spanilost a  příjemnou vůni. 
Okouzleni můžeme být také 
různými odrůdami růží vel-
kokvětých, polyantek, růžemi 
sadovými a divokými. Najdeme 
tu růži stolistou, bedrníkolistou, 
páchnoucí, galskou ´Splen-
dens´, svraskalou, lesklou, Má-
nesovu a s názvy jako ́ Metaxa´, 
´Lidka´,´Naomi´, ´Bohemia´ 
a jiné. Z botanických druhů nej-
více voní růže damašská, galská 
a stolistá. A právě z  těchto růží 
se vyrábí vonné oleje. Na výro-
bu jednoho litru růžové esence 
je potřeba asi 3-5 tun ručně 
nasbíraných růžových okvět-
ních lístků, což je asi 2miliony 
květů. Sklizeň se provádí mezi 
5 a 9 hodinou ranní, kdy květy 
růží obsahují největší množství 
éterického oleje. Největšími vý-
robci této esence je Bulharsko 
a Turecko. V Botanické zahradě 
roste krásně vonící růže galská 
´Splendens´a  blízko skleníčku 
najdeme i růži stolistou, které se 
říká stolístka a  je zároveň zná-
mou léčivkou. Čaj z růže stolisté 
pomáhá při zánětech, snižuje 
hladinu cukru v  krvi, pomáhá 
při onemocnění ledvin, pro-
blémech s  klouby a  artritidou, 
posiluje srdce a  upravuje cho-
lesterol. Její jedinečná vůně 
harmonizuje psychiku. Vůbec 
nejstarší doklady o  existenci 
růží jsou z období před 40mili-
ony let. Největší úcta jí náležela 

v Persii, kde rostla v rozlehlých 
zahradách a mnoho lidí se k ní 
chodilo těšit její nekonečnou 
krásou. V období středověku, ve 
spojení s uctíváním panny Ma-
rie, se růže dokonce stala důle-
žitým křesťanským symbolem. 
V 17. a 18. století se důležitým 
střediskem pěstování růží stala 
Francie, hlavně město Mont-
pellier. Hlavní zásluhu na tom 
měla Josefína Beauharnaisová, 
manželka císaře Napoleona, 
zvaná císařovna Josefína. Její 
zámek Malmaison ve Francii se 
stal proslulý sbírkou růží, kde 
soustředila asi 250 -300 druhů. 
Dvě odrůdy růží nesou dosud 

její jméno. V  zahradě tohoto 
zámku bylo poprvé provede-
no cílené křížení růží ručním 
opylením. Provedl ho Andrée 
Duponnt, který také založil rů-
žovou zahradu v Paříži. Největ-
ší sbírku planých i  kulturních 
růží lze u  nás navštívit v  Prů-
honické botanické zahradě 
Chotobuz, kde se pěstuje 850 
odrůd kulturních růží a  přes 
100 taxonů původních bota-
nických druhů. Nedávno bylo 
otevřené zrekonstruované ro-
zárium v blízké Olomouci, kde 
můžeme obdivovat 400 druhů 
růží. Nejstarším růžovým ke-
řem na světě je podle všech 
údajů „tisíciletá růže,“ která 
obrůstá chrám v  Hildesheimu 
v Německu. Koncem 19. století 
byla popsána jako Rosa canina 
var. lutetiana. Za nejvyšší růži 
je označovaná Rosa gigantea, 
roste v  Himaláji a  dosahuje 
15metrů.

V  botanické zahradě najde-
me další kvetoucí keře, trvalky 
a léčivky. Novinkou je atraktiv-
ní keř se jménem chitalpa taš-
kentská. Tato odrůda ´Summer 
Bells´byla vyšlechtěna v  roce 
1964 v  Uzbekistánu a  vznikla 
křížením pouštního Chilopsisu 
s  krásnými květy severní ka-
talpy. Květy jsou slabě růžové 
a jejich jemná vůně láká motýly. 
Motýlí keř, tibetský nebo let-
ní šeřík se lidově říká komuli 
Davidově, která pochází ze se-
verozápadní Číny a  Japonska. 
Bohatá lata květenství v  barvě 
fialové a  bílé svou omamnou 
vůní láká motýly. V  zahradě 
roste i odrůda ´Harlequin´s bíle 
panašovanými listy a žlutě kve-
toucí odrůda ´Sungold´. Zají-
mavým keřem, nyní v  zahradě 
kvetoucím, je leycesterie krásná, 
pocházející z horských lesů Hi-
malájí, kde roste jako podros-
tová dřevina. Dorůstá 1,5m rů-
žovobílé květy vyrůstají v paždí 
velkých červených listenů. Po 
odkvětu dozrávají tmavě pur-

purové plody s  přetrvávajícími 
listeny. Dále můžeme obdivovat 
kvetoucí, hortenzie, bohyšky, 
netřesky, sasanku japonskou, 
omamně vonící šalvěj mušká-
tovou a spoustu dalších trvalek 
a  skalniček. Svým vysokým, 
bíle kvetoucím květenstvím 
každého už z dálky upoutá juka 
vláknitá. Pochází z  jižních ob-
lastí Severní Ameriky. Je opylo-
vaná hmyzem, který žije pouze 
v  její domovině, proto u  nás 
neplodí. Indiáni ji nazývali 
strom života. V  bazénu najde-
me exotický lotos. Květy lotosu 
vyrůstají z  bahna, přesto nej-
sou špinavé. Proto se staly pro 
buddhisty symbolem čistoty, 
cesty života a osvobození. Jeho 
charakteristickým stanovištěm 
jsou stojaté a  pomalu tekoucí 

mělké vody tropů a  subtropů. 
V Botanické zahradě roste lotos 
indický varieta komarovi, který 
už druhým rokem přezimoval 
v  bazénu pod ledem a  sne-
se naše přírodní podmínky. 
Zvláštností lotosu je, že se nedá 
ušpinit tekutými nečistotami. 
Na povrchu okvětních líst-
ků a  listů jsou hrbolky vysoké  
miliardtinu metru, pokrývají 
povrch listu a  chrání ho před 
vodou a  usazováním nečistot. 
Vědcům se díky vytrvalému la-
boratornímu výzkumu podařilo 
tajemství čistoty lotosu napodo-
bit a  pomocí nanotechnologie 
přenést do průmyslu a  našich 
domácností.

Bylinky nejsou jen krásné na-
pohled, ale také léčí. Najdeme 
tu kvetoucí třapatku nachovou 
pocházející ze Sev. Ameriky. 
Pro Evropu ji objevil obchod-
ník s  léky Joseph Meyer, který 
se o  jejich léčivých účincích 
dověděl od prérijních indiánů. 
U třapatky je nejléčivější kořen, 
posiluje imunitu a  ovlivňuje 
lymfatický systém. Meduňka 
pocházející ze Středozemí pře-
devším uklidňuje, třezalka teč-
kovaná - bylinka svatého Jana 

zmírňuje bolesti a  léčí záněty. 
Dále zde najdeme brutnák, 
proskurník lékařský, ostropes-
třec mariánský, kalisii vonnou, 
zlatobýl obecný, který je nejlep-
ší na ledviny, měsíček lékařský, 
dobromysl, čekanku a  spoustu 
dalších bylinek.

Tak neváhejte a  navštivte 
Botanickou zahradu Petra Al-
brechta. Rozmanitost přírody 
je jedinečná a  každou chvíli se 
barevné a okouzlující tváře kvě-
tů mění. Jedny odkvétají a další 
zase začínají nově rozkvetlé 
kvítky nastavovat paprskům 
slunce, pilným včeličkám 
a motýlům. Kolem nás je tolik 
krásy, jen si udělat čas a naučit 
se ji vnímat… A tak mi, prosím, 
dovolte opět zakončit povídá-
ní o  zahradě citátem „Krása je 

v očích toho kdo se dívá.“ Přeji 
vám krásné léto.

Botanická zahrada Petra Al-
brechta je pro vás otevřená celo-
ročně, vstup je zdarma a je pro 
svůj klid a  příjemné prostředí 
milým místem i  pro maminky 
s kočárky.

Až do konce září je prodlou-
žená otvírací doba a to od úterý 
do pátku v době od 8 do 18 ho-
din, v sobotu od 10 do 16 hodin, 
v neděli a v pondělí je zavřeno.
 Anežka Šrámková, 

vedoucí Botanické zahrady 
Petra Albrechta

Růže Aprikola

Růže stolistá.

Růže Mánesova.

Růže Metaxa.

Růže bedrníkolistá.
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Workoutové hřiště ožilo!
První workoutové hřiště, které vybudovalo město Prostějov v lokalitě u velodromu, se těší od svého otevření velkému zájmu

Milovníci posilování si nachá-
zejí cestu na první workoutové 
hřiště, které nedávno vybudo-
valo město Prostějov. Členové 

vedení města se na nové hřiště 
přišli podívat také a sportoviště 
při této příležitosti neformálně 
začátkem prázdnin otevřeli. 

Koncepce sestavy venkovní 
posilovny umožňuje cvičení dy-
namických freestylových prvků, 
silové gymnastiky, posilování, 

strečink a protahování. Takto kon-
cipovaná sestava umožňuje rozvoj 
fyzické kondice i  formování po-
stavy. „Stavba si vyžádala náklady 

ve výši zhruba půl milionu korun 
a město rozhodně nezůstane u je-
diné venkovní posilovny,“ připo-
mněl první náměstek Fišer. -jg-
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„A my jsme vás vůbec nečekali a nebo už na vás čekáme, ať to máme za sebou….“

Obdobná zvolání provází za-
hájení mnohých kontrol.  Zazní-
vají také při kontrolách hygieniků 
ve stravovacích provozech, tedy 
restauracích, hostincích, stán-
cích, na koupalištích či při odbě-
ru vzorků pokrmů. Prostě je to 
kolorit.

Tak jako každý rok v letní měsíce 
se oddělní hygieny výživy při Kraj-
ské hygienické stanici Olomoucké-
ho kraje zaměřuje na kontroly 
především stánků rychlého občer-
stvení, občerstvení se sortimentem 
masných specialit, stánků s  výro-
bou zmrzliny, ledových tříští, či 
dalších typických letních pokrmů. 
Přibývají vegetariánské pokrmy, 
speciality z cizích zemí. Přesto lze 
konstatovat, že zmíněná nabídka 
pokrmů, stále není jak ze strany 
konzumenta, tak doporučené 
zdravé výživy, příliš pestrá. Klasika 
přípravy jídel nadále zůstává grilo-
váním, uzením a fritováním. I když 
větší výběr různých druhů salátů, 
především v  restauracích,  začíná 
být v provozovnách běžný a žáda-
ný.

 Mimo klasickou kontrolu osob-
ní a provozní hygieny, včetně dodr-

žení technologie výroby, je dozor 
zaměřen na odběry vzorků pokr-
mů.  Byl realizován úkol hlavního 
hygienika: zajištění zdravotní ne-
závadnosti pokrmů z rybího masa 
a mořských produktů - stanovení 
obsahu histamínu a sledování mi-
krobiologických parametrů. Neby-
ly nalezeny negativní laboratorní 
nálezy. 

Probíhá krajský úkol zaměřený 
na plnění požadavků z  hlediska 
značení výskytu alergenů v  pokr-
mech, včetně laboratorního roz-
boru odebraných vzorku pokrmů, 
úkol není uzavřen.

Proběhla akce „Sklo 3“,kterou 
hygienici realizovali společně s cel-
ní správou, tato akce byla zaměřena 
na kontrolu zdravotní nezávadnos-
ti nabízených lihovin v barech, hos-
tincích a restauracích, nevyhovující  
nálezy laboratorních rozborů neby-
ly zjištěny.

 Probíhá úkol hlavního hygieni-
ka, a to odběry zmrzlin a ledových 
tříští. Důraz je kladen  především 
na dodržení mikrobiologických 
parametrů, a  to nejen z  hlediska 
zdravotní závadnosti, ale i jako uka-
zatele provozní a  osobní hygieny. 

Provádí se také stanovení barviv ve 
zmrzlinách a ledových tříštích – je-
jich přítomnost a množství.  V sou-
časné době byly odebrány vzorky 
zmrzliny ve Floridě, ve zmrzlino-
vém stánku před Kauflandem na 
Okružní ulici, ve stánku občerstve-
ní „na Kravařce“, stánku před Hy-
permarketem Albert na Plumlov-
ské, Cocktail Cafe na Perštýnském 
nám. a v kavárně Café Corso, Du-
kelská brána,  v Prostějově.  Ledové 
tříště byly odebrány k obdobným 
rozborům jako u zmrzlin ve stán-
ku před OD Kauflandu na Olo-
moucké ul. a ve stánku před OD 
Tesco Prostějov.  Úkol ještě není 
uzavřen a  vyhodnocen, jisté od-
chylky zjištěny byly, proto probíhají 
nápravná opatření.

 V  případě nedodržení platné 
legislativy jsou ukládány sankce. 
V  roce 2016 bylo na okrese Pros-
tějov v  provozovnách stravovacích 
služeb uloženo 11 sankcí v celkové 
částce 40 000 Kč. V jednom přípa-
dě bylo přikročeno k uzavření pro-
vozovny.  Zmíněná finanční  suma 
není jistě závratná, ale sankce by ne-
měla byt pro provozovatele likvidač-
ní, přesto je výše  pokuty 10 000 Kč 

pro mnohé provozovny velice vý-
raznou a mají potíže s její úhradou.

Proto bych ráda touto cestou 
apelovala na všechny provozova-
tele i pracovníky, aby se před zahá-
jením provozu, ať již stánku nebo 
jiného typu provozovny stravova-
cích služeb, seznámili důkladně 
s principy Kritických kontrolních 
bodů, základních zásad osobní 
a  provozní hygieny a  podmínek 
pro činnost epidemiologicky 
závažných.  Aby si ujasnili, po ja-
kou dobu mohou být  suroviny, 
potraviny, či pokrmy uváděny 
do oběhu pro potřebu strávníků. 
Dbali na dodržení teplotního ře-
tězce (chladící, či mrazící  teploty)  
a zajišťovali potřebnou dobu a tep-

lotu při tepelné úpravě pokrmů.  
Nedodržením technologie přípra-
vy pokrmů se provozovatelé vysta-
vují sankcím, ale především ohro-
žují zdraví strávníků. A že taková 
Salmonella či jiná “mikrobiologic-
ká havěť“ dovede potrápit, bohužel 
zná mnohý z nás.

Ráda bych nekončila negativně. 
Sledujme tedy úroveň hygieny pro-
vozů, ale nezapomeňme i na dodr-
žování hygienických  návyků doma 
či na dovolených, kde se mnohdy 
jedná o velkou improvizaci…

 Přeji příjemné prožití dovole-
ných. MVDr. Zuzana Bartošová, 
 vedoucí odd. hygieny výživy

KHS Olomouc, 
územní pracoviště Prostějov

Jak je to s dozorèími radami městských firem?

Mladý aktivista si ve svém 
mladickém nadšení vyžádal dle 
zákona 106/99 Sb informace 
o  odměnách členů dozorčích 
rad městských firem či firem 
s  majetkovou účastí města. 
Konkrétně se jedná o firmy Vo-
dovody a kanalizace, Domovní 
správa Prostějov a  Lesy města 
Prostějova. Tyto informace ná-
sledně zveřejnil v takové podo-
bě, aby u občanů města vzbudil 
dojem, že se snad jedná o jaké si 
„trafiky“ v nichž pobírají poli-
tici i lidé mimo aktivní politiku 
nemalé prostředky a přitom nic 
nedělají. Jaká jsou však fakta: 

Člen DR ručí za chod firmy 
celým svým majetkem, a pokud 
by vznikla společnosti škoda 
jeho činností či nečinností, tak 
o tento osobní majetek příjde.

Odměny nejsou ve výši sta-
tisíců, jak uvádí, ale jedná se 
o  částky od 8.000 do 9.500 Kč 
za měsíc, což člověk znalý věci, 
který absolvoval aspoň první 
ročník obchodní akademie, 
uzná, že se nejedná o  žádnou 
horentní sumu za odpovědnost 
členů DR a  záruku vlastním 
majetkem.

Členové DR byli a  jsou vy-
bíráni dle zkušeností v  oblasti 
podnikání či řízení firem, nebo 
se jedná o lidi s právním, či eko-
nomickým vzdělání, kteří rozu-
mí dané problematice

Členové DR se scházejí tak, 
aby projednali důležité doku-
menty, jako jsou účetní uzávěr-
ky v  jednotlivých účetních ob-
dobích a  též projednali účetní 
uzávěrku a  výroční zprávu za 
daný účetní rok.

Dozorují též nad transpa-
rentností výběrových řízení, 
nad dobrým hospodařením 
společností a  jak člověk aspoň 

minimálně znalý chodu měst-
ských firem, přispívají tak 
k  dobré hospodaření těchto 
firem, což lze doložit dobrými 
výsledky všech tří společností.

Jak z  výše uvedeného vy-
plývá, mladému aktivistovi 
nejde ani o  zájem města, ani 
o  rozvoj městských firem, ale 
pouze o  napadání lidí, kte-
ří přispívají k  dobré finanční 
kondici nejen těchto firem, 
ale celého města, které se již 
tradičně umísťuje v čele dobře 
hospodařících měst ČR s  nu-
lovým dluhem na občana a re-
zervami města ve výši cca 200 
milionů Kč. O co tedy tomuto 
mladému muži jde? Řekl bych, 
že především o  snahu změnit 
volební výsledek komunálních 
voleb 2014 jinými než demo-
kratickými prostředky, tedy 
pomluvou práce jiných. Neu-
spěli-li jeho opoziční favorité 
tak jak si představovali a jak si 
představoval i on, volí tuto ne-
demokratickou cestu napadání 
jiných. Jak praví klasik: „Po-
mluvě se nelze účinně bránit“.

 Bc. Pavel Smetana
 náměstek primátorky 

Léto je v  plném proud, a  to 
určitě není čas, kdy by většina 
z  nás myslela na politiku nebo 
chtěla číst sáhodlouhé rozbory 
situace v našem městě. Většinou 
zde, v našem okénku, s kolegou 
Tomášem Blumensteinem nabí-
zíme návrhy, jak něco konkrétní-
ho ve městě zlepšit, aby byl život 
nás Prostějovanů lepší a příjem-
nější. Dnes se ale omezím na to 
Vám popřát pěkné léto, klidnou 
a  povedenou dovolenou a  také 
to, abyste si našli čas na skutečný 
odpočinek.

Přijďte ochutnat 
Prostějov

Život ve městě se samozřejmě 
nezastaví ani v  letním čase. Koná 
se řada kulturních, sportovních či 
zábavných akcí. Osobně bych Vás 
proto ráda pozvala na jednu z nich, 
která se pomalu ale jistě již stává 
prostějovskou tradicí. Jde o  další 

„vydání“ akce s názvem Restaurant 
Day, kterou pořádá Okrašlovací 
spolek města Prostějova společně 
s Markétou Valentovou a Martinou 
Šponarovou a  Zdravým městem 
Prostějovem. Navzdory názvu 
nejde o představení restaurací, ale 
naopak o  přehlídku kuchařského 
umění každého z  nás. Restaurant 
Day neprobíhá jen u  nás, ale jde 
o  celosvětovou akci, která ve stej-
nou dobu probíhá v desítkách měst 
po celé Evropě i mimo ni. Každý, 
kdo umí uvařit něco dobrého nebo 
dokonce neobvyklého, se může 
přihlásit a  nabídnout návštěvní-
kům svoje dobroty. Prostějovany 
i  kuchaři a  kuchařkami z  okolí 
„podomácku“ připravené pokr-
my a  nápoje budete moci opět 
ochutnat v  krásném prostředí 
zahrádky Národního domu v so-
botu 20. srpna od 11 hodin. Akce 
by měla trvat do 14 hodin, ale sa-
mozřejmě naši „amatérští“ kuchaři 
budou své výrobky nabízet jen do 
vyprodání navařených či napeče-
ných pochutin.

Brouci nebo chobotnice
Kromě klasických jídel a nápojů 

již v  minulosti mohli návštěvníci 
prostějovského vydání Restaurant 
Day ochutnat pečené brouky nebo 
chobotnice na několik způsobů. 
Gurmánské překvapení na Vás 
bude proto čekat jistě i  v  srpnu. 
Budu se na Vás těšit a přeji Vám ješ-
tě jednou klidné léto!

Milada Sokolová, klub ODS

 Srdečně Vás zveme na setkání s úspěšnou prostějovskou sportovkyní,
 plaveckou šampionkou Danou Zbořilovou, přemožitelkou kanálu

 La Manche a letošní mistryní světa v zimním plavání v sibiřském Tyumenu.
 Součástí tohoto setkání bude:

- promítání krátkého filmu, komentovaná prohlídka fotografií, beseda Dany Zbořilové s veřejností
22. srpna 2016 ve 14 hodin

Národní dům v Prostějově - restaurace, vstup zdarma
Klub sociálně demokratických žen Prostějov, Jana Halvadžievová,předsedkyně

Letní přání
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Blokové èištění srpen/září 2016
16.8. - blok 45 

Moravská - vnitroblok 
a  parkoviště (Krasická - MŠ), 
Moravská - vnitroblok - par-
koviště (Moravská 83 - 85), Kra-
sická (nová zástavba, Moravská 
- Západní), Krasická (Moravská 
1-12), Krasická (Moravská - Zá-
padní), Drozdovice (Určická – 
Krasická)

17.8. - blok 46 
Moravská (Krasická - Morav-

ská po parkoviště vnitroblok č. 
83), Západní, Moravská - plocha 
u Galy, Západní – parkoviště, Zá-
padní - odbočka ke garážím za ul. 
J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, 
Kelčická, Bodecká

18.8. - blok 47 
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcar-

ská, Finská, Francouzská, Belgic-
ká, Italská, Holandská, Anglická, 
sídl. Západ – parkoviště, sídl. 

Západ – cyklostezka, sídl. Západ 
– vnitroblok

23.8. - blok 48 
sídl. Svobody - vnitroblok (blok 

2 - 16), sídl. Svobody - parkoviště 
(blok 2 - 15), sídl. Svobody, Anen-
ská, U sv. Anny, cyklostezka

24.8. - blok 49 
sídl. Svobody - vnitroblok (blok 

17 - 21), sídl. Svobody - parkoviště 
(blok 18 - 21), Plumlovská (Jung-
mannova – kruh. objezd), Jung-
mannova parkoviště, Jungmannova 
(Plumlovská – Česká), cyklostezka

25.8. - blok 50 
Zahradní, Luční, K  Rybníku, 

Ovocná, Průchodní, Slunečná, 
Jabloňová, Vřesová, Třešňová

30.8. - blok 51 
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, 

Esperantská, Duhová, R. Těsno-

hlídka, G. Preisové, Na Brachla-
vě, E. Krásnohorské, Stroupež-
nického

31.8. - blok 52 
Čechovická, Lipová, 5. května 

(Čechovická - Družební), Javo-
rová (Žitná - 5. května), Ječná, Na 
Blatech (Čechovická - Družební), 
V Zahradách, Růžová, Jasanová, 
Ovesná, Kaštanová, Habrová

1.9. - blok 53 
Na Blatech (Družební - Do-

mamyslická), 5. května (Dru-
žební - Domamyslická), Borová, 
Žitná, Žitná cyklostezka, Dru-
žební, Karafiátova, Šípková, Še-
říková, Jasmínová, V  Loučkách, 
Na Splávku, Za Humny, Pod 
Vinohrádkem, Domamyslice - 
u  kapličky, Ořechová, Akátová, 
Lísková, Olšová, Domamyslická 
komunikace SSOK vč. kruhové-
ho objezdu

Nové autobusy
V závěru června  byly uvedeny 

do provozu nové autobusy pro 
zajištění dopravní obslužnosti 
Prostějovska. Stalo se tak za účas-
ti zástupců společnosti KIDSOK 
p.o. a  dodavatele informačního  
systému v autobusech společnos-
ti Telmax. Nové autobusy splňují 
veškeré požadavky na informo-
vanost cestujících, jejich bezpeč-
nost a přepravní komfort. 

Veřejnou soutěž na dodávku 
těchto autobusů vyhrála společ-

nost Iveco Bus. Autobusy jsou 
plně klimatizované, vybavené 
informačním systémem pro ces-
tující, včetně nevidomých a sla-
bozrakých. Tato vozidla jsou níz-
kopodlažní, s nástupní plošinou 
pro vozíčkáře a matky s kočárky. 

Vnitřní LCD monitor infor-
muje cestující o  probíhající pře-
pravě včetně hlášení zastávek. 
Autobusy budou nasazené na 
linky na Konicku, Protivanovsku 
a Němčicku.

Stánkový prodej na XXXIV. Hanáckých slavnostech
Dne 11. září 2016 proběhnou jako 

každoročně Hanácké slavnosti, folklor-
ní slavnost s tradičním lidovým jarmar-
kem a kulturním programem. Zájemci 
o prodej tradičních výrobků a zboží 
mají možnost přihlášení do 5. 8. 2016 

na podatelně Magistrátu města Pro-
stějova, na korespondenční adrese 
Statutární město Prostějov, OŠKS - 
oddělení DUHA Kulturní klub u hra-
deb, nám. T. G. Masaryka 130/14, 
796 01 nebo na e-mailové adrese  

posta@prostejov.eu. Samotné přihláš-
ky a  další pokyny k  přihlášení nalez-
nete na webových stránkách města -  
www.prostejov.eu.  Mgr. Petr Ivánek, 

 vedoucí Odboru školství, 
 kultury a sportu MMPv

INZERCE

Ředitel KIDSOK p.o. Mgr J. Tomík (třetí zprava), M. Sla-
vík obchodní ředitel společnosti Telmax (první zleva)  
a Ing. J. Hloch ředitel FTL-BUS (třetí zleva)
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Změna pro Prostějov uvádí: Na pravou míru 
1) Krajský odvolací soud 

v Brně 29.6. neřekl, že smlouva 
s Manthellanem je v pořádku. 

Jen řekl, že se kauzou nebu-
de zabývat, protože Prior ne-
považuje za oprávněný žádat 
o neplatnost smlouvy.

2) Národní olympijské cen-
trum (NOC) je jen honosný 
název pro běžnou tělocvičnu, 
která má dle projektu sloužit 
mládeži v  Prostějově. Něco 
tu tedy nesedí. Tělocvična 
má rozměr 1 kurtu s výběhy. 
Rozměr 19/37m nestačí na-

příklad pro florbal (20/40m).
3) Do dnešního dne nikdo 

nepřiznal, že kromě pozemků 
pro NOC  má město zaplatit 
dalších 15 milionů na infrastuk-
turu (uvedeno přímo v žádosti 
na MŠMT). Do dnešního dne 
nikdo neuvedl, kolik bude stát 
roční provoz. Zrovna tak se ni-
kdo nehlásí k té žádosti o masiv-
ní kácení sokolské lipové aleje 
na pozemku vedle NOC. Přesto 
se projekt hrne dál.

4) Zastupitelstvem a  ná-
sledně tiskem proběhla ne-

pravdivá informace o  trest-
ním oznámení na Ing. Jana 
Navrátila za útisk v  souvis-
losti s  rozpravou při  hlaso-
vání o  bourání Jezdeckých 
kasáren.  Pravda je, že nikdo 
z  členů Rady takové trestní 
oznámení nepodal.  Pravda 
je, že trestní oznámení na 
neznámeho pachatele v  sou-
vislosti se zbouráním JK bylo 
odloženo.

Pěkné léto čtenářům přeje 
zastupitelský klub 

Změna Pro Prostějov

Metody a metody
Před nějakou dobou se 

v prostějovském tisku obje-
vily komentáře k otázce tzv. 
Národního olympijského 
centra, které se vyjadřovaly 
k postoji některých opozič-
ních zastupitelů následují-
cím způsobem:

„Mediální vystoupení 
všech nepřejících považu-
jeme za nehoráznou urážku 
nás trenérů, rodičů a všech, 
kteří pomáhají sportu. Jen 
lžou a  nesmyslně napadají 
projekt víceúčelové spor-
tovní haly, kterou Prostějov 
opravdu moc potřebuje.“

Pomineme-li, že se jedná 
o  styl éry normalizačního 
komunismu, který nemá 
v  demokratické a  už vůbec 
ne ve věcné diskusi co dělat, 
je zřejmé že jednak nevede 
k  řešení problému a  jednak 
hovoří o  lžích a  napadání, 
aniž by byl uveden jediný 
konkrétní případ. Takové 
metody používali komunis-
tičtí ideologové a  kádrováci 
k likvidaci svých protivníků, 
když už je nemohli zabíjet. 

Obecně jistě platí, že čím 
více kvalitních sportovních 
zařízení, tím lépe. Jakou 
metodou však producenti 
výše uvedených konstruk-
cí dospěli k  přesvědčení, že 
to má být zrovna tenis, vo-
lejbal, basketbal a  fotbal je 
záhadou. Vždyť frekventanti 
těchto sportů využívají to 
nejlepší, co je k  dispozici. 
Pokud jde o  vyjádřeních 
opozičních zastupitelů, ne-
zaznamenal jsem žádnou 
lež, nebo napadání kohoko-
li. Jistě, vždyť jde o  otázky 
směřující ke kvalitě projek-
tu. V  kostce jde o  následu-
jící: 

1. Ochranu zájmů měs-
ta Prostějova ve stanovách 
spolku Prostějov olympij-
ský, jež je nutné změnit, aby 
byl spolek funkční a  jeho 
činnost nebyla v  rozporu se 
zákonem. 

2. Předložení konkrét-
ních řešení využití haly. 
Povšechné informace o  vy-
užití k  hodinám tělocviku 
škol a  sportování 700 dětí 
jsou bez konkrétních škol 
skutečně úsměvné.

3. Finanční rozvaha 
o  provozu zařízení. Nejde 
o  peníze na investice, jde 
o  finanční zátěž pro město 
při zajištění provozu hoto-
vého objektu. Příjmy – ná-
klady. Jednoduché, proč to-
lik okolků?

4. Předložení konkrét-
ního rozdělení pro využití 
jednotlivými sporty. Proč 
jsou jen čtyři, jaké bylo kri-
térium jejich výběru, kdo 
rozhodl? Proč se nepočítá 
s  jinými sporty např. s  flor-
balem?!

Z  informací Ministerstva 
školství plyne, že Investiční 
záměr a  s  ním žádost o  do-
taci 110 mil. Kč byla podá-
na bez vědomí zastupitel-
stva města dne 22. 1. 2016. 
Rovněž informace o garanci 
města na vybudování do-
pravní infrastruktury k pro-
jektu ve výši 15,1 mil. Kč 
není pravdivá. Jestliže za-
stupitelstvo žádnou z  těchto 
důležitých věcí neprojedna-
lo a  neschválilo, musíme se 
tázat a tážeme proč? Je v po-
řádku, že spolek, jehož je 
město členem předkládá žá-
dost o stomilionovou dotaci 
bez vědomí zastupitelstva? 
Chceme znát provozní kal-
kulace, způsoby financová-
ní, schémata využití. Obec-
né fráze o  sportování dětí 
a mládeže nestačí. Žádáme 
profesionální zpracování 
podle obecně platných in-
vestičních pravidel. To, co 
bylo dosud předvedeno, 
jim je na hony vzdálené.

Jedině metodou transpa-
rentnosti projektu lze dospět 
k řešení, které bude v zájmu 
všech. Zatím však cítím sna-
hu urvat si to své bez ohledu 
na ostatní. 

Jestliže dnes řešíme pro-
blém v  jedné oblasti, měli 
bychom říci těm, kteří na své 
řešení stále čekají, že jsou 
na řadě a  hlavně kdy jsou 
na řadě! Zde se mi ale zdá, 
že se stále řeší nové a  nové 
„problémy“ jedněch a  těch 
samých a ti ostatní … ??? 

Ne, nemusíte mít strach 
vážení tenisté, volejbalisté, 
basketbalisté a  fotbalisté! 
Opoziční zastupitelé děla-
jí pouze zodpovědně to, co 
slíbili. Nenechte se izolovat 
pochybnou exkluzivitou. 
Olympijská myšlenka staví 
na první místo účast všech. 
Pojďme tuto myšlenku spo-
lečně aplikovat jako základ 
metod řešení společných 
problémů a  zájmů – jas-
ně, věcně, transparentně! 
V  Prostějově musí skon-
čit vláda metodou „rozděl 
a panuj“! Proti ní postavme 
metodu FAIR PLAY.

Aleš Matyášek, zastupitel 
TOP09 a nezávislí 

Prostějované.

Okurková sezóna
Milí spoluobčané, tak se 

blížíme do poloviny letoš-
ních prázdnin a  věřím, že 
si zaslouženě odpočíváte, 
popřípadě máte ještě dovo-
lenou před sebou. Zpravidla 
v  tomto letním pomalém 
čase jsme zvyklí, že ani  mé-
dia nás výjimečně neotra-
vují katastrofickými scénáři 
či zaručenými negativními 
zprávami.

 A  zatím jsem nečetl ani 
o „Ufonech“, co dělají obrazce 
na našich polích. Přeci však 
jedna zpráva nezapadla, a  to 
pod titulky „Krajský soud 
smetl verdikt okresu“ nebo 
„Galerie Prostějov je zase 
o  krok blíž“. Co to znamená? 
Krajský soud „smetl“ v  kauze 
Manthellan vedikt Okresní-
ho soudu, ale ne proto, že by 
Okresní soud rozhodl špatně,  
(podstata věci, že byl porušen 
zákon, jak usoudil Okresní 
soud nebyla zpochybněna), 
ale proto, že v této kauze došlo 
k  procesním chybám. Zákon 
dle Okresního soudu porušen 

byl, protože nebyly dodrženy 
předem stanovené zadávací 
podmínky a  nebyla dodržena  
ani hodnotící kritéria, která 
měla určit nejvhodnější na-
bídku. Bohužel město zřejmě 
ani svého právního zástupce  
nevybavilo správnými infor-
macemi o  této kauze, protože 
jinak by nemohl u  Krajského 
soudu tvrdit, že Společnost 
Prior byla ve výběrovém řízení 
hodnocena jako výrazně nej-
horší, protože ani toto tvrzení 
není pravda. Nejsem právník, 
moc tomu nerozumím, ale 
“selský“ rozum mi to nebere.  
A  že Galerie je o  krok blíž?, 
doufám, že společnost Prior 
uspěje s dovoláním u Nejvyš-
šího soudu a ani tento novino-
vý titulek nebude pravdivý. Na 
co Galerii, když máme vedle 
Prior, kdo tam bude co naku-
povat, co se tam bude prodá-
vat, jaká tam bude návštěvnost 
obyvatelstva, jaká je kupní síla 
našich občanů,  jaký bude mít 
výstavba dopady na životní 
prostředí, dopravu ve městě, 

co bude se Společenským do-
mem, proč se má bourat, když 
adekvátní náhradu nemáme? 
Za skoro osm let, kdy je tato 
kauza na světě, se nic pořádně 
nevysvětlilo, nic rozumného 
se opravdu neděje. Tržni-
ce chátrá a  ve Společenském 
domě se provádí jen nejnut-
nější opravy.  Kdyby opravdu 
společnost Manthellan  měla 
zájem stavět a  centrum města 
řešit novou zástavbou, určitě 
by ne jednou za osm let, ale 
alespoň jednou za čtvrt roku 
přišla mezi nás Zastupitele 
a dostatečně nás o svých zámě-
rech a  odpovědích na některé 
z výše uvedených otázek jasně 
informovala. Nerad bych, aby 
za pár let za mnou přišla moje 
vnučka a řekla, že „Galerie zeje 
prázdnotou“. Zatím je to všech-
no jakési mnoho povyku pro 
nic. Nenechme si milí spoluob-
čané kazit léto, „Vono to nějak 
dopadne“, a já věřím, že dobře.

 Ing. Petr Kousal, 
 předseda KLUBU 
 KDU-ČSL
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Smlouva mezi Manthellanem a městem
 Prostějov platí. Prior se žalobou neuspěl. 
Odvolací soud jeho žalobu zamítl

Krajský soud v  Brně zamítl 
žalobu společnosti Prior a.s. 
na určení neplatnosti smlou-
vy mezi městem Prostějovem 
a  společností Manthellan a.s., 
na jejímž základě Manthellan 
připravuje v  centru Prostějova 
projekt obchodně-společen-
ského centra označovaný jako 
Galerie Prostějov. Rozhodnutí 
soudu bylo vyhlášeno 29. 6. 
2016 v návaznosti na ústní jed-
nání z  předchozího dne. Soud 
rozhodoval na základě odvo-
lání města Prostějova a  spo-
lečnosti Manthellan a.s. proti 
rozhodnutí Okresního soudu 
v  Prostějově, který minulý rok 

v  květnu nepravomocně roz-
hodl, že smlouva mezi městem 
a  Manthellanem je neplatná. 
Odvolací soud však toto roz-
hodnutí změnil tak, že žalobu 
definitivně zamítl. Podle odvo-
lacího soudu Prior neměl nalé-
havý právní zájem na určení ne-
platnosti smlouvy a jeho žaloba 
byla šikanózní. 

Proti rozhodnutí krajského 
soudu se nelze dále odvolat 
a jeho doručením všem účast-
níkům nabude právní moci. 
Společnost Manthellan tak 
bude moci pokračovat v  pří-
pravách výstavby Galerie Pro-
stějov a přeměny centra města 

na moderní obchodně-spole-
čenské centrum. „Rozhodnutí 
soudu jsme uvítali, celou dobu 
jsme věřili, že nadřízený soud 
naše odvolání přijme, a  jsme 
rádi, že můžeme i nadále po-
kračovat v přípravách projek-
tu. Jaké budou další konkrétní 
kroky, ale budeme schopni říci 
až po písemném vyhotovení 
rozsudku a  jeho doručení,“ 
říká projektový manažer Ga-
lerie Prostějov Lukáš Čepelka. 
 Juraj Aláč,

mluvčí společnosti Manthellan a.s.
tel: 608 707 799

mail: juraj.alac@galerieprostejov.cz
www.galerieprostejov.cz 

Vyjádření vedení města 
k rozsudku odvolacího 

soudu v Brně
Odvolací krajský soud 

v  Brně zrušil svým rozhod-
nutím ze dne 29. 6. 2016 
rozsudek Okresního soudu 
v Prostějově, který prohlásil 
smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní mezi městem Prostě-
jovem a  společností Man-
thellan a.s. za neplatnou. 
Krajský soud v Brně naopak 
akceptoval návrh žalova-
ných stran (město Prostějov, 
Manthellan a.s.), které proti 

rozsudku okresního soudu 
podaly odvolání, a rozsudek 
okresního soudu zrušil. Ve-
dení města vzalo výrok 
krajského soudu na vědomí, 
nemá však ke dni uzávěrky 
Prostějovských radničních 
listů písemné vyhotovení 
rozsudku a proto se nemůže 
k  záležitosti aktuálně blíže 
vyjadřovat. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí 

„Vy rozhodujete, 
my pomáháme“  
DĚKUJEME… 

Dne 24. června 2016 byl za 
přítomnosti paní senátorky 
Boženy Sekaninové předán ře-
ditelem HM TESCO Prostějov 
panem Tomášem Křelinou šek 
na 30  000 Kč ředitelce školy 
JISTOTA PhDr. Marii Turko-
vé ve prospěch handicapova-
ných dětí.

Více na www.pvtetin.cz

Děkujeme statutárnímu měs-
tu Prostějovu za finanční dotaci 
20  000 Kč na hiporehabilitaci 
a  dopravu na hiporehabilitaci, 
rehabilitaci ve Výšovicích, nákup 
materiálu pro práci s  keramic-
kou hlínou a  pletení z  pedigu 
v ergoterapeutických dílnách. 

Střední škola, základní škola 
a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Studenti gymnázia Jiřího Wolkera 
navštívili pietní území Ležáky

V průběhu školního roku ve-
dení gymnázia Jiřího Wolkera 
v  Prostějově přijalo nabídku od 
Vlasteneckého sdružení antifa-
šistů s  pozváním ke spoluúčasti 
studentů a pedagogů na význam-
ných pietních místech z doby fa-
šistického útlaku Českých zemí. 

Koncem dubna si pak připome-
nuli přímo v  Prlově na Valašsku 
den smutného výročí. Němečtí 
nacisté tam na samém konci II. 
světové války nemilosrdně vraždili 
a vypálili část obce.

Prostějovští studenti pak vy-
užili i další nabídku a ještě před 
prázdninami společné s  antifa-
šisty navštívili pietní území býva-
lé osady Ležáky na Chrudimsku. 
V průběhu slavnostního aktu si 
připomněli den plný hrůzy, den, 
kdy se naplnil tragický osud oby-
vatel do té doby neznámé obce. 
Spolu s vládní delegací, význam-
nými veřejnými činiteli a s něko-
lika stovkami návštěvníků vzpo-
menuli 24. červen 1942. Tehdy 
osadu Ležáky nacisté obklíčili, 
obyvatele shromáždili a převezli 

do pardubického sídla němec-
kého policejního pluku. Všechny 
starší 15 let, celkem 33 osob, ještě 
ten samý den po deváté hodině 
večer bez milosti zastřelili. Jejich 
obydlí byla hned po zatčení vyra-
bována, domy vypáleny a trosky 
budov později strženy.

Ležácké děti byly převezeny 
do dětského útulku v Praze a po 
několika dnech do polské Lodže 
k  nacistické „vědecké“ selekci. 
Z  celkového počtu třináct dětí 
bylo pak jedenáct „nevhodných ke 
germanizaci“ v polském Chelmnu 
brutálně zavražděno plynem. 

Pouze dvě děvčátka z  rodiny 
Šťulíkovy měla životní štěstí - Jar-
mila, dva a půl letá a Marie, jeden 
rok, byly vybrány jako vhodné na 
převýchovu do německých rodin. 

Po válce, v průběhu pátrání po 
nezvěstných lidech se obě pěs-
tounské rodiny samy přihlásily 
s tím, že opatrují dítě určené k po-
němčení. V roce 1946 po čtyřech 
letech odloučení se jako vzájemně 
cizí, obě sestry setkaly ve svém rod-
ném kraji. Žádná z nich neuměla 

ani jedno slovo česky. Výchovy 
obou se ujal jejich dědeček z blízké 
obce Včelákov. Jediný z celé rodi-
ny přežil v koncentračním táboře 
Buchenwald, jeho žena zahynula 
v Osvětimi. 

Obě sestry dnes žijí ve svých 
domcích ve Včelákově. Jsou při-
bližně stejně staré jako mnozí 
z  nás, kteří pravidelně přicházíme 
na památná místa položit květiny 
a ve vzpomínce uctít nesčetné obětí 
zrůdného německého fašismu.

Prostějovští studenti v řadě spolu 
s mnoha desítkami delegací s hlu-
bokou úctou vzpomenuli vyvraž-
děné ležácké občany a u památníku 
„Kniha obětí“ položili věnec 

Naši mladí přátelé dostali příle-
žitost k poučení z malé, ale důleži-
té části našich národních dějin. Je 
téměř jisté, že tuto možnost plně vy-
užili a nikdy nebudou patřit ke kola-
borantům, kteří se již otevřeně hlásí 
k „milým krajanům“ - potomkům 
fanaticky hajlujících nacistů v době 
jejich slávy. RNDr. Josef Liška, 
 Vlastenecké sdružení 
 antifašistů na Moravě
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Návštěvníky kina upozorňujeme 
na změnu v počtu projekcí 

během prázdninových měsíců !

PONDĚLÍ 1. SRPNA
20.00 Jason Bourne  americký thriller
A teď je pravá chvíle na návrat Jasona do kin.
V hl.rolích M. Dammon, A. Vikander, J. stiles, 
T.-L. Jones aj. Režie: Paul Greengrass, 117 
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 120 Kč.

ÚTERÝ 2. SRPNA
20.00 Jason Bourne

STŘEDA 3. SRPNA
20.00 Jason Bourne

ČTVRTEK 4. SRPNA
17.30 Starci na chmelu  první český film. muzikál
Nestárnoucí titul v nově restaurované kopii bude 
příjemným osvěžením prázdninového programu 
kina!
V hl. rolích: V.Pucholt, I. Pavlová, M. Zavadil, 
I. Kačírková, J. Kemr, L. Havelková, J. Laufer aj. 
Režie: Ladislav Rychman, 89 min., obnovená 
premiéra. Vstupné 100 Kč
20.00 Matky na tahu  americká komedie
Zapař jako matka !
V hl. rolích: M. Kunis, K. Bell, K. Hahn, Ch. 
Applegate. 
Režie: John Lucas, Scott Moore 95 min., 
české titulky, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 110 Kč

PÁTEK 5. SRPNA
17.30 Starci na chmelu
20.00 Matky na tahu

SOBOTA 6. SRPNA
17.30 Heidi, děvčátko z hor  
 koprodukční rodinný film
Nádherný příběh z  kouzelného prostředí 
švýcarských Alp… Nejnovější zpracování známé 
literární předlohy.
V  hl. rolích: A. Steffen, B. Ganz, I. Ottmann, 
Q. Agrippi. Režie: Alain Gsponer, 111 min., 
český dabing, premiéra, přístupný bez omezení, 
vstupné 100 Kč
20.00 Matky na tahu

NEDĚLE 7. SRPNA
17.30 Heidi, děvčátko z hor
20.00 Matky na tahu

Srpen bude u nás patřit hudebním dokumentům!

PONDĚLÍ 8. SRPNA
20.00 Lucie - příběh jedný kapely 
 český dokumentární film
30 let spolu, 30 let bez sebe.
V hl. rolích: D. Koller, R. Kodym, M. Dvořák, 
P.B.CH. Jones. Režie: David Sís, 89 min., 
premiéra, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 9. SRPNA
20.00 Bůh Ti žehnej, Ozzy Osbourne 
 americký filmový dokument
Tento dokument je mládeži do 15 let nepřístupný – 
opravdu nevhodný jazyk!
V hl. rolích: O. Osbourne, T. Lee, P. McCartney, 
B. Morrisson aj. Režie: Mike Fleis, Mike Picitelli, 
96 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 10. SRPNA
20.00 Lucie - příběh jedný kapely

ČTVRTEK 11. SRPNA
17.30 Tajný život mazlíčků  
 animovaná rodinná komedie
Copak asi dělají vaši čtyřnozí miláčci, když jste ve 
škole? V práci? Na nákupech? Na mejdanu?
Režie: Chris Renaud a Yarrow Cheney, 90 min. 
český dabing, premiéra, přístupný bez omezení, 
vstupné 130 Kč
20.00 Mělčiny  americký thriller
Surfuješ a tvým jediným sousedem je... bílý žralok!
V hl. roli: B. Lively. Režie: Jaume Collet – Serra, 
87 min., české titulky, pro mládež do 12 let 
nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 12. SRPNA
17.30 Tajný život mazlíčků  3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Mělčiny

SOBOTA 13. SRPNA
17.30 Tajný život mazlíčků  3D
20.00 Mělčiny

NEDĚLE 14. SRPNA
17.30 Tajný život mazlíčků
20.00 Mělčiny

PONDĚLÍ 15. SRPNA
20.00 Short skin  italská komedie
Láska nemusí vždy bolet. Originální letní love story.
V hl. rolích: M. Creatini F. Agostiny, N. Nocchi, 
M. Raschilla, aj. Režie: Duccio Charinni, 86 
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 16. SRPNA
20.00 Nejkrásnější den  německá tragikomedie
Nejlepší mejdan je ten poslední.
V hl. rolích: F. D. Fitz, M. Schweighofer,
Režie: Florian David Fitz, 113 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

STŘEDA 17. SRPNA
20.00 Short Skin

ČTVRTEK 18. SRPNA
17.30 Strašidla  česká rod. pohádková komedie
V tomto domě straší….
V  hl. rolích: B. Kotiš, T. Kostková, J. Dvořák, 
V. Polívka, C. Mayerová, S. Sandeva, T. Bebarová, 
M. Hádek, K. Dobrý, A. Polívková, P. Nárožný,  
V. Postránecký aj. 
Režie: Zdeněk Troška 113 min., premiéra, 
přístupný bez omezení, vstupné 130 Kč
20.00 Star Trek: Do neznáma  americké sci-fi
Další pokračování slavné sci-fi série je zde !
V  hl. rolích: Ch. Pine, Z. Quinto, Z. Saldana,  
K. Urban, S. Pegg, aj. 
Režie: Justin Lin, české titulky, premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 19. SRPNA
17.30 Strašidla
20.00 Star Trek: Do neznáma  3D
Vstupné 140 Kč

SOBOTA 20. SRPNA
17.30 Strašidla
20.00 Star Trek: Do neznáma  3D

NEDĚLE 21. SRPNA
117.30 Strašidla
20.00 Star Trek: Do neznáma

PONDĚLÍ 22. SRPNA
20.00 Strašidla

ÚTERÝ 23. SRPNA
20.00 Týpci a zbraně  americké drama
Podle skutečného příběhu.
V hl. rolích M. Teller, J. Hill, A. de Armas aj. 
Režie: Todd Phillips, 114 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
110 Kč

STŘEDA 24. SRPNA
20.00 Týpci a zbraně

ČTVRTEK 25. SRPNA
17.30 Bratříček Karel  
 Art film, Polsko – český filmový dokument
Karel Kryl, symbol Pražského jara – očima polské 
filmařky.
V hl. roli K. Kryl. Režie: Krystyna Krauze, 79 
min., české titulky, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
20.00 Sebevražedný oddíl  americký akční film
Nejhorší hrdinové všech dob.
V hl. rolích: M. Robbie, J. Leto, C. Delevingne,  
J. Kinnaman. Režie: David Ayer, 123 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

PÁTEK 26. SRPNA
17.30 Můj kamarád drak  amer. rodinný film
V hlubinách národního parku se prý skrývá drak. 
Drak z pohádek.
V  hl. rolích: K. Urban, B. Dallas, R. Howard,  
R. Redford, W. Bentley aj. Režie: David Lowery, 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 130 Kč
20.00 Sebevražedný oddíl

SOBOTA 27. SRPNA
17.30 Můj kamarád drak  3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Ben Hur  amer. výpravný hist. velkofilm
Nejnovější zpracování známého příběhu.
V hl. rolích: J. Huston, M. Freeman, T. Kebbell, 
N. Boniadi, R. Santoro aj. Režie: Timur 
Bekmambetov, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

NEDĚLE 28. SRPNA
17.30 Můj kamarád drak  3D
20.00 Ben Hur  3D
Vstupné 140 Kč

PONDĚLÍ 29. SRPNA
20.00 Božská Florence  britská komedie
O Fascinující pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce 
na světě.
V hl. rolích: M. Streep, H. Grant
Režie: Stephen Frears, 110 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 30. SRPNA
20.00 Božská Florence

STŘEDA 31. SRPNA
20.00 Božská Florence

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 září připravujeme:
Obr Dobr

Dítě Bridget Jonesové 
Cafe Society

Jason Bourne

Je to už devět let, co se nad agen-
tem Jasonem Bournem zavřela 
voda, když na konci Bourneova ulti-
máta skočil do temných vod newy-
orské East River. Chvíli to vypadalo, 
že se z nich hrdina jednoho z nej-
lepších akčních thrillerů posledních 
let už nevynoří. Naštěstí režisér Paul 
Greengrass a představitel hlavní role 
Matt Damon nakonec našli scénář, 
který jim dodal chuť pokračovat.

Jason Bourne (Matt Damon) 
už poskládal skoro všechny střípky 
své rozbité životní mozaiky. Po-
trestal většinu tvůrců zvláštního 
programu, který z  něj udělal stroj 
na zabíjení. Chce hodit minulost 
za hlavu a  dál pokračovat prostou 
přítomností, kterou představují 
ilegální boxerské zápasy. Z tohohle 
komfortu ho vytrhne bývalá kole-
gyně, zběhlá agentka Nicky (Julia 
Stiles), která mu připomene, že na 
ty nejpalčivější otázky ještě odpo-
vědi nedostal. Když ho pak málem 
dostane nájemný zabiják, pustí se 
znovu do boje s Agenturou, teď re-
prezentovanou tvrdým ředitelem 
Robertem Deweym (Tommy Lee 
Jones) a jednou nebezpečně chytrou 
analytičkou (Alicia Vikander). Jason 
Bourne se ocitá na staré známé hor-
ké půdě, kde nemůže věřit nikomu 
a ničemu a kde přežití vyžaduje, aby 
si vzpomněl na to, co se naučil v pro-
gramu, který díky němu skončil.

„Jason Bourne není superhrdina 
v  kostýmu. Je to obyčejný chlap. 
Proto ho máme rádi. Můžeme se 
do něj snáz vcítit a  přemýšlet, co 
bychom na jeho místě udělali. Když 
ho vidíte, jak v  obrovském presu 
vymýšlí a  následně realizuje do-
konalý plán, je to hodně vzrušující 
podívaná,“ dodává režisér.

Režie: Paul Greengrass
Scénář: Paul Greenrgass, 

Christopher Rouse 
Kamera: Barry Ackroyd
Hudba: David Buckley,  

John Powell
Hrají: Matt Damon, Alicia 

Vikander, Julia Stiles, Tommy 
Lee Jones, Vincent Cassell

Text a foto CinemArt, 
do kin uvádí CinemArt

Kino METRO 70
pondělí 1. srpna ve 20.00 hod.

Nenechte si ujít:
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Program na srpen
Středa 3. 8.  Jak básníci čekají na zázrak
ve 21.00   Štěpán a Kendy se po 13letech vracejí do kin jako stárnoucí, ale stále 

nerozluční kamarádi. P. Kříž a D. Matásek v hl. rolích. 120 minut. 
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Pátek 5. 8.   Teorie Tygra
ve 21.00   Tragikomedie, která nejen pobaví. Jan-J. Bartoška už toho má dost. 

Jeho žena Olga-E. Balzerová se totiž řídí teorií malého dvorku 
a dlouhého biče. 101 minut. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Sobota 6. 8.  Jak se zbavit nevěsty
ve 21.00   Český romantický příběh rozvedených manželů v podání. D. Ma-

táska a L. Vlasákové, dále hrají: A. Kerestešová J. Švandová a další. 90 
minut. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Neděle 7. 8.  Popelka 
ve 21.00   Rodinný, romantický film, jehož příběh sleduje osudy malé Elky, je-

jíž otec se po smrti její matky znovu ožení… 114 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 10. 8.  Učitelka
ve 21.00   Česko-slovenský film v režii Jana Hřebejka odehrávající se na sklon-

ku 80 let. 102 min. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno 
Pátek 12. 8.  Seznamka 
ve 21.00   Film je o mužích a ženách a zajímavém fenoménu současné doby- 

internetové seznamce. Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková, Z. Kajna-
rová a další. 90 minut. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno

Sobota 13. 8.  Jak básníci čekají na zázrak
ve 21.00  Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno
Neděle 14. 8.  Jak vycvičit draka 2
ve 21.00   Rodinný animovaný film se odehrává na drsném Severu, který obý-

vají drsní Vikingové a spolu s nimi i draci. Český dabing. 94 minut. 
Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno. 

Středa 17. 8.  Teorie tygra
ve 21.00   Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno

Pátek 19. 8.  Most špionů
ve 21.00   Tom Hanks v hlavní roli napínavého příběhu z období tak zvané 

studené války. 142 minut. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno 
Sobota 20. 8.  Jak se zbavit nevěsty
ve 21.00  Vstupné: 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno
Neděle 21. 8.  Kung fu panda 3
ve 21.00   Rodinný animovaný film, v němž se znovu představí slavný kung-fu 

bojovník, urostlý panda Po. Český dabing. 94 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 24. 8.  Lucie, příběh jedný kapely POZOR změna začátku představení
ve 20.30   30 let spolu, 30 let bez sebe. Strhující cesta časem jedné z nejlepších 

českých kapel. 90 minut. Vstupné: 90 Kč. Mládeži přístupno. 
Pátek 26. 8.  Marťan 
ve 20.30   Během mise na Mars dojde k tomu, že zbytek posádky opustí pla-

netu s tím, že velitel zahynul. On však přežil a ocitá se na nepřátelské 
planetě. Vstupné: 80 Kč. Mládeži přístupno 152 minut!

Sobota 27. 8.  Děda
ve 20.30   Česká rodinnná komedie. K rázovitému valaškému dědkovi přijíždí 

na prázdniny vnuk a vnučka z Prahy. . . 112 minut. Vstupné: 80 Kč. 
Mládeži přístupno

Neděle 28. 8.  Tučňáci z Madagaskaru
ve 20.30   Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů-

-party povedených tučňáků. Animovaný film s českým dabingem. 
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

Ukončení sezony v Letním kině MOSTKOVICÍCH. 
Pozvánka na 26. ročník „Silvestrovského promítání“ 31. 12. 2016 !

Součástí uvedeného vstupného je příplatek dle zák. 496/2012 Sb. na rozvoj české kinematografie
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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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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ZAMYKAT UŽ NESTAČÍ

WWW.SIDA.CZ

zaBEZPEČENÍ 
A OSTRAHA
RODINNÝCH 

DOMŮ A BYTŮ

bezpečnostní agentura
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Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, 
tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v srpnu tyto akce:

akce na pomoc přírodě
Vycházka Záhořím
KDY: čtvrtek 4. srpna, 
od 9:30 do 15:00
KDE: sraz na aut. nádraží v 9:20,
odjezd autobusem v 9:30 do Aloj-
zova
Vycházka pro malé i  velké 
Záhořím. Půjdeme po ze-

lené značce z  Alojzova do 
Plumlova. Cestou nás čekají 
vodní i  lesní hrátky. Vyčistí-
me studánku a  vystoupíme 
na nejvyšší horu Záhoří – na 
Chlum. Délka trasy asi 7 km. 
Návrat v  odpoledních hodi-
nách z Plumlova, cca do 15:00. 
Poplatek 20 Kč/dítě. 

celodenní akce pro veřejnost
Den na loukách u Plumlova
KDY: sobota 6. srpna 
od 9:00 do 14:00
KDE: lokalita U Jasénků 
Osvětová, vzdělávací i  hravá akce 
pro veřejnost spojená s  praktickou 
pomocí přírodě. Účastníci se mohou 
dopravit na místo konání kdykoliv 
během trvání akce. Lokalita se na-
chází na západ od silnice z Plumlova 
do Ohrozimi. Při chůzi či jízdě po 
silnici z Plumlova do Ohrozimi od-
bočíme před zatáčkou pod kopcem 
doleva na polní cestu. Odtud bude 
trasa značena oranžovými fáborky. 
Co nás čeká
práce pro přírodu: hrabání pose-
čené trávy (pro pomocníky bude 
připraveno občerstvení)
informace o  suchých loukách 
Plumlovska
exkurze na přírodní památku 
Čubernice – začátek ve 13 hodin
po celou dobu piknik v trávě, akti-
vity pro děti i dospělé, práce s GPS 
a hledání pokladu 

akce na pomoc přírodě
Hloučela plná života – stavění 
kamenice 
KDY: čtvrtek 18. srpna,
od 9:00 do 11:30
KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
U Abrahámka v 9:00
Společná akce pro přírodu v bi-
okoridoru Hloučela. Na velké 
loučce vystavíme kamenici jako 
úkryt pro ještěrky, hmyz a  další 
drobné živočichy. K tomu hravé 
aktivity a  drobné občerstvení. 
Pracovní oblečení a dostatek te-
kutin s sebou.

akce na pomoc přírodě
Hloučela plná života – velký hmy-
zí hotel 
KDY: sobota 27. srpna,
od 9:00 do 11:30
KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
U Abrahámka v 9:00
Společná akce pro přírodu v bioko-
ridoru Hloučela. Postavíme velký 
hmyzí hotel a  vyplníme ho růz-
norodým materiálem, který bude 
sloužit jako hnízdiště samotářským 
včelám či úkryt různým drobným 
živočichům. Na závěr hmyzí hotel 
slavnostně pokřtíme.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

PŘIPRAVUJEME
Geologie Pavlovských vrchů a vídeňské pánve

sobota 24. září
Odborná geologická exkurze pro pedagogy a další zájemce 
z řad veřejnosti s T. Lehotským na jižní Moravu. Navštívíme 
Pálavu, jeskyně Na Turoldu, Svatý kopeček u Mikulova, fosi-
lie v pískovně na Mušlově atd. Doprava vlastním autobusem. 
Cena 160 Kč, pedagogové a členové ČSOP 120 Kč. Na akci je 
nutné se předem přihlásit a zaplatit zálohu. 
Přihlášky na iris@iris.cz

Kamenice.  Ilustrační foto: Ladislav Faigl, wikimedia commons
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INZERCE

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz
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Restaurace ATRIUM zve na novou fotografickou výstavu

JOSEF FRANC 
MORAVSKÉ TOSKÁNSKO 

 Tentokrát se Josef Franc na jaře vydal pěšky s fotoaparátem 
u pasu toulat krajinou, nepříliš vzdálenou od Prostějova a přeci 
tak bizarní.                                                                          

Silně zvlněná malebná krajina s dlouhými pásy hnědých či zele-
ných polí, táhnoucích se až k obzoru, různorodě do sebe graficky 
zakomponovaných, doplněných tu malým remízkem, stromem 
či kapličkou, se rozkládá mezi Mořicemi, Litenčicemi a Kyjovem. 
Litenčické pahorkatině, jak je geograficky oblast pojmenovaná, se 
však, nejen mezi fotografy, říká moravské Toskánsko pro její po-
dobu a atmosféru podobnou právě italskému Toskánsku.

V Nemocnici Prostějov se v prvním pololetí letošního roku narodilo přes 400 dětí
Prostějov, 1. července 2016: Eliš-

ka, Jakub, ale i Alechandro nebo 
Mia. To jsou jména některých ze 
436 dětí, které přišly v prvním po-
loletí letošního roku na svět v Ne-
mocnici Prostějov, která je členem 
skupiny AGEL. Mezi novorozen-
ci bylo celkem 216 děvčat a 220 
chlapců, z toho pět párů dvojčat. 

Nejplodnějším měsíce byl za-
tím v prostějovské porodnici pře-
kvapivě nejkratší měsíc únor, kdy 
se narodilo hned 94 dětí. Nejmé-
ně práce měli zdravotníci naopak 

v dubnu, kdy přišlo na svět pou-
hých 63 dětí. 

Mezi jmény čerstvě narozených 
miminek převažovala tradičně 
ta česká. „Pro holčičky volily ma-
minky a tatínkové nejčastěji jména 
jako je Eliška, Tereza, Adéla, Anna, 
Kristýna, Natálie nebo Viktorie. 
U chlapců zase vedla jména Jakub, 
Adam, Jan, Matyáš, Filip, Tomáš, 
Martin či Vojtěch,“ vyjmenovává 
Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického od-
dělení Nemocnice Prostějov. 

Nouze ale nebyla ani o  ně-
kolik méně tradičních jmen.  
V prostějovské nemocnici totiž 
přišel na svět například i  malý 
Mateo, Alechandro, Adina, 
Anabel, Mia či Vivien.

Maminky do prostějovské 
porodnice přitom přijíždějí 
nejen z  Prostějova a  těsného 
okolí. Běžně zde vítají i rodičky 
z Olomouce, Kroměříže, Přero-
va, Vyškova či Blanska. Porodit 
zde ale letos přijela například 
také maminka z Prahy.

Porodnice Nemocnice Pro-
stějov je držitelem titulu Baby 
Friendly Hospital, tedy ne-
mocncie přátelské k  dětem. 
Moderní porodní oddělení na-
bízí budoucím maminkám tři 
samostatné, klimatizované po-
rodní boxy s úplným sociálním 
zázemím. K  vybavení porod-
ních boxů patří porodní vana 
i  polohovatelná porodní lůžka 
a  maminky zde mají možnost 
libovolné volby způsobu poro-
du. Možnost přítomnosti otce 

u porodu je samozřejmostí, a to 
včetně císařského řezu.

Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Radka Miloševská 

tisková mluvčí
AGEL a.s. 

Jungmannova 28/17 •110 00 
Praha 1, Nové Město

korespondenční adresa: 
Mathonova 291/1 • 796 04 Pro-

stějov
• mobil: +420 725 408 952 

• email: 
radka.milosevska@agel.cz

MC Cipísek 
V srpnu neprobí-
há v MC Cipísek 
běžný program, 
program bude  
zahájen zase až 

v září.
MC Cipísek nabízí pravidelné 

programy pro rodiče s  dětmi od 
tří měsíců po předškoláky, besedy, 
semináře a kurzy o výchově a ko-
munikaci s  dětmi, psychologické 
i právní poradenství i řadu jedno-
rázových akcí pro celé rodiny.

Zápisy do programů s Cipískem 
v cyklu září-prosinec a dny otevře-
ných dveří proběhnou 5. 9.- 16. 9. 
ve všední dny 8.30-12.00. 1.kolo 
zápisů proběhlo v červnu. Bližší in-
formace o  programech a  volných 
místech v  jednotlivých skupinách 
přes letní prázdniny získají zájemci 
e-mailem: mcprostejov.cz nebo na  
www.facebook.com/cipisekprostejov.

Pravidelné programy budou pro-
bíhat od 19. 9. dle rozpisu skupin.

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

Sylva Prchlíková 
do 2. 10.

V  letních  měsících  představí  Muzeum 
a  galerie  v  Prostějově,  p.o.  tvorbu ma-
lířky,  sochařky,  keramičky a  ilustrátorky 
dětských knih Sylvy Prchlíkové, která žije 
v Lomu u Litvínova. 
Původní profesí  učitelka  a později  ředi-
telka mateřské školy, se o malování zají-
mala 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. Prá-
vě 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 Prchlíkové visí  v  soukromých  sbírkách 
v Německu, Dánsku, Francii, Kanadě, 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 její ilustrační a scé-
nografická tvorba.
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.

MILAN BENDA – MALÍŘ BAROKNÍHO ŠEROSVITU
od 11. 8. do 18. 9.

Mladý prostějovský malíř a restaurá-
tor (*1976), člen Czech Deco Teamu. 
Mistr barokního šerosvitu, hry světla 
a stínu, známější daleko za hranicemi 
Prostějova (svá díla má v soukromých 
sbírkách nejen v České republice, ale 
i Itálii, Rakousku a Francii), který do-
posud zůstává prostějovským milov-
níkům umění  tak  trochu skryt.  Jeho 
olejomalby představují širokou škálu 
motivů, nejčastěji portréty, ale i lesní 
zákoutí  a městskou  krajinu  – místa, 

kde se zastavil čas. Panenská lesní zákoutí zůstávají nedotčena civili-
zací, a přitom tolik dýchají životem. V oparu zasněných starobylých 
uliček se vznáší tiché tajemství, které nás nenechává v klidu. Na por-
trétech mistrových blízkých i známých osobností pozorujeme s údi-
vem každé pohnutí mysli i důstojnost okamžiku. To vše v nás vyvolá 
hluboký zážitek, který toužíme prožívat znovu…
Ve volném čase se Milan Benda nebrání ani velkoplošným nástěn-
ným realizacím, které můžeme nalézt například  i na několika mís-
tech v Prostějově, či uměleckým karikaturám, alegoriím a zátiším. 
Přesvědčivě ilustrují, že jeho malířský obzor je velmi široký a do bu-
doucna můžeme očekávat ještě mnohá překvapení.
Na své blížící se autorské výstavě v romantickém prostředí muzejní 
galerie ve Špalíčku v Uprkově ulici  (od 11. srpna do 18. září 2016) 
představí Milan Benda to nejlepší ze svého díla. Je na co se těšit…

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 vypravíme vlakem do Brna, ale tentokrát na-
vštívíme  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.

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

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

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

PŘEDNÁŠKA
OD CITRóNů NA NOVÉM ZÉLANDU AŽ PO EVROPSKOU 
jIŽNÍ OBSERVATOŘ
Bc. Petr Horálek
4. 8. (čtvrtek) v 18:00 hodin 
Každý má v hlavě mnoho 
velkých snů a každý velký 
sen  znamená  dlouhou 
i  trnitou  cestu.  Zveme 
vás  na  povídání  cesto-
vatele  a  popularizátora 
astronomie  Petra  Horál-
ka,  který  se  vydal  sbírat 
ovoce na Nový Zéland, aby se po únavných dnech na farmách mohl 
v  klidných  chvílích  kochat  jižním  hvězdným nebem  a  prostřednic-
tvím astrofotografií jej ukázal celému světu. Jeho bezhlavá vášeň jej 
ale zavedla mnohem dál – k návratu na vysněné Cookovy ostrovy, 
jižního hvězdnatého ráje, a posléze přes Kanárské ostrovy a jižní Af-
riku až do „Mekky“ současné astronomie. Tedy na observatoře La 
Silla a Paranal v Chile. Prožijte nezvyklou pouť provázenou dech be-
roucími nočními fotografiemi.

XXVII. LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE
pondělí 1. 8. až pátek 5. 8. 2016
ZAMĚŘENÍ: NA KRÁSY LETNÍHO HVĚZDNÉHO NEBE
Letní  škola  astronomie  je  cyklus 
na  sebe  navazujících  přednášek 
o  různých  typech objektů,  které  lze 
pozorovat  na  letní  hvězdné  obloze 
doplněné  praktickými  pozorování-
mi.  Součástí  Letní  školy  bude  též 
přednáška  předního  českého  astro-
fotografa Petra Horálka a plánujeme 
rovněž  jedno  speciální  pozorování 
klenotů letního hvězdného nebe da-
lekohledem o průměru 40 cm ze stanoviště v Mostkovicích. Nabíd-
ka je určena každému ve věku od 10 do 100 let. Nejsou zde žádná 
omezení týkající se vzdělání a podobně, všichni zájemci a milovníci 
hvězdné oblohy jsou u nás srdečně vítáni. Počet účastníků je ome-
zen, doporučujeme zaregistrovat  se na E-mailové adrese hvezdar-
na@ hvezdarnapv.cz. Celkový poplatek je splatný nejpozději při prv-
ním setkání a činí 100 Kč.

PONDĚLÍ 1. 8. Planety Mars a Saturn
20:00 – 21:15 hodin: přednáška
21:30 – 23:00 hodin: noční pozorování společně s veřejností
ÚTERÝ 2. 8. Páteř noci - Mléčná dráha
20:00 – 21:15 hodin: přednáška
21:30 – 23:00 hodin: noční pozorovací praktikum
STŘEDA 3. 8. Kulové hvězdokupy a vzdálený vesmír 
20:00 – 21:15 hodin: přednáška
21:30 – 23:00 hodin:  noční  pozorovací  praktikum v Mostkovicích.
ČTVRTEK 4. 8. Od citrónů na Novém Zélandu až po Evropskou 
jižní observatoř
18:00 – 19:30 hodin: Astronomicko – cestopisná přednáška Petra 
Horálka. Účastníci Letní školy mají vstup zdarma.
21:30 – 23:00 hodin: Noční pozorování společně s veřejností.
PÁTEK 5. 8. Slzy svatého Vavřince a další jevy na obloze
20:00 – 21:15 hodin: přednáška
21:30 – 23:00 hodin: noční pozorování společně s veřejností.

Nezapomeňte se před Letní školou jednak do růžova vyspat a také 
se teple obléci, protože při koukání na hvězdnaté nebe, někdy 
i v létě pořádně zebe.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEjNOST
Pozorování Slunce  se  konají  v  pondělí,  čtvrtek  a  pátek  od  15:00 
do 16:00 hodin.
Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají 
v pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ŠKOLIČKA
1. – 5. 8. VŽDY V ČASE OD 10:00 DO 11:00 HODIN XII. ŠKOLIČKA 
PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI ZAMĚŘENÁ NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU 
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamující se vznikem Slunce 
a planet. Zaměříme se na všechny planety, trpasličí planety i menší 
tělesa sluneční soustavy. Za jasného počasí si prohlédneme Slunce. 
Celkový poplatek 50 Kč.

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO
(astronomické pořady pro děti)

1. – 4.  8. od 14:00 do 15:00 hodin 
22. – 26. 8. od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin 

Povídání o Slunci,  za  jasného počasí pozo-
rování  Slunce  dalekohledem  s  neutrálním 
filtrem  a  chromosférickým  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.

VÝSTAVY
-  STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
-  Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
-  VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
-  OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy  jsou  dostupné  na  začátku  astronomických  pozorování 
a v  tom případě  jsou  jejich  součástí,  jinak po předchozí domluvě. 
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také 
zdarma zapůjčujeme.

AVÍZO!
XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Nový 
ročník začíná 14. 9. v 16:30 ho-
din, ukončen bude 21. 6. 2017. 
Členové  se  budou  scházet  ka-
ždou  pracovní  středu.  Délka 
schůzek je 75 minut. Posledních 
20  minut  je  věnováno  filmům 
a pohádkám. Děti se budou se-
znamovat  se  sluneční  sousta-
vou.  Bude  jim  vysvětleno  stří-
dání  podob Měsíce,  seznámí  se  se  souhvězdími  pozorovatelnými 
během roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky. Na jaře 
a na podzim budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorová-
ním Slunce. Od listopadu do února, za příznivého počasí, probíhají 
schůzky  především  v  pozorovatelně  u  dalekohledů.  Děti  se  naučí 
orientovat na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zají-
mavé objekty. Taková pozorování si mohou děti prodloužit do 18:30 
hodin. Členové klubu mají přístup na všechny akce Astronomického 
oddělení (hvězdárny) zdarma. Pololetní poplatek 150 Kč.

Změna programu vyhrazena. 
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Divadlo od 8. srpna obnoví prodej 
předplatného na příští sezónu

Prodej předplatného pro čtyři diva-
delní skupiny, koncertní abonmá, před-
platné pro děti a rodiče Čtyřlístek a scé-
nické čtení LiStOVání obnoví v pondělí 
8. srpna 2016 Městské divadlo v  Pros-
tějově. Před prázdninovou přestávkou 
si svá místa v sále zajistilo 1519 stálých 
diváků. Do loňského počtu abonentů tak 
chybí již jen 313 lidí.

„Rezervace pro současné abonenty 
skončila v  červenci, od 8. srpna budou 
uvolněná místa k  dispozici všem zájem-
cům,“ sdělila ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálková.

Sezóna 2016 ‒ 2017 opět nabídne setká-
ní s mnoha hereckými hvězdami a diva-
delními soubory.

Z  pražských scén se diváci mohou 
těšit na Divadlo v  Dlouhé, Divadlo Na 
Jezerce, Divadlo Kalich, Studio Ypsilon, 
Divadlo Ungelt, Divadlo v  Řeznické 
a  další.  „Do nabídky zařazujeme pra-
videlně také nejlepší oblastní divadla,“ 
prohlásila Maršálková a  dodala, že ve 
výčtu nebude chybět Moravské divadlo 
Olomouc, Slezské divadlo Opava, Diva-
dlo Antonína Dvořáka Příbram, Měst-
ská divadla v Kladně a Mladé Boleslavi, 
Východočeské divadlo Pardubice či Kli-
cperovo divadlo Hradec Králové. V příš-
tí 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 Postrá-
necký, Svatopluk Skopal, Naďa Konvalin-
ková, Václav Vydra, Anna Polívková, Jan 
Hrušínský, Miluše Šplechtová, Miroslav 
Vladyka a další.   

Atraktivní je také nabídka sedmi kon-
certů, na nichž se představí významní 
sólisté i  hudební seskupení.  Předplatné 

Čtyřlístek, které je určeno nejmenším di-
vákům a  jejich doprovodu, nabídne čtyři 
víkendová představení. „Ve Čtyřlístku 
nám odrůstají první diváci, takže se uvol-
ňují i  hezká místa v  předních řadách,“ 
upozornila ředitelka divadla s tím, že děti 
a  jejich rodiče se mohou těšit na diva-
delní ztvárnění Krkonošských pohádek, 
muzikál Ferda Mravenec, zábavný pořad 
s Michalem Nesvadbou a světově proslulé 
Černé divadlo.

Pokračuje také úspěšné abonmá pro 
příznivce scénického čtení LiStOVáNí, 
které v  sedmi pořadech zprostředkuje 
sedm bestsellerů našich i  světových lite-
rárních 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 pro-
stějovské divadlo pořádá ve spolupráci 
s marketingovou společností TK PLUS. 

Z akcí, které se konají mimo předplat-
né, upozorňuje brožura na říjnový koncert 
Michala Horáčka a jeho hostů, prosincový 
koncert 4TETu Jiřího Korna nebo novin-
ku sezóny Troják, což je balíček tří před-
stavení jednoho herce. 

V sobotu 19. listopadu se prostějovské 
divadlo již podruhé připojí k mezinárod-
nímu projektu Noc divadel. „O Divadelní 
noci se divadlo otevře pro všechny, kteří 
jsou zvědaví na další tajemná zákoutí his-
torické budovy,“ nastínila ředitelka Jana 
Maršálková.

První akcí nové sezóny však bude tra-
diční hodový program, který je připravený 
na neděli 11. září. Nebude chybět pohádka 
pro nejmenší, koncert pěveckých sborů, 
módní přehlídka, divadlo opět provoní 
vazby z květin odcházejícího léta.

Bližší informace: www.divadlopros-
tejov.cz -eze-

Kultura

 Ilustrační foto
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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 oblí-
bených 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 chvil-

ky. A také vás k četbě ještě tro-
chu více motivovat. Připravili 
jsme deset více či méně kon-

krétních kritérií, pomocí kte-
rých si můžete knížky vybrat.

Jejich vypůjčením a  samo-
zřejmě přečtením budete po-
stupně letní výzvu plnit. Jednu 
knížku si například vyberete 
podle obálky, druhou podle 
iniciál autora, jiná bude  na-
psaná 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  tropech. To jsou 
jen příklady. Kdo si v průběhu 
července a  srpna půjčí a  pře-
čte alespoň šest knih, které 
vyhovují desíti kritériím Letní 
výzvy, bude zařazený do sloso-
vání 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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- ELEKTROMECHANIK  
s vyhláškou 50 § 6
- strojní zámečník

- údržbář forem
- koordinátor 

výrobní logistiky

Kaleidoskop

KROMĚŘÍŽ

   

 
 

KVĚTINOVÁ GALERIE - hlavní téma květinové expozice

Záplava letních květ in orámuje unikátní výstavu
fotografií známých osobností, které nafotily snímky s 
miminky pro charitu od fotografky Nguyen Phuong Thao

Galerie nabídne umělecká díla sochařů, sklářů, malířů, 
které doplní stovky květinových aranží.     

Výstava balkonových květin, kaktusů a sukulentů  

Prodejní výstava nabídne květiny, okrasné stromy a keře, 
zahradní techniku a další věci potřebné pro zahradu
 
Výstava drobných hospodářských zvířat 

Zábavný doprovodný program pro celou rodinu

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin

 

25. - 28. srpna 2016

www.vystavistefloria.cz

16
07

26
32

33
9

Výstava pedagogů Střední školy designu a módy v muzeu
Výstavu  s  názvem Tvrdej 

chleba uspořádali  pedago-
gové výtvarných předmětů 
Střední školy designu a módy 
v Prostějově. 

Letos je tomu právě pět 
let, kdy se zaměření školy 
rozšířilo o  výtvarné obory 

Užitá malba / design inte-
riéru a  Multimédiální tvor-
ba.  Nové směřování školy, 
kreativní umělecky zaměřené 
obory, to vše s  sebou nese 
vzájemné tříbení názorů, po-
stojů k umění a  tvorbě, které 
dotváří tvůrčí klima školy. 

To vše chtěla škola ve svém 
širokém spektru představit 
samotnou výstavou.

Názvem výstavy Tvrdej 
chleba se snažíme poukázat 
na složitou situaci pedagoga, 
v  rozkročení mezi uměleckou 
a pedagogickou činností. 

Koncepcí výstavy jsme se 
nesnažili hledat podobnost 
mezi autory, nebo nějaké 
společné téma, ale vsadili 
jsme právě pestrost přístu-
pů. Na výstavě byly zastou-
peny výtvarné disciplíny 
malba, kresba, grafika, fo-

tografie, prostorové objekty, 
socha, produktový a  interi-
érový design, design oděvu 
i  videoart. Doufáme, že pro 
diváky výstava zase tak tvr-
dej chleba nebyl. 

 David Jedlička, 
 pedagog SŠDAM

Hudba je na RG a ZŠ města Prostějova pro studenty nesmírně motivující
Mnohý čtenář si asi při před-

stavě propojení přírodovědné-
ho zaměření reálného gymnázia 
s  hudební výchovou pomyslí, 
že nám hudebníkům tu ne-
bude dáno až tolik prostoru. 
Opak je ale skutečností, a  kdo 
pravidelně sleduje naše školní 
i  mimoškolní aktivity, musí mi 
dát za pravdu. Studenti jsou tu 
opravdu nesmírně kreativní 
a i tady platí ono známé, že kdo 
si hraje, nezlobí. Tak se stalo, 
že na našem gymnáziu máme 
pětatřicetičlenný pěvecký sbor, 
který si studenti spolu se svou 
učitelkou doprovázejí na akus-
tické nástroje. Studenti si ale 
rovněž sami i  svůj sbor diri-
gují. Je prima, že máme dosta-
tek příležitostí k  vystupování. 
Mladé členy sboru to nesmírně 

motivuje. V adventním čase tak 
například již 23 let vystupujeme 
se samostatným hodinovým 
programem pro Klub prostě-
jovských seniorů, zpíváme ale 
i našim dlouhodobě nemocným 
spoluobčanům, dále pracovní-
kům naší školy při předvánoč-
ním posezení, účinkujeme na 
náměstí, a to například letos na 
velikonočním jarmarku, zpívá-
me v kulturním zařízení DUHA 
ke Dni učitelů, neobejde se bez 
nás ani každoroční slavnostní 
předávání maturitních vysvěd-
čení na prostějovské radnici. 
Při několika příležitostech se 
rovněž náš sbor spojuje s  dra-
matickým kroužkem a  společ-
ně tak pořádáme představení 
jak pro žáky naší školy, tak pro 
veřejnost. Jsme hrdí na to, že si 

výchovné koncerty zajišťujeme 
sami. K naší činnosti patří v po-
sledních třech letech ale i spolu-
práce s ženským pěveckým sbo-
rem Proměny. Z jejich iniciativy 
vyvstala řada dalších zdařilých 
akcí. V  rámci jimi pořádaných 
letních odpolední jsme tak vy-
stoupili například na akci Sto-
letá dáma, věnované oslavám 
100. výročí prostějovské radni-
ce, vloni jsme zpívali na nádvoří 
zámku v  programu Z  pohádky 
do pohádky, letos pak ve Sme-
tanových sadech v programu Na 
prázdniny s Proměnami.

Ráda bych současně vyzved-
la práci jednotlivých studentů, 
a  to jmenovitě současné sbor-
mistryně Kristýny Dohnalové, 
instrumentalistů Kamily Sala-
jové, Sáry Klemešové, Johanky 

Entnerové a  Jindřicha Šafrana. 
Z  těch nedávno odmaturova-
vších bych ráda připomněla 
dlouholetou práci sbormistryně 
Lucie Štefákové a  instrumenta-
listek Aničky Kovaříkové, Eliš-
ky Koláříkové, Lenky Bílkové 
a Lenky Bradáčové.

Z  členů pěveckého sboru 
našeho reálného gymnázia se 
rekrutovala řada vynikajících 
hudebníků. Z  těch veřejnos-
ti nejznámějších bych ráda 
připomněla skupinu Létající 
rabín, interpretující židov-
skou hudbu. V současnosti tu 
máme další skvělou skupinu, 
která interpretuje hudbu od 
Vivaldiho až po irské balady 
a která si říká Rozbitý gramo-
fon – zkratka RG, což netřeba 
dále rozvádět.

V  rámci estetické výchovy 
pak každoročně pořádáme vel-
mi zajímavou hudebněhistoric-
kou exkurzi do Olomouce, na 
niž zveme i  naše studenty vý-
tvarné výchovy, a to v rámci me-
zipředmětových vztahů. Při této 
příležitosti navštívíme chrám sv. 
Mořice, kde nás pan MgA. Karel 
Martínek seznámí s historií na-
šich největších varhan, následně 
nám předvede jejich technické 
možnosti a vše završí ukázkami 
varhanní hry. Dále máme vždy 
zajištěnu prohlídku Arcibiskup-
ského paláce v  Olomouci, neo-
pomeneme ani prohlídku dómu 
sv. Václava a při té příležitosti si 
vysvětlíme pojmy dóm, katedrá-
la a  konkatedrála, ale připome-
neme si i historii spjatou s chrá-
mem a jeho okolím.

INZERCE
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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
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
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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
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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

INZERCE
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VÝLETY PRO SENIORY 
V SRPNU

Léto je v  plném proudu, 
a pokud to nepřehání s vysoký-
mi teplotami, tak je teď ideální 
čas na výlety. Ty srpnové by se 
daly charakterizovat slovem 
LÁZEŇSKÉ. Během jednoho 
měsíce budete mít možnost na-
vštívit hned několik lázeňských 
míst na Moravě. Ale po pořád-
ku. Tady je stručný přehled srp-
nové nabídky:

10. 8. pojedeme do Karlovy 
Studánky. Dopoledne nás čeká 
společná procházka po láz-
ních s  odborným průvodcem 
a odpoledne můžete „spočítat“ 
cukrárny v  Karlově Studánce. 
Další týden 16. 8. se podíváme 
do Teplic nad Bečvou. Návště-
vu lázní spojíme s  prohlídkou 
Zbrašovských aragonitových 
jeskyní. 

18. 8. zamíříme do vyhlá-
šeného arboreta Makču Pikču 
poblíž léčebného ústavu Paseka. 
Před letním žárem se můžeme 
odpoledne schovat na hradě 
Sovinci. 

23. 8. se podíváme do měs-
ta, kde se stéká Rožnovská 
a  Vsetínská Bečva. Ve Va-
lašském Meziříčí navštívíme 
Gobelínovou manufakturu 
a zámek Kinských. 

25. 8. se pojedeme, letos už 
podruhé, podívat do Luhačovic. 
Povíme si nejen o minerálních 
pramenech, ale také o  archi-
tektuře Dušana Jurkoviče, tolik 
typické pro Luhačovice.

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

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

Na všechny výletníky těší 
organizátorka Jana Šmudlová

Vážení příznivci našeho spolku,
nabízíme Vám ještě volná místa na naše výlety 

v srpnu. Informace o výletech získáte na adrese spolku 
LIPKA, Tetín 1, Prostějov u Hany Vybíhalové, nebo na 
telefonu 582 360 295. V termínu od 

18. 7. do 7. 8. 2016 máme ale dovolenou, takže se nám nedovoláte, 
ani nás nezastihnete.

A co nabízíme?
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 skleníků. 

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 podí-

váme do katedrály sv. Petra, navštívíme její klenotnici a vystoupáme 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 kuželny. Sraz je před 
kuželnou v Drozdovicích, Krasická 6 v 10 hod. Vstupné 60 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 LIPCE, Tetín 1. 
K přihlášce 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  Vlastimila Bezděková, Anna Jakubcová, Anna Koldová, Jan Šimek, Jan Ruth, Jiří 

Schlesinger, Marta Fricová, Miroslav Běhal, Jaroslava Skácelová, Eduard Chvátal, 
Milada Jodlová, Mgr. Dana Kalvodová, Josef Zapletal, Anna Muchová, Jana 
Sekaninová, Marie Sovíková, Ludmila Wallová, Václav Kopečný, Leo Marcián, 
Ing. Josef Tůša, Eliška Pupíková, MUDr. Dagmar Štouračová, Eva Žilková, Věra 
Těhníková, Ing. Eva Baksteinová, Věra Fojtíková, Pavel Lehnert, Marie Matušková, 
Libuše Soldánová, Danuše De Peralta, Ivan Hacura, Ivona Lacinová, Mgr. Věra 
Vodičková, Marie Limberková, Libuše Marčíková, František Matoušek, Zdenka 
Marková, Jaroslava Přerovská, Petr Frömel, Miroslav Gryga, Marta Kejíková, Ing. 
Jaroslav Augustin.

 75 let  Věra Pospíšilová, Jarmila Plevová, Dobroslava Šmucrová, Marta Bradová, Ludmila 
Doleželová, Vít Kopecký, Jiří Vymazal, Ladislav Hýža, Marta Kormišinová, Zdenka 
Švecová, Doc. RNDr. Jiří Zeman CSc., Mgr. Antonín Dušek, Zdena Hradilová, 
Pavel Skopal, Anna Vlachová. 

 80 let  Jaroslava Nezvalová, Jan Berka, Jan Nadymáček, František Sedláček, František 
Švalbe, Alena Kalousová, Zdeňka Steuerová, Zdeněk Stráněl.

 85 let  Vladimír Procházka, Vlastimil Studený, Miloslav Musil, Milada Dvořáková, Stanislav 
Suchánek, PhMr. Lidmila Pernicová.

 90 let  Květoslava Šrámová, Dagmar Smékalová, Alena Jochmannová.

 91 let Jitka Prokopová, Květoslava Skoupilová, Zdenka Koláčková, Dagmar Pavlovská, 
Mojmír Krejčí.

 92 let Miloslav Kvapil.

 93 let Anna Gronychová, Zdenka Martilíková, Ladislav Vylíčil, Miroslav Macalík.

 94 let Jarmila Sekaninová.

 96 let Jarmila Čamková.

Seznam jubilantů, kteří v měsíci  
èervnu 2016 oslavili svá jubilea

PODĚKOVÁNÍ

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

Zájezd pro seniory
Dne 3. září 2016 pořádají a srdečně vás zvou aktivní senioři 

při Svazu tělesně postižených na výlet do Karlovy studánky!
Cena zájezdu je 200 Kč. Bližší informace v kanceláři Svazu tě-

lesně postižených, Kostelecká 17. Tel: 588 008 095
Dále připravujeme dne 23. 9. 2016 

výlet do Choryně a Loštic!

Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR, z.s. 
děkuje statutárnímu městu Pro-
stějovu a Zdravému městu Pro-
stějov za finanční podporu čin-
nosti a provozních nákladů.

Velice rád bych Vám touto cestou poděko-
val za podporu a všestrannou pomoc při za-
jištění letošní akce Věda v ulicích. Velmi nám 
například zjednodušila práci i  skutečnost, že 
magistrát v letošním roce zajistil též postave-
ní výstavních stánků a na nás v tomto směru 
zůstala jen role pomocníků. Letos se Vědy 
v ulicích zúčastnil rekordní počet šesti pros-
tějovských středních škol a počasí nám navíc 
vyšlo perfektně. Podle mého názoru se jedna-
lo o hezkou a povedenou akci. Věda v ulicích 
mohla proběhnout jen díky ochotě a nadšení 
všech zúčastněných stran, a  kdyby toho ne-
bylo, asi by nebylo možné takovouto krásnou 
akci vůbec zorganizovat. Věřím, že tuto tradici 
s Vaší pomocí udržíme i v budoucnu a že ji třebas rozvineme účastí i další prostějovské střední školy.

Na adrese http://www.hvezdarnapv.cz/veda-v-ulicich-2016  můžete najít článek o  letošní Vědě 
v ulicích, ke kterému jsem také připojil několik fotografií.

Děkujeme statutárnímu městu 
Prostějovu za přidělenou dotaci na 
činnost pro rok 2016. Jsme cvičenky 
seniorky s průměrným věkem 73 let. 
V tělocvičně se scházíme 2x týdně.
Děkujeme cvičenky a cvičitelky
Oddíl sportu pro všechny Spor-

tovního klubu (SK) Prostějov, 
Sportovní 1, Prostějov

Děkujeme statutárnímu 
městu Prostějovu za dotaci 
10 000 Kč z rozpočtu statutár-
ního města Prostějova  na  ke-
ramický kroužek (energie na 
celoroční provoz keramické 
pece)..  Střední škola, 

základní škola a mateřská 
škola JISTOTA, o.p.s.

Foto: www.hvezdarnapv.cz/veda-v-ulicich-2016
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Prázdninová otevírací doba ICM

Během letních prázdnin bude mít ICM prázdninovou otevírací 
dobu, tj. otevřeno pondělí – čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod., pátek za-
vřeno. Případné další změny najdete vždy na našich webových strán-
kách www.icmprostejov.cz.  

Akce plánované na srpen

Prázdninové herní úterky

Každé prázdninové úterý 
(od 19. července do 23. srpna) 
budou v  ICM probíhat herní 
odpoledne, a  to 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, Zoowaboo, 
Story Cubes, Time‘s  Up, Nox, 
Česko – otázky a  odpovědi 
a  řadu dalších. Rozpis her na-
jdete na našem webu.

Slevové karty ISIC 
Scholar, ISIC a ITIC

Chcete si ještě přes léto užít sle-
vy, které vám zajistí slevové karty 
ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) 
nebo ITIC (pedagogové) – v Prostě-
jově, na cestách v ČR i v zahraničí? 
Kartu si můžete vyřídit na počkání 
v ICM Prostějov, Komenského 17 
v otevírací době. Informace o tom, 
co potřebujete k  vyřízení karty, 
a naši otevírací dobu najdete na na-
šem webu www.icmprostejov.cz. 

PROGRAM NA ČERVENEC
V  Mozaice koncem června 

skončil projekt dotovaný z  tzv. 
Norských fondů s názvem Vznik 
a  rozvoj multikulturního centra 
v  Prostějově. Díky němu jsme 
v říjnu 2014 otevřeli v Prostějově 
Mozaiku – multikulturní centrum. 
V období od října 2014 do června 
2016 jsme měli každý týden čtyři 
různé aktivity (tj. téměř 300 setká-
ní), na které jsme po dobu trvání 
projektu zaznamenali více než 
2.700 vstupů téměř 400 různých 
osob. Přibližně třetinu účastní-
ků aktivit tvořili zde dlouhodobě 
usazení cizinci, pro které se Mo-
zaika stala místem komunitního 
setkávání, což byl jeden z  našich 
cílů. Činnost Mozaiky má kromě 
vzdělávání veřejnosti a  aktivního 
trávení volného času účastníků 

příznivý vliv na zapojování cizinců 
do naší společnosti a prevenci xe-
nofobie a rasové a národnostní ne-
snášenlivosti, a to jak u zapojených 
dospělých osob, tak i dětí.

Od července došlo ke změně 
donátorů a  s  tím souvisejícím 
změnám v  obsahu aktivit a  výše 
příspěvku uživatelů. Jinak ale na 
Vás čeká po prázdninách tentýž 
pracovní tým a standardní kvalita 
poskytovaných služeb. Těšíme se 
na Vás!

Už nyní přijímáme přihlášky 
stávajících i  budoucích rodičů, 
příp. prarodičů na šestidílný 
KURZ EFEKTIVNÍHO RO-
DIČOVSTVÍ, 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). Vstupné 50 Kč za lekci, tedy 
pouhých 300 Kč za celý dvanác-
tihodinový kurz. Během kurzu 
nabízíme hlídání dětí (30 Kč). 
Kurz je určen pro uzavřenou 
skupinu osob, kapacita je omeze-
ná. Pro účast je třeba se přihlásit 
na níže uvedených kontaktech 
a zaplatit zálohu 100 Kč.

V  srpnu máme v  Mozaice 
prázdninovou pauzu, program 
pro veřejnost opět začne začát-
kem září. Děkujeme za pocho-
pení!

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 

776 347 021, 
mozaika@zebrik-os.cz, 

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

Budoucí prvňáèci hravě 
zvládli přípravné kurzy 

a už se moc těší do školy
Na RG a  ZŠ města Pro-

stějova se stále něco děje. 
Není divu, vždyť jsme nosi-
teli titulu Gympl roku (dva 
roky za sebou) a  Základka 
roku (letos zatím prvně), 
a  to v  rámci Olomouckého 
kraje. Tato ocenění však za-
vazují. Proto se škola stále 
snaží svým žákům nabízet 
něco nového a  je třeba do-
dat, že je to poznat na vstříc-
ném přístupu a důvěře rodi-
čů a žáků ke svým učitelům.

Pomocnou ruku budou-
cím prvňáčkům tak nabíd-
ly paní učitelky budoucích 
tříd 1.A, 1.B a  1.C, které ve 
spolupráci se školou zorga-
nizovaly „přípravné kurzy 
pro budoucí prvňáky“. Ve 
čtyřech čtvrtečních odpo-
ledních setkáních se děti se-

známily jak se školou a svý-
mi budoucími učitelkami, 
tak si společně zahrály a za-
zpívaly a  plnily úkoly, které 
jim jejich budoucí učitelky 
připravily. Závěrem si vy-
zkoušely vypracovat i  první 
„školní“ pracovní listy. Pří-
pravné kurzy sklidily velký 
ohlas jak u dětí, tak u jejich 
rodičů. Kladně je hodnotily 
i  paní učitelky ze stávají-
cích mateřských škol, kam 
děti dosud docházejí. Snad 
největší ohlas pak sklidily 
u  rodičů budoucích prv-
ňáčků, kteří si pochvalovali, 
jak nenásilnou formou byly 
jejich děti zbaveny strachu 
z neznámého prostředí.

Mgr. Krchňáková, 
Mgr. Mikešová 

a Mgr. Schönfeldová

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. 4309 

(Justýna) fena 
kříženec 
německého ovčáka,

nalezena dne 
6. 6. 2016, 

místo nálezu: 
ulice Tovární

Evid. č. 4314 

(Jantara) 
fena 
kříženec,

nalezena dne 
12. 6. 2016, 

místo nálezu: 
ulice B. Šmerala

Evid. č. 4336
(Riana) 
fena 
kříženec, 
štěně, 

nalezena dne 
24. 6. 2016

místo nálezu: 
ulice Jezdecká

Jak je to s volným pobíháním psů po městě? Je 
to povoleno a kde? A co mám dělat, když mám 
podezření, že majitel pouští psa z vodítka i tam, 
kde nesmí?
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství sta-
novuje Vyhláška č. 8/2012, která zároveň vymezuje 
prostory pro volné pobíhání psů na území města Pro-
stějova. Jde o tyto plochy:
a)  Přikrylovo náměstí - zelená plocha za zámkem, 

p.č. 241, k.ú. Prostějov, 
b)  u sv. Anny -zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 

1790/1, k.ú. Prostějov, 
c)  v Kolářových sadech - plocha mezi Mlýnským ná-

honem a ulicí B. Šmerala, p.č. 6174/6, 6174/5, k.ú. 
Prostějov, 

d)  za ul. Dolní k Joštovu nám. - zelená plocha za po-
hostinstvím u Rodenů, p.č. 7942/2, k.ú. Prostějov, 

e)  u  pivovarského rybníčku - zelená plocha mezi 
sídlištěm Svornosti a železniční tratí, p.č. 7494, k.ú. 
Prostějov, 

f)  mezi ulicemi Anenská a Holandská - za Lidlem, 
p.č. 6216, 6218/5, 6217, k.ú. Prostějov, 

g)  Plumlovská ulice - plocha podél komunikace za 
autobazarem, p.č. 6084/8, k.ú. Prostějov, 

h)  prodloužení ul. Lidické -zelená plocha u  zadní 
brány městského hřbitova, p.č. 6644/2, k.ú. Pros-
tějov, 

i)  Husovo náměstí - plocha za „starou poliklinikou“, 
p.č. 7950/1, k.ú. Prostějov, 

j)  Močidýlka - severně od Vencovského ulice podél 
říčky Hloučely až za Hybešovu ulici, p.č. 7544/1, k.ú. 
Prostějov, 

k)  levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější 
od města) - travnatá plocha mezi říčkou Hloučelou 
a  plotem průmyslového areálu za Olomouckou 
ulicí, p.č. 5772/1, k.ú. Prostějov, 

l)  levý břeh říčky Hloučely - za Kosteleckou ulicí 
směrem k oplocenému areálu sloužící pro výcvik 
psů, p.č. 8083/1, 8083/2, k.ú. Prostějov. 

Plochy jsou označeny piktogramem, aby bylo zřejmé, 
že jde o prostor, v němž může ovladatelný pes pobí-
hat i bez vodítka. Ve spolupráci s Odborem správy 
a údržby majetku města byly v posledních týdnech 
prověřeny plochy určené k volnému pobíhání psů. 
Všechny plochy jsou řádně označeny piktogramem 
a vybaveny odpadkovými koši. 
Pouze u plochy „Husovo náměstí“ došlo ke zmen-
šení výměry po vybudování „Rákosníčkova hřiště“.
Problematiku nedovoleného volného pobíhání psa 
řeší Městská policie Prostějov – a to nejčastěji v loka-
litě Vrahovice – ul. M. Pujmanové, břehy říčky Hlou-
čely směrem k areálu společnosti Moragro a v dalších 
přilehlých lokalitách v místní části Vrahovice.
„Konkrétně zde docházelo k porušení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství, následně k zne-
čišťování předmětné lokality psími exkrementy,“ po-
tvrdil ředitel prostějovské Městské policie Jan Nagy.  
 -red-

Zeptali jste se:
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TŠ PIROUETTE ukonèila další úspěšnou sezónu
Taneční škola Pirouette, 

která v  Prostějově za podpory 
statutárního města Prostějova, 
Olomouckého kraje, firmy ALI-
KA a.s. a dalších příležitostných 
sponzorů, působí již od roku 
2008, má na svém kontě další 
úspěšnou soutěžní sezónu.

Všechny soutěžní choreografie 
ve stylech modern dance, show 
dance a street dance se postupně 
probojovávaly přes regionální 
a zemská kola až na kola celore-
publiková a  Mistrovství České 
republiky, a  to u  obou tanečních 
organizací CDO i Taneční skupi-
na roku. Na obou republikách to 
pak nejednou zacinkalo, což bylo 
třešničkou na dortu v již tak dost 
nabité konkurenci. 

Ze všech úspěchů zmiňme 
alespoň ty nejcennější. Nejmenší 
soutěžící děti ve věku 6-8 let zís-
kaly za choreografie „Až já budu 
velká“ Terezy Vránové a Evy Ko-
márkové stříbrné medaile a „Ros-
tou už?“ Petry Vránové a  Petry 
Malindové bronzové. Na MČR 
se neztratily ani další dvě mini 
choreografie, a  to show „Čáry 
máry“ Lenky a  Petry Malindo-
vých a street „A to jsme my“ pod 
vedením Ivy Kuptíkové a  Adély 
Lužné. „Nejmenší tanečníci jsou 

budoucnost taneční školy, a proto 
se jim hodně věnujeme“ objasňo-
vala nám jedna ze zakladatelek 
školy Lenka Malindová a pokra-
čovala „Proto máme kromě čtyř 
nezávodních hodin baby pro 
věk 3 až 6 let i čtyři další hodiny 
závodní. Zde už děti pracují na 
technice tance, rozsahu i choreo-
grafii a už se účastní i některých 
soutěží.“ Aby příprava těchto dětí 
byla kvalitní, je na hodině vždy 
duo lektorky a  asistentky, které 
jsou lektorkám velkou pomocí.

V  dětské věkové kategorii pak 

válely obě show performace, kdy 
„Na stříbrném podnose“ cho-
reografky Lucie Lužné a  Denisy 
Kopecké byla v základní lize dru-
há a  „Výměna“ od dua lektorek 
Iva Kuptíková, Lenka Malindová 
si také z  MČR odvážela stříbrné 
medaile, ale z  ligy profi. Děti se 
kromě show ale předvedly i v mo-
dern dance Terezy Vránové a De-
nisy Chytilové nebo v  jazz dance 
a  country Petry Vránové a  Petry 
Malindové. Oblíbeným tanečním 
stylem nejen u kluků zůstává street 
dance, případně street show. I tady 

má TŠ Pirouette své zástupce 
a i tady můžeme hovořit o medai-
lových úspěších obou choreografií, 
Ivy Kuptíkové i Veroniky Votavové.

Skvělé výsledky a účast hned na 
několika republikových i meziná-
rodních soutěží pak přinesly výko-
ny juniorek 11-15 let a hlavaček 16 
a více let. V modern dance i show 
dance byly letos choreografkami 
Ivou Kuptíkovou a Lucií Lužnou 
připravený kvalitní, krásné, citlivé 
a  zajímavé choreografie. Zde už 
diváci mohou vidět vysokou ak-
robacii i pokročilou taneční tech-
niku, kdy starší tanečnice už umí 
prožitek z tance náležitě výrazově 
publiku přiblížit.

V neposlední řadě mají své mís-
to na slunci v TŠ Pirouette i senioři 
(v tanečním světě tanečníci 30 let 
a více). I oni se pravidelně připra-
vují na trénincích a kvalitní přípra-
vu potom zúročují na soutěžích. 
I oni získali cenné kovy na MČR.

Všechny soutěžní i nesoutěžní 
choreografie od těch nejmenších 
až po seniory mohlo prostějov-
ské publikum spatřit, tak jako 
každý rok, na Závěrečné Piruetě. 
Tradiční závěrečná představení 
proběhla v polovině června na je-
višti Městského divadla Prostějov 
a měla úspěch u diváků i taneční-

ků. Letos navíc Iva Kuptíková při-
pravila na závody i sólistky, které 
jednak úspěšně reprezentovaly 
taneční školu za MČR a  jednak 
ještě zpestřily už tak nabitý pro-
gram.

„Věříme, že každý divák a příz-
nivci jakéhokoliv tanečního žánru 
si přišli na své. Po představení se 
nám vždy ozývají zájemci o  na-
vštěvování kurzů, takže z  toho 
soudíme, že se absolventské před-
stavení s oceněním nejlepších vý-
konů za sezónu líbí.“ zhodnotila 
další ze zakládajících lektorek Pet-
ra Vránová. A třetí z nich, Tereza 
Vránová, dodává „zápis sice pro-
běhl již v polovině května, ale pár 
míst v  některých hodinách ještě 
zbývá. Tanec je krásný, je to spoje-
ní sportu a umění a je dobré, když 
mají děti v dnešní době smyslupl-
ný pohybový koníček. Zájemcům 
se tak vždy snažíme vyjít maxi-
málně vstříc.“ 

Nezbývá, než taneční škole 
popřát minimálně stejně úspěš-
nou i tu příští sezónu a poděko-
vat všem, kteří se na jejím cho-
du přímo podílejí, i  těm, kteří 
školu finančně či svou vlastní 
pomocí podporují.

 Ing. Tereza Vránová 
 z TŠ Pirouette

Flamenco poprvé v Prostějově
Vyučovat bude tanečnice, lektor-

ka a  choreografka Petra Pšenico-
vá z  Olomouce, která se flamencu 
věnuje od roku 2004. Flamenco se 
pak stalo její životní vášní a  zača-
la se mu intenzivně věnovat. Kaž-
doročně jezdí studovat Flamenco 
přímo do Španělska (Granada, Se-
villa, Madrid). 

Petra stála u  zrodu flamencové 
skupiny Aires del Sur, se kterou se zú-
častnila mnoha mezinárodních fes-
tivalů. Je rovněž členkou organizač-
ního týmu Mezinárodního festivalu 
Flamenca a  španělské kultury CO-
LORES FLAMENCOS, jenž se stal 
nedílnou součástí kulturního života 
v  Olomouci. Spolupracuje s  vynika-
jícími umělci flamenca. Má bohaté 
zkušenosti s  lektorskou činností. Už 
v  mládí se věnovala trenérské čin-
nosti v  soutěžním tancování, má 
zkušenosti také s  vyučováním tance 
romských dětí.  Nyní se aktivně  vě-
nuje lektorování kurzů flamenca dětí 
i  dospělých nejen v  Olomouci,  její 
svěřenkyně pravidelně obsazují před-
ní příčky na Mezinárodní taneční 
soutěži ve flamencu v Plzni Flamen-
copa, kde sama získala v  roce 2014 
cenu za nejlepší choreografii soutěže. 
V současné době působí v představe-
ní CARMEN À LA GYPSY DEVILS, 
které uvádí Balet Slovenského národ-
ního divadla. 

Co nám můžete říct o flamencu?
Flamenco je hudební a taneční styl 

pocházející z  jihu Španělska, Anda-

lusie, kde se zrodilo z prolínání arab-
ské, cikánské, židovské a  španělské 
kultury. Flamenco je živé a vyvíjející 
se umění mnoha stylů a  trendů, od 
temného cikánského flamenca až po 
umělecký klasický španělský tanec. 
Ne náhodou oslovuje lidi po celém 
světě. Je plné pravdivých emocí a spe-
cifických rytmů. 

Můžete nám něco říct o výuce?
Mě osobně výuka flamenca vel-

mi naplňuje. Líbí se mi, že se jedná 
o  folklor a  mohou se ho lidé  učit 
v  každém věku. Není to jednodu-
ché, ale velmi naplňující. Do kon-
ce života máte na čem pracovat, 
je to krásná cesta. Pro mě je také 
tanec způsob meditace. A  ženám 
(většinou v  ČR pracuji s  ženami, 
ale samozřejmě i  muži jsou vítáni) 
hodně pomáhá nalézt sebevědomí, 
ženskost, potlačený temperament 
nebo v opačném případě ho můžou 
skvěle využít. Jde také o  společné 
setkávání a aktivitní relaxaci. Práce 
s dětmi má samozřejmě svá specifi-
ka, uvědomuji si také velkou zodpo-
vědnost, dle mého je role lektora či 
trenéra velmi významná při rozvoji 
jejich osobnosti. Velmi se těším na 
výuku v Prostějově a na nové taneč-
nice/níky flamenca. 

Výuka bude probíhat každé pon-
dělí od 17:00 pro děti od 5 do 12 
let, od 18:00 flamenco pro začáteč-
níky (Společenský dům Prostějov, 
sál rytmika). Kontakt: 777  030  990,  
petra@airesdelsur.cz

INZERCE
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Sportovní gymnasté 
TJ Prostějov zažili asi nejlepší 
rok, co se týká výsledků

První polovina roku se 
prostějovským gymnastům 
vydařila na výbornou. Nejen 
proto, že se poprvé v historii 
oddílu dva naši závodnici no-
minovali do družstva ČR na 
ME, a  to Eva Mičková mezi 
ženami a Daniel Ponížil jako 
junior (navíc Danova sestra 
Dominika byla první náhrad-
nicí u  juniorek), ale také pro 
vynikající výsledky našich 
sportovců na MČR v mistrov-
ské třídě.

Titul absolutního mistra ČR 
juniorů vybojoval opět Da-
niel Ponížil, který přidal i titul 
na bradlech, dvě stříbra a  dva 
bronzy za akrobacii, kruhy, 
přeskok a hrazdu. Ve stejné ka-
tegorii přidal i finálovou účast 
na koni a  kruzích i  Jindřich 
Šafran.

Dominika Ponížilová po bez-
vadném výkonu vybojovala mezi 
juniorkami překrásnou bronzo-
vou medaili, když se jako jediná 
vklínila mezi účastnice ME, tedy 
ty, jimž dělala před 2 týdny ná-
hradnici. A přidala k tomu i zla-
tou za přeskok a bronz za bradla. 
Finálovou účast na akrobacii spo-
lu s ní zažila i další naše juniorka, 
Magdalena Holcová.

V kategorii žen přidala Eva 
Mičková po smolném 5. místě 
ve víceboji i  krásnou bronzo-
vou medaili na akrobacii.

Celkově, kromě těchto našich 
nejlepších, reprezentovalo Pro-
stějov na MČR v různých věko-
vých kategoriích jak mužských, 
tak ženských dalších 10 sportov-
ců (celkem tedy 15), kteří prošli 
sítem kvalifikací a  na MČR se 
kvalifikovali.  -mus-

Šachový oddíl SK Prostějov
Za finanční podpory Olomouckého kraje 

a Statutárního města Prostějov pořádá otevřený, 
náborový šachový turnaj v rapid šachu

PROSTĚJOVSKÝ 
KONÍK 2016

Termín:  sobota 24.9.2016
Místo:  Prostějov, Nekuřácká restaurace Lidový dům, Vápenice
Prezentace:  od 8:00 do 9:00 hod. v hrací místnosti
Zahájení turnaje:  9:15 hod
Ředitel turnaje:  Ing. Karel Virgler, Waitova 17,796 01 – Prostějov
Startovné:  100,- Kč 
 důchodci nad 60. let a studenti do 18 let 70,- Kč
Přihlášky:  Email: Karel.Virgler@seznam.cz; tel.:776 241 447 
 (předem nepřihlášení hráči nemají nárok na odměnu)
Účast:   Turnaj je otevřený všem registrovaným i neregistrovaným šachistům, kteří se 

přihlásí do termínu 23. 9. 2016.
Systém hry:  8 kol švýcarským systémem
Tempo hry:  2x15 min. bez zápisu
Ceny:  Věcné podle pořadí: 1. – 3. místo Dárkový balíček + diplom
 Každý hráč přihlášený e-mailem do 23.9. obdrží drobnou věcnou cenu.
Občerstvení: V ceně startovného možnost objednat řízek s přílohou s doplatkem 50.-Kč
 občerstvení zajištěno v hrací místnosti

Veškeré šachové akce pořádá SK Prostějov 

za finanční podpory Olomouckého kraje 

a Statutárního města Prostějov

Na Vaší účast se těší pořadatelé

Foto: www.foto-pavel.eu
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GP Prostějov – Memoriál Otmara 
Maleèka 2016 je za dveřmi!
Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 2016

Velodrom Prostějov, 25. - 26. srpen 2016
Událost sezóny české 

dráhové cyklistiky se blíží, 
Grand Prix Prostějov-Memo-
riál Otmara Malečka 2016 
odstartuje již za měsíc a to ve 
dnech 25. - 26. srpna.

Stejně jako v  minulých le-
tech, tak i  letos je prostějov-
ský mítink zařazen do první 
kategorie závodů UCI Class I., 
stejně jako v  letech minulých 
se mohou fanoušci cyklistiky 
těšit na hvězdy světové cyk-
listiky. Elita světové dráhové 
cyklistiky bude startovat na 
blížících se Olympijských 
hrách v Riu de Janeiru, proto 
v tuto chvíli není možné ozná-
mit start konkrétních závod-
níků. Start závodníků z  Itálie, 

Polska, Rakouska, Maďarska, 
lze však považovat za jistý, 
nicméně konkrétní jména bu-
deme moci zveřejnit až na 
tiskové konferenci, která pro-
běhne teprve dne 17. srpna, 
dodal ředitel závodů Michal 
Mráček. 

Těžiště závodů bude ležet 
v  disciplínách kategorie muži 
ELITE, kteří se utkají v divác-
ky atraktivních disciplínách 
sprint, keirin, scratch, vyřa-
zovací závod, bodovací závod, 
a  samozřejmě nemůže chybět 
tradiční madison, kterým pro-
gram závodů vyvrcholí v  pá-
teční večer. Oproti loňskému 
roku nebude na programu 
omnium, což je zapříčiněno 

právě blízkostí prostějovské-
ho mítinku po OH, nicméně 
program závodu tak nabude 
spíše na atraktivnosti, neboť 
odpadne nutnost absolvování 
tzv. měřitelných disciplín jako 
je stíhací závod a  pevný kilo-
metr. 

Závody jsou pořádány za 
významné podpory Statutár-
ního města Prostějova, Olo-
mouckého kraje a řady dalších 
partnerů. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného bude tradič-
ně věnován onkologickému 
oddělení FN Olomouc, zášti-
tu nad závody převzala pri-
mátorka Statutárního města 
Prostějova paní RNDr. Alena 
Rašková.   -oš-

Vzpěraèi přivezli 
z Mistrovství ČR 

medaile
Pod hlavičkou DTJ Prostě-

jov se rozjíždí projekt na zno-
vuvzkříšení vzpírání v Prostě-
jově. V domácích podmínkách 
pod vedením Roberta Šemnic-
kého se připravuje čtvero mla-
dých vzpěračů. Jedná se o Nelu 
Černou, Kateřinu Šemnickou, 
Davida Marabetiho a  Marti-
na Konšela. Mladí vzpěrači 
se účastní domácích soutěží 
průběžně od roku 2014, zatím 
pod hlavičkou registrovaného 
oddílu TJ Holešov, kde vlastně 
hostují. 

První tři se zúčastnili letoš-
ního  Mistrovství ČR ve svých 
věkových a  váhových kategorii 
a  přivezli cenné medaile. Dne 4. 
6. 2016 se uskutečnil šampionát 
starších žáků v Sokolově, kde star-
toval David Marabeti, ročník 2002 
v hmotnostní kategorii nad 77 kg. 
Jmenovaný trh 63 kg a nadhodil 
pěkných 86 kg, což je jeho tělesná 
hmotnost. Tímto svým výkonem 
si zajistil pěkné 7 místo mezi 13 
stejně starými jinochy.

O  čtrnáct dní později se 
uskutečnil stejný šampionát 
v  Bohumíně, který byl určen 
pro juniorky do 17 a  20 roků. 
Těchto závodu se zúčastni-
la Kateřina Šemnická ročník 
2001 a Nela Černá ročník 2000. 
Poslední jmenovaná začínala 
jako boxerka v  DTJ Prostějov. 
Nela Černá závodila ve váhové 
kategorii nad 69 kg. Jmeno-
vaná  trhla 38 kg a  nadhodila 
pěkných 50 kg. Tímto výko-
nem si zajistila bronzovou me-
daili mezi juniorkami do 17 let 
a  vzhledem k  neobsazení váhy 
do 20 let brala zlatou medaili 
v  této věkové kategorii. Kateři-
na Šemnická závodila ve váze 

do 48 kg a výkonem v trhu 26 
kg a  nadhozem 35 kg si zajis-
tila stříbrnou medaili mezi 20 
letými juniorkami. V jejím pří-
padě se nakladači a  rozhodčí 
dopustili velmi hrubé chyby. 
Omylem Kateřině na první po-
kus v  nadhozu naložili 35 kg, 
přesto že měla nahlášeno 30 kg. 
Toto Kateřina zvládla,  ale při 
čekání na znovu naložení činky 
správnou váhou jí dle jejích slov 
došly síly a nervy. Toto selhání 
rozhodčích se podepsalo na 
dalším výkonu a pokusu o vze-
pření vyšší váhy.

Poslední jmenovaný Martin 
Konšel se připravuje na své prv-
ní závody.

„Tímto chceme pozvat od 
září všechny mladé holky a klu-
ky do DTJ Prostějov, kde si mo-
hou zlepšit kondici a získat nové 
dovednosti,“ přidal pozvání 
trenér Robert Šemnický.  -RŠ-

 Foto Robert Šemnický 

Foto: Jan Brychta / SvetCyklistiky.cz

David Marabeti.

Martin Konšel.

Nela Černá.
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Díky finanční podpoře z pro-
jektu Zdravé město Prostějov po-
kračují i v letošním roce zdarma 
lekce nordic walkingu pro všech-
ny zájemce, kteří se chtějí dozvě-

dět, jak tato pohybová aktivita 
pomáhá při různých zdravotních 
potížích, snižování nadváhy 
a zlepšování kondice. Chcete-li se 
naučit správnou techniku sever-

ské chůze a zjistit, jaké vybavení 
je k  ní potřeba, přijďte na lekci, 
která se koná v  Kolářových sa-
dech u hvězdárny ve středu 17. 
srpna v 17 hodin. 

“Lekce v  rámci Zdravého 
města Prostějova jsou zdarma 
včetně zapůjčení holí, jen je 
třeba, aby se zájemci přihlásili 
předem telefonicky nebo SMS 

na čísle 732 635 360, případně 
mailem na adrese Sehnalova-
lenka@seznam.cz,”  upozorňuje 
cvičitelka nordic walkingu Len-
ka Sehnalová.  -red-

Nordic walking v srpnu

BALETNÍ GALAVEČER V ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ
Plumlovský zámek připra-

vuje opět na hradozámeckou 
noc opravdu netradiční a  vý-
jimečný program. I  letos zde 
proběhne unikátní charitativ-
ní projekt Baletní Galavečer 
pod širým nebem  s výběrem 
toho nejlepšího ze světových 
baletů na podporu revitalizace 
této kulturní památky, na kte-
rý si Vás  dovolujeme  pozvat. 
Taneční show v režii a choreo-
grafii Roberta Balogha a v po-
dání baletního souboru Mo-
ravského divadla Olomouc se 
uskuteční v  sobotu 27. srpna 
2016 ve 20 hodin na zámku 
Plumlov. Tento unikátní pro-
jekt spojující krásu plumlov-
ského zámku s  krásou taneč-
ního umění byl vytvořen ve 
spolupráci s  baletním soubo-
rem Moravského divadla Olo-
mouc za finančního přispění 

Olomouckého kraje. Záštitu 
nad Baletním galavečerem 
převzal náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Ra-
dovan Rašťák. 

Program je zatím ještě ta-
jemstvím, diváci však uvidí 
výběr z  těch nejznámějších 
scén z  klasických, neoklasic-
kých i moderních baletů. Mů-
žeme však prozradit již nyní, 
že mimo jiné uvidí také např. 
baletní inscenaci Dumaso-
va románu o  nešťastné lásce 
DÁMU S  KAMÉLIEMI na 
hudbu Sergeje Rachmanino-
va a Frederyka Chopina, jejíž 
uvedení mělo letos v  Morav-
ském divadle Olomouc pre-
miéru, či taneční ztvárnění  
nestárnoucích melodií slav-
né britské formace QUEEN 
-The show must go on!, která 
se letos vrátila v  celovečerní 

a obměněné podobě na jeviš-
tě Moravského divadla Olo-
mouc. V hlavní roli frontmana 

skupiny vystoupí opět charis-
matický tanečník Ivo Jambor.                

Mezi významné hosty ve-

čera bude možná i letos patřit 
bývalý tajemník a blízký přítel 
Freddieho Mercuryho Peter 
Freestone, který se mimo jiné 
také podílel na přípravě nové-
ho libreta.

Výjimečnost tohoto pro-
jektu tkví také v  tom, že pro 
tento účel bude na nádvoří 
zámku postaveno speciální je-
viště a hlediště, využívající do-
minantu nasvíceného zámku 
jako kulisu celého představení. 
V  případě nepříznivého poča-
sí budou k  dispozici pláštěn-
ky. Pro diváky bude zajištěno 
i malé pohoštění v kamenném 
sále na nádvoří zámku. Přijděte 
si tedy vychutnat tuto nevšední 
a  netradičně podmanivou at-
mosféru.

Budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu. Ing. Edita Lachmanová 
 a Mgr. Robert Balogh, Art.D.

BYTPROSTĚJOV

KŘENŮVKY STRAŽISKO

1.450.000 Kč

990.000 Kč 270.000 Kč

NOVINKA

RODINNÝ DŮM

Pro naši klientku 
sháníme byt 1-2+1 

po rekonstrukci. 
Děkuji.

Hledáme pěkný RD, 
nebo novostavbu 

do 5 mil. 
Pro vážného zájemce.

Nabízíme velmi pěkný byt 2+1 v OV po celkové 
rekonstrukci. PENB G. 

Nabízíme suchý a udržovaný RD, (chalupu) 4+1 
s průjezdem, bazénem a zahradou. PENB G.

Stražisko 3km - menší zděná chata 1+1 
s posezením. CP 1.225 m2. PENB G. 
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ZAHÁJILA LETOŠNÍ 
SEZONU 2016.

MÁTE-LI  MÁLO KVASU, NEVADÍ, 
V ŽEŠOVĚ SI PORADÍ.

PÁLÍME OD 50 LITRŮ KVASU
A JSME TU PRO VÁS.

ŽEŠOVSKÁ PÁLENICE 

Tel:  605 906 906  582 340 428
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Pořádáme
  dětské golfové tréninky
  golfové lekce pro 

začátečníky včetně ZK
 klubové i firemní golfové akce
 lekce golfu (individuální i skupinové)

Kde nás najdete
Kostelec na Hané, Legionářská 915

Otevřeno denně 9:00 - 19:00 hod.

16
07

26
32

34
5

Mistrovství světa družstev 
chlapců a dívek do 14 let

ITF Team Championships for 
boys and girls of 14 and under

WORLD
JUNIOR

TENNIS
FINAL

www.itftennis.com

mediální partneři

a�k�c�i�o�v�á���s�p�o�l�e�è�n�o�s�t

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.vecernikpv.cz
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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
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Z důvodu celozávodní dovolené telefonický kontakt možný od 15. 8. 2016.

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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Obchod zaměřený 
na kvalitní

lokální potraviny 
 mléčné výrobky z kravského i kozího mléka 

(Ing. Zlata Mádrová ze Štětovic, 
Ekofarma Amalthea z Hvozdu 

a Doubravský Dvůr z Červenky)
  kváskový žitný i pšeničný chléb 
 uzenina a zabíjačkové speciality 

(Lubomír Šmída z Konice)
                 oleje  čaje  medy  džemy  sirupy  mošty 
 koření  sušené ovoce  ovocné tyčinky bez cukru

 ekologická drogerie Tierra Verde a další...
www.URODAZVENKOVA.cz
Kostelecká 39  Tel.: 773 900 937
Nová otevírací doba: od 7:00 do 14:00 hodin16
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