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Botanická zahrada na konci léta hýří barvami!
Foto: Botanická zahrada Petra alBrechta
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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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Kontaktujte nás na:  
tel.:  606 866 115, 607 816 116
nebo e-mailu 
iveta.cerna@ceskapojistovna.cz  

Jste aktivní, fl exibilní, komunikativní? 
Česká pojišťovna hledá cílevědomé 
kandidáty/ky na pozici 
Specialista obchodu. 
Nabízíme propracovaný systém vzdělávání 
a možnost nadstandardního výdělku!
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WWW.RKOKNO.CZ

Jsme jedna z největších realitních společností na Moravě
Máme silnou pobočkovou sítˇ
Pod touto značkou pracujeme  již od roku 2008
Specializujeme se na prodej, 
pronájem a financování nemovitostí 

Přemýšlíme o Vašich potřebách
Většina z nás pracuje v oboru již 14 let
Využíváme pojištěnou úschovu prostředků 
u prověřených advokátů a notářů
Všichni pracujeme na hlavní pracovní poměr
Ročně zobchodujeme okolo 350 nemovitostí

Vyškov, Sušilova 28/3, tel: 737 534 156     Prostějov, Drozdovice 1338/3, tel: 734 747 528

V ČEM JSME JINÍ:

“DÍVÁME SE NA SVĚT OČIMA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ”

V tomto regionu nás najdete:
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Prostějov, Drozdovice 1338/3 Tel: 734 747 528

AKCE PRO CELOU RODINU
•	  BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA  

pro děti do 15 let ***
•	 1 + 1 ZDARMA  

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
•	 SLEVA až 50 %  

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY
Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají.   ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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BYTPROSTĚJOV – LIPOVÁ

VRAHOVICE ČECHOVICE

 1.950.000 Kč

2.600.000 Kč 3.990.000 Kč

NOVINKA
RODINNÝ DŮM

Pro našeho klienta 
s hotovostí sháníme 
byt 3+1. Děkuji za 
nabídku za našeho 

kupujícího.

Hledáme RD, 
nebo novostavbu 

pro mladou 
rodinu s dětmi.

Velice pěkný samostatně stojící RD 4+1 s výhledem na 
rybník a lesy.PENB F, měr.hodnota 321 kWh/m2/rok.

Samostatně stojící patrový RD 6+1+kk (2+1 
a 4+kk) s garáží a zahradou. PENB G. 

Velmi pěkný, řadový, dvoupodlažní rodinný dům, 
zkolaudovaný v roce 2010.PENB G. 
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Zářijová výroèí
Před čtyřiceti lety – 24. září 1976 – ze-
mřel akademický sochař Jan Tříska.  
Byl nerozlučně spjatý svým životem 
a dílem s Prostějovem. Právě zde najde-
me celou řadu jeho realizací. Narodil se  
4. 12. 1904 v Pelhřimově. Od dětství rád 
kreslil. Se starším bratrem Františkem 
vystupoval u kočovné divadelní společ-
nosti v  Tršicích. Odešel od ní a  vyučil 
se u  zdejšího kamenosochaře Čeňka 
Palíka. Širší rozhled a  praktické zkuše-
nosti získal u  akademického sochaře 
Julia Pelikána v  Olomouci. V  letech 
1926–1931 studoval na AVU v  Praze 
sochařskou a  medailérskou specializaci 
u Otakara Španiela. V roce 1932 odešel 
za nadcházející ženou do Prostějova.  
Patřil k  významným osobnostem me-
ziválečné prostějovské kultury. Pravi-
delný návštěvník salonu Škrobalových 
v  Hanačce a  člen zdejšího výtvarného 
sdružení Reysek  si zřídil ateliér ve Sva-
toplukově ulici č. 14.  Mezi jeho nejlepší 
díla patří pamětní deska a plastika Matě-
je Rejska na fasádě radnice a busta Jiřího 
Wolkera na rodném domě. Z  monu-
mentálních děl můžeme uvést bronzo-
vý pomník Bedřicha Smetany, plastiku 
Jeden z nás na náměstí Padlých hrdinů 
a sousoší obětem fašismu pro památník 
v Javoříčku. Je autorem řady pamětních 
desek umístěných v  budovách radnice, 
Sokola a  škol v  Prostějově. Významná 
byla také jeho tvorba medailérská. Vy-
tvořil kolem třiceti medailí (např. Matěje 
Rejska, Petra Bezruče, Jiřího Wolkera). 
Je také autorem řady plastik a náhrobků 
na prostějovském hřbitově (například 
bronzový náhrobek na hrobě Ondřeje 
Přikryla). Pozoruhodnou úpravu má 
také místo jeho posledního odpočinku. 
Prostý hrob porostlý břečťanem s osaze-
nou deskou doprovází rovněž autorovo 
dílo – pískovcová socha ženy v  kápi. 
Pro olomoucké muzeum vymodeloval 
postavu pravěkého lovce Homo Před-
mostensis. Soubor postav pravěkých lidí 
vytvořil také pro expozici brněnského 
pavilonu Anthropos. S  bratrem Fran-
tiškem se podílel na restaurování sgrafit 
na prostějovkém zámku, Národním 
domě a vile Hanačka č. 2.  Jeho dílo bylo 
prezentováno na výstavách v  zahraničí 
(např. Paříž, Moskva, Bělehrad, Záhřeb, 
Mantova) a  na souborných výstavách 
v  Prostějově (1974, 1978). Noblesní, 
elegantní člověk, poctivý, skromný a pra-
covitý umělec navázal na nejlepší tradice 
našeho sochařství a plně o něm platí slo-
va Dušana Janouška: „Prostějov v něm 
měl výrazného umělce, medailéra a so-
chaře, jehož význam bezpochyby široko 
překračoval hranice regionu.“
29. září si připomínáme sto let od na-
rození JUDr. Leopolda Rozbořila 
(1916–2007). Rodák z Krakova prožil 

léta dětství a  mládí v  Prostějově. Zde 
absolvoval v  roce 1935 klasické gym-
názium. Právnická studia na univerzitě 
v Brně dokončil až po 2. světové válce. 
Aktivní sportovec, člen Sokola a účast-
ník československého zahraničního od-
boje (v létě 1944 se účastnil při obléhání 
Dunkerque) v roce 1948 emigroval. Žil 
v Austrálii a především v USA, ve státě 
Illinois.  Byl řadu let předsedou Čes-
koslovenské národní rady v  USA. Po 
roce 1990 několikrát navštívil svoji vlast 
i Prostějov. Za zásluhy v odboji a za práci 
v krajanských organizacích mu bylo 4. 5. 
1995 uděleno čestné občanství města 
Prostějova. Svůj životní příběh zachytil 
v knize Z války do exilu. 
Před dvěma sty lety – 16. září 1816 – se 
v  měšťanské rodině v  Prostějově naro-
dil Johann Nepomuk Berger (1816-
1870).  Do historie se zapsal jako práv-
ník, spisovatel a politik.  Liberální názory 
zastával jako poslanec Frankfurtského 
sněmu v roce 1848. V letech 1867–1870 
byl ministrem bez portfeje v tzv. občan-
ské vládě Předlitavska, v níž hájil myšlen-
ky federace a práv národnostních men-
šin. Jméno našeho rodáka nese náměstí 
17. okrsku ve Vídni a pamětní deska na 
tamní právnické fakultě. 
Novinář a  spisovatel Jan Janča (1866–
1928) byl spjatý především Slováckem, 
ale i v Prostějově zanechal výraznou stopu. 
V  Olomouci totiž působil jako redaktor 
Našince a  Našeho domova. Přátelil se 
s  prostějovským tiskařem, redaktorem 
a národním činitelem Josefem Vrlou. S Vr-
lovou dcerou Zdeňkou se v roce 1893 ože-
nil. List Slovan vydával v roce 1895 v Pros-
tějově a tiskl jej ve Vrlově tiskárně. V době 
nemoci tchána (+ 27. 1. 1896) se usadil 
v Prostějově a vedl i jeho tiskárnu. 13. září 
uplyne sto padesát let od narození tohoto 
vlčnovského rodáka a  pozoruhodného 
novináře havlíčkovské ražby.
26. září 1871 byla v  Prostějově zalo-
žena reálka. Vznikla jako první česká 
střední škola v Prostějově a první reálka 
s českým jazykem vyučovacím na Mo-
ravě. Na jejím fungování se podílela ob-
čanská záložna a později Matice školská. 
V roce 1880 byla převzata do moravské 
zemské správy. U  jejího založení stáli 
prostějovští vlastenci a  národní činitelé 
Vincencie Vojáčková, Josef Fanderlík, 
Josef Novák, Florián Novák a první ředi-
tel školy František Martinák. Měnily se 
osnovy a názvy školy, ale její kvalita zů-
stala.  Edvard Valenta, Vladimír Ambros, 
Alois Fišárek, Bohumil Hacar, František 
Kravák, Josef Čermák, Oldřich Dob-
rovolný, Václav Spitzner, Jan Zachoval, 
Bartoloměj Navrátil, Karel Beneš. To jen 
pár jmen jejích žáků a učitelů. Ti všichni 
se zapsali nejen do historie školy, ale i na-
šeho města. Hana Bartková Mladí angličtináři převzali mezinárodní certifikáty.

První etapa revitalizace sídliště Šárka se pomalu chýlí ke konci

Město Prostějov má jako jediné v republice druhé Rákosníčkovo hřiště!

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.



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 4 31. srpna 2016

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.

Magistrát města Prostějova provede zaèátkem 
října 2016 průzkum spokojenosti obèanů/klientů
V  období od 30. 9. 2016 do 

16. 10. 2016 proběhne prů-
zkum spokojenosti a očekávání 
občanů/klientů magistrátu se 
zaměřením na ty oblasti, které 
se přímo dotýkají jeho činnosti.  
Zpětnou vazbu považuje vedení 
magistrátu za důležitý nástroj 
řízení kvality.

Smyslem tohoto šetření bude 
zjistit, jak občané/klienti magis-

trátu vnímají jeho dostupnost, 
transparentnost, poskytované 
služby a dát jim prostor pro vy-
jádření svých názorů, připomí-
nek i podnětů.  

Občané budou mít možnost 
vyplnit dotazník v  elektronické 
nebo papírové podobě. Text do-

tazníku bude součástí také zá-
řijového vydání Prostějovských 
radničních listů, které vycházejí 
27. 9. 2016. Magistrát výsledky 
dotazníkového šetření zveřejní 
v  prosincových  Prostějovských 
radničních listech a  na webo-
vých stránkách města. Vedení 

magistrátu bude také následně 
informovat o tom, jaká opatření 
budou v souvislosti se zjištěnými 
skutečnostmi přijata.

Magistrát hodlá občany 
k účasti na dotazníkovém šetře-
ní nejen motivovat, ale zejména 
chce svým respondentům za 

jejich účast, čas a  odpovědný 
přístup k  vyplnění dotazníku 
poděkovat. Takže ti, kteří dotaz-
ník vyplní a odešlou, budou mít 
možnost se zúčastnit slosování 
o  zajímavé ceny, podmínkou 
však bude, aby respondent na 
závěr dotazníku vyplnil své kon-
taktní údaje.

Děkujeme za Vaši účast 
na tomto šetření.  -jg-

V budově magistrátu ve Školní ulici se bude ma-
lovat, pozor na uzavření některých pracovišť!

Ve dnech 9. 9. a 12. 9. 2016 bude pro veřejnost 
uzavřeno z důvodu malování prostor pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů, Školní 4. 
Registr obyvatel (ohlašovna) bude v provozu.

Dne 23. 9. 2016 bude ze stejného důvodu (ma-
lování prostor) uzavřeno od 12:00 do 26. 9. 2016 
13:00 pracoviště registru obyvatel (ohlašovna). 
Naopak pracoviště občanských průkazů a cestov-
ních dokladů bude v provozu.

 Děkujeme za pochopení

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

Pozor na blížící se uzavírku ulice Lidické!
V  době od 1.9.2016 do 

30.11.2016 bude úplně uza-
vřena místní komunikace na 
ulici Lidická v Prostějově mezi 

ulicemi Šárka a  Okružní. Dů-
vodem je oprava vodovodu. 
Délka uzavírky je cca 150 m.  
Po objízdné trase ulicemi Dob-

rovského a  Tylova budou po 
dobu uzavírky jezdit i autobusy 
a vozidla IZS.

 Děkujeme za pochopení

Opět hledáme vánoèní strom
Přestože léto končí až za pár týdnů, město už 

začíná hledat vánoční strom. 
Dominantu vánočních oslav mohou nabízet i sami 

zdejší obyvatelé. Pokud máte na svém pozemku vhod-
ný strom, který by ozdobil sváteční náměstí ve vánoční 
čas, můžete se ozvat do konce měsíce října 2016. 

„Preferujeme smrk o výšce zhruba dvacet met-
rů, který by byl rovně rostlý s rovnoměrnými vět-
vemi do všech stran, aby byl ozdobou a součástí 
vánoční výzdoby náměstí,“ uvedla náměstkyně 
Ivana Hemerková.

Pokud by byl někdo ochoten darovat strom měs-
tu, své nabídky může zaslat poštou na adresu: 

Odbor správy a údržby majetku města 
Magistrát města Prostějova 
Nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01 Prostějov 
Lidé mohou stromy nabízet také telefonicky a to 

na čísle: 582 329 554 nebo 582 329 327, případně na 
e-mailové adrese: 

ludmila.horakova@prostejov.eu,
nebo jaroslav.chromek@prostejov.eu -red-

Zajímá nás Váš názor:

Odstávka pracoviště obèanských průkazů a cestovních dokladů

Motto: Společně a kvalitněji
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Začátkem srpna se primátorka měs-
ta Prostějova Alena Rašková setkala se 
zástupcem dobročinné židovské na-
dace Kolel Damesek Eliezer Tomášem 
Jelínkem, aby navázali na předchozí 
jednání ve věci rehabilitace starého ži-
dovského hřbitova v  Prostějově, které 
za židovskou komunitu vedla židovská 
nadace a Federace židovských obci ČR.

„Na schůzce se zástupcem dobročinné 
židovské nadace jsme dojednali, že po-

kud bude ze strany židovské obce v rám-
ci projektu rehabilitace starého židov-
ského hřbitova vyřešen příjezd složek 
Integrovaného záchranného systému 
Olomouckého kraje a  budou zajištěny 
bezpečné únikové cesty pro žáky a stu-
denty Reálného gymnázia a  základní 
školy města Prostějova, návrh předložím 
v orgánech vedení města,“ uvedla primá-
torka Alena Rašková. Obě strany vyjád-
řily ochotu k dalšímu jednání. 

„Po této schůzce věřím, že se nám 
společně s Federací židovských obcí ČR 
a vedením města podaří zrealizovat pro-
jekt, který bude pozitivním přínosem 

pro vnímání Prostějova doma i  v  za-
hraničí, a který má zásadní význam pro 
židovskou komunitu,“ uvedl Tomáš Jelí-
nek.  -red-

Jak pokraèují jednání ohledně rehabilitace 
bývalého židovského hřbitova?

Redakce Prostějovských radničních 
listů obdržela na základě výzvy zve-
řejněné v  minulém vydání periodika 
zhruba čtyřicítku e-mailů k této proble-
matice. Za vaše názory děkujeme. Ob-
zvláště nás potěšilo, že žádná z  reakcí 
nebyla nenávistná, byť řada byla nesou-
hlasných. Většinou se občané zajímají 
o  to, kam by mělo být přesunuto par-
koviště a jak budou vyřešeny přístupové 

cesty. To jsou přesně body, které v sou-
časné době řeší vedení města se zástup-
ci židovských obcí a  židovské nadace. 
Co se týče další úpravy prostoru, návrh, 
který je v jednání, předpokládá osázení 
prostoru živým plotem, zákaz venčení 
psů a úpravu místa kolem hrobu rabína 
Horowitze s  možným umístěním ně-
kterých nalezených náhrobků z tohoto 
bývalého židovského hřbitova. -jg-

INZERCE

00
0
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25 let Městské policie Prostějov
V  letošním roce slaví Měst-

ská policie Prostějov 25 let své 
existence. Při této příležitosti 
jsme pro Vás, čtenáře Prostějov-
ských radničních listů, připra-
vili malý „seriáleků o  městské 
policii, z něhož se dozvíte, co je 
smyslem práce strážníků, jak se 
jejich práce za dvě a půl deseti-
letí posunula a chybět nebudou 
ani některé zajímavé případy 
řešené strážníky. Podíváme se 
i  na období před rokem 1945, 
kdy městské policie působily na 
území Československé republi-
ky a poté v protektorátu.

Dnes díl I. 
Městská policie 

Prostějov 
před rokem 1989

Předchůdce komunální poli-
cejní složky města Prostějova lze 
najít v  minulosti již v  roce 1862. 
V průběhu let, jak se měnilo státní 
uspořádání, docházelo i  k  orga-
nizačním změnám u  této složky. 
Významným mezníkem byl vznik 
Československé republiky v  roce 
1918. V průběhu různých období 
docházelo samozřejmě k  změně 
pravomocí a úkolů tohoto sboru. 
V roce 1918 přibylo ve městě trest-
ných činů, hlavně krádeží a pod-
vodů. V této době byl ve funkci tzv. 
policejního radního František Ne-
uman. Na základě výše uvedených 
skutečností navrhl Neuman zřídit 
v rámci městské policie detektivní 
službu, kdy strážníci budou slou-
žit v civilním oděvu. V roce 1919 
zřídila městská policie tzv. Album 
zločinců. Správě alba se věno-
val Antonín Vrtal se strážníkem 
Aloisem Bartkem (jejich foto-
grafie jsou na table z roku 1933). 
Z  důvodů potřeby fotografování 
zadržených zločinců požadovali 
postavit vlastní stabilní fotografic-
ký aparát, čemuž tehdejší městská 
rada vyhověla.

Strážníci a policisté jsou vždy vy-
staveni ve službě zvýšenému riziku. 
V tehdejší době se strážníci dostali 
pod palbu pachatelů, která přinesla 
jednu oběť.  Vzhledem k tomu, že 

i v minulosti došlo k několika pří-
padům použití střelné zbraně zlo-
činci vůči zasahujícím strážníkům, 
zažádalo policejní mužstvo měst-
skou radu o vyzbrojení zbraněmi, 
vhodnými pro výkon služby ve 
městě. Prosbu městská rada schvá-
lila a obrátila se na místní okresní 
hejtmanství s požadavkem na deset 
revolverů nebo pistolí se střelivem, 
dále pak 15 opasků a pouzder na 
zbraň a 300 kusů další munice.

V roce 1920 nastoupil do funkce 
nový policejní radní Petr Solfronk 
a požadoval, tak jako v mnoha ji-
ných městech, zřízení tzv. tajné po-
licie (v civilu), která by se zabývala 
výhradně vyšetřováním trestných 
činů. V  případě schválení uvažo-

val o  využití služebního psa, jako 
osvědčené pomůcce v  krimina-
listice. Jeho myšlenky však nebyly 
realizovány, zejména z důvodu ne-
utěšené finanční situace města.

Město Prostějov dbalo také na 
reprezentativní vzhled svých za-
městnanců v policejních službách. 
Již v roce 1909 vyjednalo u tehdej-
šího Moravského místodržitelství 
v Brně zavedení nových uniforem 
pro strážníky města Prostějova. 
Součástí uniformy byla šavle, je-
jíž podoba se stala na dlouhá léta 
předmětem sporu. Jednalo se ze-
jména o odlišení od ostatních oz-
brojených sborů. Rozřešení těchto 
sporů bylo vydání povolení k no-
šení šavle pro místní policejní sbor 

od Zemského úřadu v Brně podle 
vzoru československé státní policie, 
včetně distinkcí na límci. Postupný 
konec městské policie přinesla ně-
mecká okupace a  následně únor 
1948, kdy tento ozbrojený sbor byl 
převeden pod správu SNB.

 PhDr. Libor Šebestík
Prohlédněte si i historické  

fotografie z archivu  
Libora Šebestíka:
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Prostějov má nové zdravotnické zařízení
Slavnostním přestřižením 

pásky otevřela PharmDr. 
Ludmila Janečková v  závěru 
července letošního roku nové 
zdravotnické zařízení Polikli-
niku Karlov.

Novou moderní a  kvalitně 
vybavenou polikliniku Karlov 
tvoří zmodernizovaná lékárna 
na rohu ulice Karlov a Svatoplu-
kova, stávající ordinace lékařů 
a  nová přístavba z  ulice Svato-
plukova.

Proskleným průčelím se kolem 
nové kavárny Grand a  odběrové 
místnosti Synlab dostaneme na 
hlavní chodbu. Odtud se výtahem 

nebo po schodech pohodlně dosta-
neme do všech stávajících i nových 
ordinací. 

Třípodlažní budova nabízí 
občanům služby dětského neu-
rologa MUDr. Ivany Kurkové 
a v Prostějově se zde budou po-
prvé nabízet i  služby plastické 
a  estetické chirurgie firmy GIA 
clinic s.r.o., kterou vede MUDr. 
Jiřina Šilhánková.

Zařízení GIA clinic sídlí ve dru-
hém patře nové budovy a klientům 
nabízí nejen služby ambulance 
plastické chirurgie, ale i  moderně 
vybavené centrum jednodenní 
plastické chirurgie pro operační zá-
kroky s krátkou dobou léčení. -pš-

Jak je to s bioodpadem 
v Prostějově?

Bioodpad se v Prostějově sbírá od občanů ve sběrných dvorech 
a od roku 2011 se sbírá i do bio popelnic.

Na sběr bioodpadu město zapůjčilo občanům 1 340 ks popel-
nic (140 a 240 litrů) a 700 ks kompostérů. Dále rozmístilo 50 ks 
nádob na bio odpad o objemu 770 litrů na sídliště a k bytovým 
domům. Necelou stovku popelnic si pak občané zakoupili sami. 

„Město nakupovalo bio nádoby v  roce 2011 za 1  011  840 Kč, 
v roce 2012 za 31 080 Kč, v roce 2013 za 464 640 Kč a letos za 327 750 
Kč. V letech 2011 a 2013 byla městu poskytnuta 90 procentní dotace 
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 
Životní prostředí,“ upřesnil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Množství sebraného bioodpadu od občanů města podle pře-
dešlých let stoupá. 

ROK Svoz z popelnic - 
tuny

CELKEM BIOODPAD i se 
sběrnými dvory - tuny

2013 248,40 514,08
2014 492,11 842,57
2015 496,11 793,65
Na ekonomiku má zatím sběr bioodpadu malý dopad, jelikož 

k ponížení tun směsného komunálního odpadu došlo minimál-
ně. Pozitivní ovšem je, že bioodpad nekončí na černých sklád-
kách například za zahradami domů a na skládce odpadu. Může 
se předat k dalšímu zpracování a využití. -jg-

I.Etapa regenerace sídliště Šárka se chýlí ke konci. Podívejte se, jak by měla lokalita po ukon-
čení prací a osázení zelení vypadat.

Vizualizace Šárka

„Program XXXIV. PROSTĚ-
JOVSKÝCH HANÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ není třeba příliš 
komentovat. Tvoří ho široká na-
bídka zábavy, folkloru a  hudby, 
která mluví sama za sebe. Chybět 
nebudou oblíbené projížďky histo-
rickým kočárem a tradiční lidově 
řemeslný jarmark,“ láká náměstky-
ně primátorky Ivana Hemerková. 

Přehledný program naleznete 
na dvojstraně 20 - 21

   Či só hode... Naše! Hodové slavnosti budou plné hudby a folkloru 
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 V  průběhu měsíce srpna 
proběhlo na vybraných místech 
několik preventivních akcí za-
měřených na cyklisty, konkrétně 

na povinnou výbavu jízdního 
kola a  dodržování dopravních 
předpisů. V  rámci těchto aktivit 
strážníci rozdávali letáčky, radili 

osloveným, jak se správně pohy-
bovat v  silničním provozu, aby 
nedocházelo k  porušení zákona 
a  ohrožení nejen jejich bezpeč-

nosti, ale i  ostatních účastníků 
silničního provozu. Dle zjištění, 
cyklisté v dopravních předpisech 
často tápají. Například význam 
příkazové značky „C14a“- Cyklis-
to sesedni z kola, mnoho cyklistů 
nezná a tudíž ji nerespektuje. Tato 
značka je místěna např. na ul. 
Vápenice-Rejskova. Zde cyklisté 
přejíždějí přes silnici po přechodě 
pro chodce místo toho, aby kolo 
vedli a šli pěšky. Tímto se samo-
zřejmě vystavují postihu, v podo-
bě pokuty, a to až do výše 2.000 
Kč.  Co se týká povinné výbavy 
jízdního kola, ani zde není situ-
ace radostná.  Jen na ulici Školní 
bylo zkontrolováno během tří 
hodin 140 cyklistů, na náměstí T. 
G. Masaryka 130 cyklistů. Pouze 
třetina, měla bicykl správně vy-
baven. Podobná situace byla zjiš-
těna i v dalších lokalitách města. 
V případech, kdy cyklistům chy-
běla odrazka, obdrželi reflexní 

samolepky, ty totiž odrazky plně 
nahradí. Těm vzorným byl vě-
nován dárek v podobě reflexního 
doplňku.

Pro doplnění:
Zvonek, blatníky povinné nej-

sou, ale mezi povinnou výbavu 
jízdního kola patří odrazky, a to 
•	 Bílá odrazka – vpředu 
•	 Červená odrazka  -vzadu
•	 Oranžové  - na pedálech a ve 

špicích kol
•	 Dvě funkční na sobě nezávis-

lé brzdy
•	 Odrazky lze nahradit i reflex-

ními samolepkami.
Za snížené viditel-

nosti (tma, mlha, hus-
tý déšť) je nutné mít světla:                                                                                                             
vpředu bílé barvy, vzadu červe-
né (to může být i  přerušované).                                                                                       
U bílého světla platí, že i  to může 
být přerušované, ale pouze tam, kde 
je funkční veřejné osvětlení.  -ja-

Informace

Blokové èištění - harmonogram
1.9. - blok 53 

Na Blatech (Družební - 
Domamyslická), 5. května 
(Družební - Domamyslická), 
Borová, Žitná, Žitná cyklos-
tezka, Družební, Karafiátova, 
Šípková, Šeříková, Jasmínová, 
V  Loučkách, Na Splávku, Za 
Humny, Pod Vinohrádkem, 
Domamyslice - u  kapličky, 
Ořechová, Akátová, Lísková, 
Olšová, Domamyslická komu-
nikace SSOK vč. kruhového 
objezdu

6. 9. – blok 1
Zlechovská, Na Okraji, Ko-

sířská, Na Vyhlídce, Legionář-
ská, Wichterlova, gen. Sachera,  
gen. Dudy, gen. Dudy a  gen. 
Sachera – spojka, Hloučelní, J. 
Lady (Plumlovská - Mathono-
va), Plumlovská komunikace 
SSOK  (kruh. objezd J. Lady – 
Albert)

7. 9. – blok 2
K. Svolinského (Kpt. O. Ja-

roše - V. Špály), K. Svolinského 
– parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. 
Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. 
Svolinského (V. Špály - Billa), A. 
Slavíčka, K. Svolinského - par-
koviště (V. Špály - Billa)

8. 9. – blok 3
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinské-

ho - průchod), A. Fišárka, B. 
Dvorského, C. Boudy, S. Su-
chardy, Kpt. O. Jaroše – parko-
viště, C. Boudy – parkoviště

13. 9. – blok 4
Melantrichova (Březinova-

-Polská), E. Králíka + parkoviš-
tě, Polská, Ruská, nám. Práce, 
Dělnická, Březinova, Dykova, 

Bezručovo nám., průchod Flo-
rián.nám.- Dykova (Starorež-
ná), cyklostezka Floriánské 
nám.- Dykova (Starorežná), 
Plumlovská komunikace SSOK 
(Polská - kruh.objezd) pravá 
strana směr Krasice

14. 9. – blok 6
Fanderlíkova (Kostelecké - 

Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, 
Krapkova, Floriánské nám., 
Hliníky, Resslova, Fanderlíko-
va - parkoviště  (Fanderlíkova 
17 - 21), Krapkova vnitroblok 
a  u  garáží, J. B. Pecky – vnit-
roblok, Krapkova - zálivka 
(vlevo k  U  Stadionu), Krap-
kova – parkoviště (vpravo 
k U Stadionu)

15. 9. – blok 8
Pernštýnské nám., Kra-

vařova, Fügnerova, Skálovo 
nám., Školní, Školní – par-
koviště, Šerhovní (Vápeni-
ce - Školní), Jiráskovo nám., 
Smetanovy sady, Kramářská, 
Blahoslavova komunikace 
SSOK, Vápenice komunikace 
SSOK

20. 9. – blok 9
Palackého komunikace 

SSOK, Palackého – cyklos-
tezka, Podjezd + parkoviště, 
Podjezd – cyklostezka, Vodní, 
Vodní parkoviště (parkoviště 
u Mlýna), Vodní – cyklostezka, 
průchod Vodní – Žeranovská, 
Žeranovská komunikace SSOK, 
Žeranovská – vnitroblok, Žera-
novská – parkoviště, Knihařská, 
U  Spořitelny, Žižkovo nám., 
Žižkovo nám. – parkoviště, Po-
děbradovo nám. + parkoviště 
před KB

22. 9. – blok 10
Poděbradovo nám. komuni-

kace SSOK, Wolkerovan komu-
nikace SSOK, Wolkerova ob-
služná + parkoviště, Na Spojce, 
Netušilova, Hlaváčkovo nám., 
vnitroblok Vojáčkovo nám. - 
Husserle, Vojáčkovo nám. + 
parkoviště, Hlaváčkovo nám. 2 
parkoviště

21. 9. – blok 11
Komenského – cyklos-

tezka, Komenského, nám. 
T.G.Masaryka, Dukelská brána, 
Křižkovského, Lutinovova, Fi-
lipcovo nám., nám. Sv. Čecha, 
Demelova, Hradební, Kostelní, 
Úprkova, Koželuhova, Křížkov-
ského, Křížkovského parkoviš-
tě, Šerhovní (Školní - Dukelská 
brána)

27. 9. – blok 14
Újezd – komunikace SSOK, 

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

29. 9. – blok 15
Plumlovská - parkoviště Billa 

- 3 stání (mimo 2 stání u Penny 
a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – 
parkoviště + komunikace (K. 
Svolinského - vjezd k Penny)

4. 10. – blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Pa-

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

Zeptali jste se: 
na kastraci koèek

Jaká pravidla a  finanční 
příspěvky se vztahují k tomu-
to tématu. Kde o podporu na 
kastraci kočky požádat?

Každý obyvatel města Prostě-
jova, který si nechá vykastrovat 
kočku nebo kocoura si může 
požádat o příspěvek na kastraci 
ve výši 300 korun za první zvíře 
za rok. Pokud si nechá v témže 
roce kastrovat druhé zvíře, pří-
spěvek se snižuje na 150 korun.

„K  žádosti je nutné dolo-
žit  originál dokladu o  kastraci 
kocoura nebo kočky vystave-
ný veterinárním lékařem, dále 
žadatel uvede jméno, příjmení 
a  bydliště popřípadě telefonní 
číslo. V žádosti bude uvedeno, 
jakým způsobem bude pří-

spěvek poukázán žadateli - na 
účet, složenkou, na pokladně 
města. Totožnost občanů bude 
ověřována občanským prů-
kazem a  doklad vystavený od 
veterinárního lékaře musí znít 
na osobu, která o  příspěvek 
žádá,“ uvedla vedoucí Odboru 
životního prostředí Magistrátu 
města Prostějova Martina Cet-
kovská. 

Na kastraci koček v  roce 
2016 schválilo město 50 tisíc 
korun.

Občané města Prostějova 
si mohou o  příspěvek zažádat 
na odboru životního prostředí. 
Žádosti jsou uveřejněné i  na 
webových stránkách města ad-
rese www.prostejov.eu. -red-

„Bezpeèně na kole“
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Nový mostek přes Hloučelu už roste
Nové přemostění řeky 

Hloučely, v  lokalitě Močidýl-
ka, už nabírá svou finální po-
dobu. Stavba zde byla zaháje-
na letos v květnu. 

Lidé využívající starý mostek 
vedoucí z ulice Hybešova smě-
rem k nákupní zóně u marketů 
OBI, Kaufland, Tesco mohou 
sledovat, jak vzniká nové pře-
mostění. 

„Lávka se mění na robustní 
most. Starý můstek ovšem zů-
stává až do té doby, dokud ne-

bude nové přemostění dokon-
čeno,“ popsal stav náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil, který 
se byl na stavbě podívat.  Do-
savadní lávka, která zde lidem 
léta sloužila, byla už nevyho-
vující. 

„Šlo nejen o její špatný tech-
nický stav, ale také o její šířku, 
která byla nedostatečná. Nový 
most bude v  šířce dva a  půl 
metru a  pak tudy bez potíží 
projedou jak matky s kočárky, 
tak i cyklisté,“ uvedl k důvodu 

opravy  před nedávnem první 
náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer.  Podle vedoucího reali-
zace Odboru rozvoje a  inves-
tic Antonína Zajíčka jsou běžící 
práce rozděleny do dvou částí. 

„Nyní probíhá výstavba hor-
ní lávky tak, aby ji lidé mohli co 
nejdříve začít využívat. Za pro-
vozu se pak budou provádět do-
končovací práce v okolí mostku, 
v blízkosti vodního toku.“ Měst-
skou kasu bude stavba stát 1,6 
milionu korun. -red-

Statistika Senior taxi mapuje 
neustálý růst zájmu
601 průkazů – to je červencový výsledek zájmu 

dříve narozených o službu Senior taxi.

„Za červen jsme vystavili 541 
průkazů, za červenec už 601. 
Lidé taxi službu nejvíce využí-
vají pro cesty k lékařům, do ne-
mocnice a na polikliniky,“ uve-
dl náměstek primátorky Pavel 
Smetana a doplnil, že případní 
další zájemci se mohou i nadále 
registrovat u Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějo-
va. 

„Nepotřebují k  tomu žádné 
zvláštní průkazy. Stačí platná 
občanka. Registrace a  vydání 
průkazu pro využívání služby 
je také nebude nic stát. Vše je 
vyřizováno zdarma a  obratem 
na místě, tedy na Odboru so-
ciálních věcí Magistrátu města 
Prostějova, Školní ulice 4. Služ-
ba je určena lidem starším 65 
let s  trvalým pobytem na úze-
mí města Prostějova,“ dodal 
Smetana. Občané mohou jezdit 
vždy v  pracovních dnech tedy 
pondělí až pátek, mimo soboty, 
neděle a svátky, v době od 6.30 
do 14.30 hodin.  Objednanou 
jízdu lze zrušit i mimo provozní 
dobu služby Senior taxi. Cena 
za jízdu bude poskytovate-
lem účtována ve výši 20 korun 
a  město následně dofinancuje 
skutečné náklady.

Pro úplnost doplňujeme tele-
fonní číslo, kde je možné Senior 
taxi objednat: 595 391 141

 -kaa-
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Hyundai i30 kombi
Czech Edition
se zvýhodněním

76 000 Kč

Hyundai i30 kombi - kombinovaná spotřeba: 3,9-6,8 l/100 km,
emise CO2: 102-158 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících
autorizovaných prodejců Hyundai do odvolání.

AUTO-PYTELA s.r.o., Prostějov, Konečná ul. 516

Luděk Pytela provozuje už tři prodejny 
AUTO-PYTELA s.r.o. V červenci letoš-
ního roku se jedna z jeho prodejen v 
Prostějově přesunula do modernějších 
prostor. Nejen na téma jeho nové pro-
dejny přišla řeč. 
Jak dlouho je vaše firma na trhu?
Naše firma AUTO-PYTELA s.r.o. je zná-
mou a stabilní společností s 24 letou tra-
dicí. Několikrát získala prestižní ocenění 
kvality a cenu za jednoho z nejlepších 
obchodníků. Poskytujeme kvalitní pro-
dejní a servisní služby ve Vyškově, Brně 
a Prostějově.
Proč jste se rozhodl prodejnu přestě-
hovat?
Původní prodejna už neměla dostateč-
nou kapacitu a potřebovala modernizaci. 
Nová prodejna je moderní a nachází se 
přibližně 30 metrů od původní. Prodejní 
a servisní prostory Hyundai Prostějov 
jsou na vysoké úrovni a splňují nejvyšší 
možný standard.

Jak se k vám zákazníci dostanou?
Dostupnost salonu a servisu v Prostějo-
vě je přímo ideální. Nachází se u sjezdu 
z dálnice na Brno, u nákupního centra 
Arkáda. Jsme velice potěšeni z návštěvy 
nových klientů z Olomouce, kteří začínají 
využívat naše služby na okraji Prostějo-
va. Přesněji na ulici Konečná 516.
Co dalšího nové prostory nabízí?
V areálu s velkou parkovací kapacitou je 
otevřeno zcela nové mycí centrum, kte-
ré klienti oceňují a hojně využívají.
Jaké výhody u vás získají zákazníci?
Naši klienti dostávají při nákupu nových 
vozů řadu servisních výhod, které jsme 
se rozhodli poskytnout v rámci otevře-
ní nového salonu i klientům z Olomouce 
a okolí. Klienti vozů Hyundai dostanou 
po registraci u naší společnosti servisní 
kartu, na kterou mohou čerpat nastave-
né servisní zvýhodnění.
Pro více informací můžete navštívit 
web www.auto-pytela.cz.

Hyundai Prostějov v novém - i s mycím centrem
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každé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra Kubíčková

každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

9.9. - pátek - 19.00-21.00 hod.
VEGANSKÉ CESTOVÁNÍ – Tomáš SEDLÁČEK

13.9. - úterý - 18.00-20.00 hod.
KARMA V ČÍSLECH V PLANETÁCH 

A TAROTOVÝCH KARTÁCH - Eva MATULOVÁ
21.9. - středa - 17.30-19.30 hod.

VŮNĚ I PACHY INDICKÉ KARNATAKY -  Miloš 
MLČOCH

22.9. - čtvrtek – 17.30-19.00 hod.
PROČ SE LIDÉ V ČESKU CÍTÍ CHUDÍ – Ivo SNÍDAL

23.9. - pátek - 18.00-21.00 hod.
RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie ČAPKOVÁ

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

27.9. - úterý - 15.00-22.00 hod.
DÁMSKÝ KARETNÍ VEČER - Lucie JANCUROVÁ

29.9. - čtvrtek – 15.00-18.00 hod.
Soukromé výklady karet – RANKA

29.9. - čtvrtek - 18.30-20.30 hod.
VZTAHY PARTNERSKÉ I JINÉ - RANKA

30.9. - pátek - 15.00-18.00 hod.
Soukromé výklady karet – RANKA

30.9. - pátek - 18.00-20.30 hod.
BESEDA S RANKOU PRO ZVANÉ – uzavřená společnost

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CAMBRIDGSKÝCH 
CERTIFIKÁTŮ NA PROSTĚJOVSKÉ RADNICI

Náměstkyně primátorky Ivana 
Hemerková předávala v krásných 
prostorách prostějovské radnice 
cambridgské certifikáty absol-
ventům kurzu jazykové školy 
Angličtina pro děti Helen Doron.

Angličtina pro děti Helen Do-
ron  vstoupila na český trh před více 
než 10ti lety. Již v té době byla mezi-
národně osvědčenou a uznávanou 
unikátní výukovou metodou. Uni-
kátnost výukové metody spočívá 
na přirozeném učení se angličtiny 
tak, jak se učí děti mateřštinu. 

Helen Doron English – Ang-
ličtina pro děti Prostějov patří pod 
národním názvem Angličtina pro 
děti, s  centrálou sídlící v  Opavě, 
do mezinárodního řetězce škol. 

Certifikáty této jazykové školy jsou 
uznávány Ministerstvem školství 
ČR a centrála v Opavě je oficiálním 
přípravným a  také zkouškovým 
místem Cambridge University. 

Velkou výhodou partnerství 
s Cambridge University je to, že stu-
denti Angličtiny Helen Doron sklá-
dají zkoušky Cambridge všech úrov-
ní  v pohodlí jejich vlastních učeben 

a  zkoušeni svými lektory, na které 
jsou zvyklí. Od února 2016 Minis-
terstvo školství začalo uznávat vyšší 
Cambridgské certifikáty jako rovno-
cenné státní maturitní zkoušce.

 Aktuální informace o  Anglič-
tině pro děti najdete na Faceboo-
ku Angličtiny pro děti Prostějov 
a  webech www.helendoron.cz či 
www.anglictinaprodetiprostejov. 

V Nemocnici Prostějov nově zbavují děti bolestí pomocí kineziotapingu
Centrum léčebné rehabilitace 

Nemocnice Prostějov rozšířilo 
nabídku léčebných metod pro 
dětské pacienty s  poruchami 
pohybového aparátu. Novinka 
v  léčbě - metoda kineziotaping, 
neboli kineziologické tejpování, 
zmírňuje bolesti ve svalech i klou-
bech, zlepšuje kvalitu pohybu, 
přičemž neomezuje rozsah ani 
pohyblivost v  postižených tká-
ních. 

Kineziotapy podporují také 
krevní i mízní oběh a mají bla-
hodárný vliv na hojení svalových 
poškození. „Aplikací kineziota-
pu, tedy speciální pružné pásky, 
dokážeme zmírnit otok, snížit 
bolest, zlepšit kloubní funkce nebo 
obnovit odtok lymfy. Obvykle je 
výhodné kombinovat kineziota-
ping ještě s  jinými fyzioterapeu-
tickými postupy,“ vysvětluje ve-
doucí fyzioterapeutka Centra 
léčebné rehabilitace Bc. Jiřina 
Kubíková. 

Tuto účinnou a  pro pacienta 
komfortní metodu, která vznikla 
v  Japonsku a  spočívá v nalepování 
speciálních pružných pásek (kine-
ziotapů) na pokožku, používá pro-
stějovská rehabilitace od roku 2010. 
Nyní s  aplikací kineziotapu začali 
u dětí, a to i u novorozenců od šesti 
týdnů věku. V současné době Cen-
trum léčebné rehabilitace prostějov-
ské nemocnice aplikuje kineziotape 
zhruba 20 až 30 dospělým týdně, 
u dětí se počet pohybuje 5 až 8 týdně. 

„Mezi nejčastější indikace u dětí 
patří podpora vadného držení těla 
například plochonoží, nastavení op-
timálního tonu svalstva, ovlivnění 
pooperačních jizev nebo stimulace 
správného postavení v  kloubech 
i u poúrazových stavů, a  to včetně 
antiedematózního účinku,“ uvádí 
Bc. Jiřina Kubíková s tím, že pro 
děti používají speciální obrázkové 
kineziotapy, které svým složením 
odpovídají vysokým nárokům dět-
ské pokožky. 

„U dětí jsou tyto kineziotapy díky 
obrázkovým motivům velmi oblíbe-
né, což samozřejmě usnadňuje jejich 
spolupráci s  terapeutem,“ doplnila 
Kubíková. Aplikace kineziotapu 
nebrání ani denní hygieně či pro-
vozování vodních i  jiných sportů. 
Kineziotapy se lepí na několik dnů 
až týden, je možné je obnovovat až 
do odeznění potíží. „Aplikace pásky 
způsobuje ovlivnění kůže prostřed-
nictvím zvýšeného prokrvení a  sti-

mulací kožních nervových zakonče-
ní a následného reflexního uvolnění 
podkoží, fascií a svalů, a tím i odstra-
nění bolesti i případného otoku,“ vy-
světluje vedoucí fyzioterapeutka. 

Autorem metody je japonský 
lékař a  chiropraktik Kenzo Kase. 
Výzkumem nalepování pružných 
pásek na kůži zjistil, že odlehčují 
přetížený svalový a kosterní systém, 
normalizují svalové napětí a zlepšu-
jí funkci oběhového systému. Ki-

neziotaping je rozšířený především 
v USA a Německu, velmi oblíbený 
je hlavně mezi sportovci. Používání 
pásek při sportovních výkonech 
snižuje úrazovost i přetížení svalo-
vého a kosterního systému. 

Zájemci o  kineziotaping ne-
potřebují k  objednání v  Centru 
léčebné rehabilitace Nemocnice 
Prostějov doporučení dětského 
nebo jiného odborného lékaře. 
Pokud však mají k dispozici lékař-
skou zprávu s popisem svých po-
tíží, doporučuje se, aby ji vzali na 
ošetření s sebou. Zájemci se mohou 
objednat na telefonním čísle centra 
582 315 356. „Přestože jde o nad-
standardní výkon, který není hrazen 
ze zdravotního pojištění, efektivnost 
a popularita této doplňkové léčby je 
vysoká. Finanční investice pacienta 
do této terapie jsou minimální vždy 
v  závislosti na velikosti ošetřované 
plochy,“ uzavírá Bc. Jiřina Kubíko-
vá. Mgr. Radka Miloševská

  tisková mluvčí

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

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na září jsme pro vás připravili:
MATEŘSKÉ CENTRUM - 

každé pondělí od 9 - 12 hod.
Nabízíme prostor pro maminky 

i děti, kde se děti vydovádí, zatancu-
jí si, zazpívají, něco vyrobí a získají 
kontakt se svými vrstevníky před 
vstupem do MŠ. Maminky si po-
povídají u  kávy nebo čaje, získají 
různé rodičovské inspirace a  děti 
podpoří v náročnějších aktivitách. 

Každé druhé pondělí v  měsíci 
bude připraven tvořivý program 
pro maminky.

Vítány jsou děti všeho věku cca 
do 5-ti let. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé 
úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 
hod.

Dopolední kroužek pro děti od 2 
do 4 roků. Účast v kroužku usnad-
ňuje přípravu na nástup do MŠ, při-
pravuje na separaci od rodičů a na-
vazování vztahů s vrstevníky v malé 
skupině a bezpečném prostředí. 

Přijímáme přihlášky.

ABY MALÉ BYLO VELKÉ – 
každý čtvrtek 16.30-17.30

 Kroužek plný příběhů a písniček 
rozvíjející základní etické hodnoty,  
postoje a předávání víry  pro děti od 
3 do 6 let.  Součástí je výtvarné tvo-
ření, jednoduchá modlitba a hra.

Přijímáme přihlášky.

Přihlášky také přijímáme do  
KURZU EFEKTIVNÍHO RO-
DIČOVSTVÍ, který zahajujeme  4. 
října 2016

Kurz tvoří osm dvouhodino-
vých setkání  zaměřených na řešení 
vztahu dítě-rodič v duchu výchovy 
založené na principech spolupráce 
a zodpovědnosti. Kurz je zaměřen 
především na praktický nácvik 

rodičovských dovedností. Důleži-
tým efektem kurzu je poskytnutí 
podpory rodičům a posílení jejich 
sebedůvěry a  schopnosti být vůči 
dětem pevní, jednoznační a přitom 
laskaví. 

V průběhu kurzu nabízíme hlí-
dání dětí.

SLUŽBA NASLOUCHÁNÍ  je 
určena všem, kteří řeší především 
vztahové či výchovné problémy, 
soulad rodiny a  práce, mezigene-
rační vztahy apod. V případě potře-
by rozhovoru je nutné se objednat, 
dle potřeby zajistíme i hlídání dětí. 
Poradce bude vaším „průvodcem“ 
při hledání možných řešení. Záro-
veň vám může zprostředkovat další 
odborné služby, včetně dalšího po-
radenství či terapie. Služba naslou-
chání je poskytována zdarma.

Kontakt: 731 626 126

ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Kurz se věnuje problematice 

mezilidských vztahů, především 
vztahům mezi mužem a ženou. Je 
určen mladým ve  věku od 16 let 
(věk se však pohybuje od 17 do 33 
let). Program kurzu je rozdělen do 
šesti na sebe navazujících víkendo-
vých setkání. Zahrnuje 16 tematic-
kých bloků přednášek, workshopy, 
diskuze, při kterých mohou účast-
níci lépe poznat sebe, partnera 
a především svůj partnerský vztah. 
Škola partnerství slouží taktéž jako 
příprava na manželství, po skonče-
ní kurzu obdrží pár potvrzení o ab-
solvování.  První víkend je 14.–16. 
října 2016. Další termíny víkendů 
jsou od pátku: 4.11. l 2.12. l 13.1. l 
10.2. l 24.3.  Přihlašovací formu-
lář najdete na  www.rodinnyzivot.
cz nebo http://mladez.ado.cz/.

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz
Prohlédněte si pozorně naše webové stránky. Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše zářijové programy.

Důležité upozornění! Na veškeré programy je třeba se předem přihlásit z kapacitních důvodů, 
vždy nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na info@cajovnapodpoklickou.cz.

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o programech najdete na našich webových stránkách: www.cajovnapodpoklickou.cz



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

31. srpna 2016 Strana 11

Prostějovské radniční listy Informace

Do Prostějova přijede LEGIOVLAK
V letošním roce zahájil LEGI-

OVLAK svou II. etapu putování 
napříč Českou republikou.  Na 
konci října přijede také do Pro-
stějova.

U příležitosti 100. výročí boje 
československých legií za samo-
statný stát zahájila minulý rok 
svou několikaletou pouť po Čes-
ké republice unikátní pojízdná 
expozice - tzv. Legiovlak. Předsta-
vuje věrnou repliku legionářské-
ho vlaku z období let 1918-1920, 
kdy na Transsibiřské magistrále 
v  Rusku probíhaly válečné ope-

race československých legií. Celá 
souprava čítá třináct zrekonstru-
ovaných vagonů českosloven-
ských legionářů.

„Cílem této pouti je připomí-
nat slavné doby našich předků 
a  jejich anabázi napříč Ruskem 
a  napomáhat tak zachování 
kulturního dědictví utvářením 
hrdosti k vojenským a státopráv-
ním tradicím. Expozice je pří-
stupná zcela zdarma. Ve všech 
vozech bude na návštěvníky 
čekat věrná rekonstrukce vyba-
vení vozů, legionáři v dobových 

stejnokrojích, ale také originál-
ní exponáty a  několik stovek 
fotografií a  panelů mapujících 
historii československých legií. 
Chceme zaujmout především 
nejmladší generaci. Oslovíme 
proto základní, střední i vysoké 
školy v jednotlivých regionech,“ 
uvedla za Československou obec 
legionářskou Šárka Malohlavo-
vá, podle které bude  LEGIO-
VLAK v  areálu  zdejšího  vla-
kového nádraží otevřený pro 
veřejnost v  termínu od 31.10. 
do 6.11.2016. 

Jano Köhler – malíř chrámů
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

 Po prázdninové přestáv-
ce připravil Klub historický 
a  státovědný v  Prostějově 
na září akci nazvanou Jano 
Köhler – malíř chrámů. Před-
náška a  povídání se budou 
věnovat známému akademic-
kému malíři, který zanechal 
svou stopu zejména v  regio-
nech Slovácka a  Hané. Jeho 
práce zahrnují širokou škálu 
všech výtvarných technik. 
Malířovo dílo čítá kolem 
2 500 výtvarných prací a vý-
zdobu přes 25 světských a 40 
chrámových staveb. K  nej-
známějším Köhlerovým gra-
fickým pracím patři barevná 
litografie sv. Cyrila a  Meto-
děje. Umělcovým životem 
a  dílem provede manželka 
malířova vnuka Mgr. Jana 

Köhlerová. Přednáška bude 
doplněna ukázkou originál-
ních Köhlerových prací.

Akce se uskuteční v tradiční 
třetí úterý v měsíci dne 20. září 
2016 v 17 hodin ve výstavním 
sále Státního okresního archi-
vu Prostějov v Třebízského uli-
ci. Všichni jsou srdečně zváni.

 -tc-

Bytová komise pomáhá 
Azylovému centru v Prostějově

Blíží se podzim a zimní mě-
síce, které jsou rizikovým obdo-
bím pro naše spoluobčany, kteří 
se nedobrovolně, ale nezřídka 
i  dobrovolně ocitli bez střechy 
nad hlavou.

Termínem bezdomovec je 

označována osoba, nemající do-
mov či možnost dlouhodobě 
využívat nějaké přístřeší. Termín 
bezdomovectví pak označuje 
způsob života této osoby a  exis-
tenci tohoto jevu.

V našem městě pro tuto klien-
telu funguje již delší dobu Azy-
lové centrum, s  pomocí něhož 
v Prostějově na ulici nikdo skončit 
nemusí. Svým klientům zajištuje 
všestrannou pomoc. Zabezpeču-
je služby ubytovací, ambulantní 
i  terénní, sociálně poradenskou 
činnost, včetně psychologické-
ho a právního poradenství. Jeho 
pracovníci umí s  bezdomovci 
i s bezdomovectvím pracovat tak, 
aby co nejvíce svých klientů vráti-
li zpět mezi samostatné a zodpo-
vědné lidi.

Problematikou Azylového cen-
tra se na svém zatím posledním 
zasedání konaném 18. července 

2016 zabývala Bytová komise. Po 
projednání materiálů určených 
k jednání schůze Rady města Pro-
stějova se členové komise dohodli 
na srpnovém výjezdu do Azylo-
vého centra v  Prostějově. Cílem 
této návštěvy byla podpora insti-
tuce, která nám pomáhá zbavovat 
město bezdomovců.

A  nebyla to první návštěva. 
Navázali jsme na podobné vý-
jezdní zasedání letos v  únoru, 
během něhož jsme se dohodli, 
že centrum budeme maximál-
ně podporovat. Ředitel Mgr. Jan 
Kalla MBA nás tehdy informoval 
o  tom, co jejich klienti potřebu-
jí nejvíce. A  právě tento žádaný 
materiál, mezi nímž figurují skle-
ničky, hrnky, kuchyňské nádobí, 
povlečení, záclony a další užiteč-
né věci, odvezli 2. srpna zástupci 
komise do Azylového centra.

Na zimu je centrum velmi 
dobře připraveno. V  nízkopra-
hovém denním centru jsou vy-
tvořeny podmínky pro osobní 
hygienu klientů i  možnost vy-
prání prádla. Klienti dostanou 
polévku, kávu, čaj.

Terénní pracovníci pomáhají 
i  těm, kteří přesto dají přednost 
životu na ulici. Mají zmapované 
jejich uliční příbytky a  pravidel-
ně provádějí výjezdy, při kterých 
bezdomovcům rozdávají balíčky 
s dezinfekčními potřebami a jíd-
lem.

Po detailním seznámení s cho-
dem Azylového centra Bytová 
komise nabyla přesvědčení, že jde 
o  instituci, která bezdomovectví 
dokáže efektivně řešit, proto ji bu-
deme podporovat i nadále.

 Jana Halvadžievová
 předsedkyně Bytové komise 

 Rady města Prostějova

Bohoslužby na hody 2016
kostel Povýšení sv. Kříže

neděle 11. 9. - mše svatá v 7:30, 9:00, 10:30  – požehnání v 15:00 hodin.

středa  14. 9. - mše svatá v 8:00 a v 18:00 hodin - den svátku Povýšení sv.Kříže

pátek  16. 9. - mše svatá 8:00 a v 18:00 hodin - posvěcení kostela Povýšení sv.Kříže.

Hodová ochutnávka 
v zahradě Národního domu 

Ochutnejte potraviny oceněné značkou 
Regionální potravina Olomouckého kraje!

Navštivte dne 11. 9. 2016 Hanácké slavnosti v Prostějově 
a oceněné potraviny zde sami ochutnejte a nakupte.

Srdečně zve Agrární komora a Olomoucký kraj

Více informací: http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/legiovlak
Zdroj a foto: Československá obec legionářská
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BOTANICKÁ ZAHRADA KONCEM LÉTA
Podletí se pomalounku a ne-

nápadně začíná vkrádat mezi 
teplé letní dny, chladnější rána 
a kratší dny nám začínají dávat 
najevo, že krása letních květů 
za chvíli skončí a  nahradí ji 
nádherné, podzimem vybar-
vené listy a plody. Podivuhod-
ná příroda namíchá nesku-
tečné odstíny červené a  žluté, 
čeká nás nejbarevnější období 
roku…..

V Botanické zahradě Petra Al-
brechta v Prostějově se prolínají 
květy pozdně kvetoucích trvalek 
s  kouzelně vybarvenými listy 
zvláště vilínu, javorů, brslenů 
a je pořád nad čím žasnout a co 
obdivovat.

I  když zahrada už neoplývá 
svěžestí jarních dnů, v  teplém 
létě ji svými květy prozářily 
ibišky. Existuje jich asi 200 dru-
hů a pocházejí z východní Asie. 
´Pink Giant´ je nádherně, růžo-
vě kvetoucí ibišek syrský, jehož 
květy dosahují až 12cm. ́ Purpu-
reus Variegatus´ je atraktivní od-
růda s  listy panašovanými kré-
movou barvou. Je zajímavý tím, 
že se jeho tmavě červená poupa-
ta nikdy nerozevřou v plný květ. 
Oba ibišky rostou v levé části za-
hrady. Málo kdo však zná ibišek 
trojdílný. Objevuje se i u nás ve 
volné přírodě a to na jižní Mora-
vě. Má nádherný, krémový květ 
s  tmavým středem. I když je to 
letnička, sama se přesévá a každé 
léto ji můžeme obdivovat na pra-
vé straně, kousek od vchodu do 
zahrady. Velkokvětý, nebo také 
s  názvem bahenní, či americký 
ibišek byl v  zahradě zasazený 
teprve nedávno. Původní dru-
hy tohoto ibišku pochází z  Ha-
vajských ostrovů, kde dosahují 
několikametrové výšky. U  nás 
dorůstají většinou do 1m, nád-
herné květy v odstínech červené, 
růžové a bílé dosahují až 20cm. 
Přezimují v kořenech a na zimu 
chtějí přikrýt. Zatímco některé 
keře se koncem léta pomaloun-
ku začínají oblékat do podzim-
ního šatu, jiné trpělivě vyčkávají, 

než se mohou pochlubit svými 
květy. Mezi takové ´opozdilce 
´ patří nižší keřík, který roste 
u  vchodu v  levé části zahrady. 
Jmenuje se ořechokřídlec, nebo 
se mu také říká ořechoplodec. 
Patří do čeledi hluchavkovitých 
a  pochází z  Mongolska a  Číny. 
Záplava jeho modrých kvítků 
láká velké množství včel a motý-
lů a omamně voní. V Botanické 
zahradě roste i odrůda ´ White 
Surprise´, která nebyla vyšlech-
těna, ale vznikla přirozenou 
přírodní mutací. Listy tohoto 
keříku mají výrazný bělavý okraj 
a  vytváří tak s  květy zajímavý 
kontrast.

První lístek s  nádechem 
podzimu se objevuje u  pomalu 
rostoucího brslenu křídlatého 
´Compactus ´. Jeho podzimní, 
nádherné, karmínové zbarvení 
nemůžeme přehlédnout. Tento 
nižší keř najdeme v  levé části 
zahrady a opravdu zaslouží ob-
divu. Navíc jej zdobí drobné, 
oranžové plody a  čtyřhranné 
větévky s  korkovými lištami, 
které jsou pro brslen křídlatý ty-
pické. Je tím půvabný a zajímavý 
i v zimě. Dorůstá pouze do 1,5m 
a nepotřebuje řez. Brslenů je asi 
200 druhů a jsou jedovaté.

V pozdním létě můžeme mezi 
pnoucími rostlinami obdivovat 
trubač kořenující, někdy se mu 
také říká křivouš. Má nádherné, 
trubkovité, oranžově červené, 
ve shlucích uspořádané květy 
a dosahuje až 10metrů. Pochází 
ze Severní Ameriky a v zahradě 
jej najdeme kousek od bazénu. 
U vchodu nás opět uvítá pnou-
cí, letos už podruhé kvetoucí 
vistárie. Tomuto opakovanému 
květenství během jedné sezony 
se říká remontace.

Na skalkách se objevuje květů 
už méně, ale i  tak ještě vidíme 
kvést růžovými kvítky šťavely, 
nazývají se také čtyřlístky. Jejich 
listy obsahují mírně jedovatou 
kyselinu šťavelovou. Žluté kvít-
ky zdobí pupalky, najdeme tu 
kokardy, řetězovky, stále ještě 
nakvétající zvonky, dokonce od 
jara žlutě kvetoucí patrovitou 
prvosenku se svým vykvétajícím 
´sedmým patrem,´ červenolis-
tý rozchodník a  jiné. Zajímavá 
a  poměrně neznámá je trvalka 
se jménem kirengešoma dlanitá. 
Pochází z chladných lesů Japon-
ska, listy má podobné javorům, 
žluté, tuhé, zvonkovité květy 
kontrastují s  červenými stonky. 
Najdeme ji pod červenolistým 
bukem ´Rohanii´. Začínají se 
objevovat první kvítky pozdních 
hvězdnic v  barvě bílé a  fialové, 
dokvétá pupava bezlodyžná pro-
dloužená a  další trvalky, které 

najdeme v  oválných záhonech, 
kde jsou většinou zasazeny podle 
čeledí.

I  když nám už příroda a  za-
hrada nabízí o něco méně květů, 
obdarovává nás pestrostí zají-
mavých a někdy i jedlých plodů. 
A právě v nich se ukrývá sluníč-
ko a teplo letních dnů. Můžeme 
ochutnat dřínky, jsou to malé, 
červené plody dřínu obecného, 
obsahují velké množství vita-
mínu C a  mají lehce natrpklou 
chuť. Nesmíme zapomenout na 
fíkovník smokvoň, pocházející 
z východní Asie. Již od středově-
ku je vysazován ve Středomoří. 
Jeho dřevo je měkké, ale velice 
trvanlivé, v  minulosti se z  něj 
vyráběly rakve pro mumie. Fík 
je vlastně uzavřené květenství, 
ve kterém rostou květy a semena 
zároveň. Fíkovník plodí 2x do 

roka, v  našich přírodních pod-
mínkách dozraje pouze první 
úroda. Na jeho plody v zahradě 
se můžeme těšit od půlky srpna. 
Červené bobule a zároveň květy 
můžeme nyní obdivovat u brusi-
nek, které mají rády společenství 
vřesovištních rostlin. Obsahují 
hodně vitamínu A, C a E, nejčas-
těji se využívají při léčbě zánětů 
močových cest.

Z  léčivých rostlin v  současné 
době nakvétá zlatobýl obecný, 
který patří mezi nejlepší bylin-

ky na ledviny, najdeme tu kalisii 
vonnou, které se říká zlatý vlas, 
dále rýmovník, také jednu z nej-
sladších rostlin na světě - stevii 
a jiné.

Vyprávění o  bylinkách bych 
velice ráda přenechala tomu 
nejpovolanějšímu, bylinkáři 
Vláďovi Vytáskovi z  Litovle, 
který o bylinkách vše ví, rozumí 
jim a umí jim naslouchat. Eko-
centrum Iris pořádá s  panem 
Vytáskem bylinkovou procház-
ku Botanickou zahradou, která 
se uskuteční v pátek 9. září od 
16 hodin.Jste srdečně zváni. 
Více na webových stránkách 
ČSOP Ekocentra Iris. 9. září je 
zároveň dnem, kdy byla Bota-
nická zahrada slavnostně ote-
vřena. Tenkrát se psal rok 1934. 

Léto se sice s  námi ještě 
nerozloučilo, ale první lístky 

s barvami podzimu už začínají 
zkrášlovat zahradu a jednotvár-
nou zeleň stromů. Tak se na tu 
neopakovatelnou krásu začína-
jícího podzimu přijďte podívat.

Zahrada je tu pro vás a je ještě 
až do konce září otevřena úterý 
- pátek od 8 do 18 hodin, v so-
botu od 10 do 16 hodin. V ne-
děli a v pondělí je zavřeno, vstup 
do zahrady je zdarma.

 Anežka Šrámková, 
 vedoucí Botanické zahrady 

 Petra Albrechta

Květ lotosu.

Trubač kořenující.

Ibišek syrský Pink Giant.

Ibišek Purpureus Variegatus.

Kirengešoma dlanitá.



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

31. srpna 2016 Strana 13

Prostějovské radniční listy Společnost

DRUHÉ RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ V PROSTĚJOVĚ
Město Prostějov se sta-

lo zatím jediným městem 
v  České republice, ve kterém 
společnost Lidl zrealizovala 
výstavbu hned dvou dětských 
hřišť. Už od loňského srpna 
se mohou děti radovat z hřiš-
tě na Husově náměstí. Tento-
krát bylo Rákosníčkovo hřiště 
v hodnotě 1,5 mil. Kč postave-
no v  lokalitě sídliště Svobody. 
Další nezbytné náklady k rea-
lizaci ve výši cca 50 tis. Kč na 
pořízení projektové dokumen-
tace a  vybudování chodníčku 
byly hrazeny z rozpočtu města 
Prostějova, akci zajistil Odbor 
rozvoje a investic.

Dětská hřiště se symbolem 
pohádkového Rákosníčka na-
bízí dětem k  aktivnímu hraní 
velkou prolézačku, pískoviště, 
šikmou horolezeckou stěnu, 
lanovou překážku, nechybí 
kolotoč a  různé druhy houpa-
ček. Klidovou zónu doplňuje 
domeček a oplocené hřiště po-
skytuje dostatek laviček a zpev-
něnou plochu pro kočárky.

Výběr lokality 

Na základě vyhodnocení ně-
kolika lokalit v  blízkosti prodej-
ny Lidl na Anenské ulici vybralo 
vedení města umístění hřiště do 
prostoru poblíž sportovního are-
álu základní školy Jana Železného 
a  zdravotního střediska. Dříve 
zde byla nevyužívaná betono-
vá sportovní plocha, která byla 
v  rámci regenerace odstraněna 
a  zatravněna. Mladší děti mo-
hou využívat toto hřiště a  starší 

sourozenci si současně mohou 
jít zasportovat do areálu základní 
školy.

O projektu 
V  roce 2012 byl představen 

projekt Rákosníčkova hřiště. 
Jeho cílem je rozšířit možnosti, 
kde si mohou děti bezpečně hrát 
a  tím podpořit aktivní trávení 
jejich volného času. Při realizaci 
konceptu se společnost Lidl spo-
jila s autorem oblíbené kreslené 
postavičky Zdeňkem Smeta-

nou, který byl nápadem nadšen 
a podpořil ho. Tento známý vý-
tvarník bohužel v  únoru letoš-
ního roku zemřel, i díky Rákos-
níčkovým hřištím se na něj bude 
stále vzpomínat.

V letech 2012-2015 bylo celkem 
realizováno 59 Rákosníčkových 
hřišť, v letošním roce by mělo být 
vybudováno dalších 11 hřišť. Spo-
lečnost Lidl bude v projektu pokra-
čovat i nadále. 

Hlasování 
O tom, kde konkrétně budou 

hřiště zrealizována, rozhodu-
je svým hlasováním veřejnost. 
Hlasování je rozděleno do kate-
gorií podle počtu obyvatel, aby 
tak šanci získala všechna města, 
ve kterých má Lidl své prodejny 
(celkem jich je 230 v ČR). Podle 
výsledku hlasování ve 4 kate-
goriích jsou vybrány prodejny 
Lidl s  nejvyšším počtem hlasů 
a v blízkosti těchto prodejen jsou 
pak postavena Rákosníčkova 
hřiště. V letošním roce hlasování 
probíhalo od prvního do posled-
ního února.

Informace o  hlasování byla 
zveřejněna na městském webu, 
v Prostějovských radničních lis-
tech či v kabelové televizi a také 
se šířily na sociálních sítích 
a v místních médiích. Prostějov 
bojoval v kategorii měst od 25 do 
100 tisíc obyvatel a  s  celkovým 
počtem 5921 hlasů pro prodejnu 
Anenská obsadil druhé místo. To 
bylo dostačující, protože v  této 
kategorii získala hřiště první dvě 
města s nejvyšším počtem hlasů. 

Je zajímavé, že nejvíce aktivní 
jsou občané v  menších obcích. 
V  kategorii do 10 tis. obyvatel, 
pro kterou byla připravena rea-

lizace 3 hřišť, bylo potřeba zaslat 
neuvěřitelných 27 476 hlasů.

Zahájení provozu
Slavnostní otevření v  sobotu 

30. 7. 2016 za krásného sluneč-
ného počasí přilákalo stovky 
rodin s dětmi. Tento den byl pro 
děti od 10 do 18 hodin připra-
ven celodenní zábavný program. 
Oficiálním předáním symbo-
lického klíče od dětského hřiště 
do  rukou primátorky města, 
paní RNDr. Aleny Raškové, byl 
slavnostní den zahájen. Děti pak 
samy hřiště otevřely přestřiže-
ním pásky. V 11 hodin se konalo 
vystoupení oblíbeného Michala 
Nesvadby z  Kouzelné školky 
a  od 12,00 hodin bylo pro děti 
připraveno každou celou hodi-
nu představení o  Rákosníčkovi 
divadla Scéna. 

Během dne děti v hojném po-
čtu dováděly na  zbrusu novém 
hřišti a plnily disciplíny, za které 
byly odměněny dárkovou taškou 
od  společnosti Lidl. Připraveno 
bylo také malování na  trička 
foukacími fixy nebo si děti moh-
ly nechat pomalovat obličej. Ne-
chyběl ani Rákosníček, s nímž se 
děti i  rodiče mohli vyfotit. Jed-
nou z dalších atrakcí byla tram-
polína. Celý den pak byl k dispo-
zici stánek s  občerstvením, kde 
mohli návštěvníci uhasit žízeň 
a  zahnat hlad například čers-
tvými ovocnými šťávami, grilo-
vanou krkovičkou, palačinkami 
i zmrzlinovým pohárem.

Další hřiště tohoto typu ne-
bude v  Prostějově realizováno. 
Pouze v  případě otevření další 
prodejny Lidl by byla opět mož-
nost zabojovat o další hřiště.  

 Autor: ORI MMPv
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Informace

Podpora vzdělávání pro rodiny s dětmi - douèování pro sociálně znevýhodněné děti 
Již několik let probíhá na 

Prostějovsku pod záštitou or-
ganizace Člověk v  tísni o.p.s. 
doučování sociálně znevýhod-
něných dětí. V  současnosti 
doučujeme v  deseti rodinách, 
a probíhá také skupinové dou-
čování na 2 školách pro 7 dětí. 
Doučování zajišťují dobrovol-
níci, kterým záleží na vzdělání 
pro všechny bez rozdílů. 

Jednou týdně se ve svém vol-
ném čase věnují především dítě-

ti, ale komunikují o důležitos-
ti vzdělání také s rodinou. 
Doučování je koncipo-
váno a  vedeno tak, 
aby se dítě zejmé-
na bavilo. Dob-
rovolník je 
dítěti oporou, 
kamarádem, na 
kterého se může 
spolehnout. Díky dob-
rovolníkovi dítě zjistí, že 
vzdělání není jen o sezení ve 

škole a  učení se všeho nazpa-
měť. Soustředíme se na to, 

v čem dítě vyniká, v čem 
se cítí dobře, a  tím 

posilujeme jeho se-
bevědomí, což 

mu může na-
pomoci v  jeho 

další vzdělávací 
dráze. 
Máte také zájem 

o  dobrovolnictví? Obě-
tujte dvě hodiny týdně, zvol-

te dobrovolnictví a  pomáhejte! 
Od nás získáte metodickou 
podporu, možnost získání certi-
fikátu o dobrovolnické činnosti, 
a  v  neposlední řadě obohacují-
cí a  cenné zkušenosti. Jak říká 
dobrovolnice Lucka: „Zkušenost 
dobrovolnictví pro mě předsta-
vuje velmi příjemnou a  oboha-
cující stránku mého života, která 
je opravdu smysluplná“. 

Projekt je realizován za fi-
nanční spoluúčasti statutárního 

města Prostějova a nadace Por-
ticus.

Pokud vám je nad 16 let, 
máte čistý trestní rejstřík 
a  máte zájem o  práci s  dětmi, 
ozvěte se Koordinátorce pro-
gramu Podpora vzdělávání Ka-
mile Kobzové:
kamila.kobzova@clovekvtisni.cz

739 220 906
Člověk v tísni o.p.s.

Rostislavova 26
796 01 Prostějov

Předprázdninové setkání s myslivci
V  závěru června se na pros-

tějovské střelnici konalo před-
prázdninové setkání s  myslivci. 
Dětem Základní školy E. Valenty 
jsme chtěli zpříjemnit čekání na 
prázdniny a  přiblížit jim příro-
du tak, jak ji třeba ještě neznají. 

Tuto akci každoročně pořádá 
kulturně propagační komise 
Okresního mysliveckého spolku 
v Prostějově. 

Pan Jaroslav Mráček, předseda 
této komise, všechny přivítal a pře-
dal slovo Janu Niedobovi, který dě-

tem napodobil dorozumívací hlasy 
zvířat a zvuky, které mohou v pří-
rodě zaslechnout. Bylo připraveno 
deset stanovišť, které po skupinkách 
děti navštěvovaly. Zřejmě nejoblí-
benějším stanovištěm pro všechny 
byla střelba ze vzduchovky. 

Chtěla bych napsat i svůj osob-
ní poznatek. Na stanovišti střílení 
ze vzduchovky byla úžasná hol-
čička, která překonala sama sebe. 
Nejdříve nechtěla úkol splnit. Ale 
po chvíli, i přes své obavy z toho, že 
bude střílet ze zbraně, sama řekla, 
že by to opravdu chtěla vyzkou-
šet, i když jsme ji k tomu nenutili. 
Touha překonala strach. Ukázala, 
že člověk dokáže všechno, pokud 
sám bude chtít. Pro mne byla HR-
DINKOU celého dne.

Těm, kteří se na pořádání této 
akce podíleli, vám všem patří velké 
poděkování.  Jitka Procházková

 (redakčně zkráceno)

KLUB MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ ŽEN VÍTÁ NOVÉ ČLENKY
Letos na podzim zahájí již svou 

třetí sezónu Klub moudrého pod-
nikání žen v  Prostějově. Možná 
jste už o nás slyšeli, a možná ještě 
ne. Původně bylo záměrem klubu 
moudře podnikajících žen v Pro-
stějově, sdružovat ženy podnika-
telky popř. začínající podnikatel-
ky stejně jako byl původní záměr 
projektu z Evropské unie.

Nakonec jsme tak, jako všechno 
v  životě, postupně přetransformo-
valy do klubu moudrých a podni-
kavých žen. Aktuálně, s  ohledem 
na začínající školní rok, bychom 
rády mezi nás uvítaly nové členky. 
Jednou měsíčně, v bezpečí našeho 
kruhu, společně řešíme, naslou-
cháme, vzděláváme se, vzájemně 
se podporujeme a  posouváme 
hranice svého poznání, rozvoje 
a empatie vůči sobě i druhým. Nejs-
me omezeni věkem, vzděláním či 
postavením. Základní předpoklad 
je podnikavost, snaha někam se 
v  životě posunout, vnitřní touha 
nezůstat stát na jednom místě, pra-
covat na sobě,… Takové jsme my. 
A  jsme otevřeny novým ženám, 
protože i my se chceme vyvíjet jako 
živý organismus. Možná si říkáte, že 
nejste ničím výjimečná, zajímavá, 
podnikat se nechystáte a možná se 

ani moc ráda nesdružujete s jinými 
ženami. I  tak se mezi nás můžete 
přijít podívat, protože takových nás 
na začátku bylo mnoho, ne-li všech-
ny, a postupně jsme v sobě vzájem-
ně odhalily skrytou nebo zjevnou 
jedinečnost a podpořily naši přiro-
zenou ženskou energii. Důležité je 
neustrnout. Souhlasíte? Přijďte se 
mezi nás nezávazně podívat a na-
sát atmosféru sdílení a vzájemného 
ženského učení. Sejdeme se ve čtvr-
tek 8. září v 16:45 hodin v restau-
raci U Koníčka. Rezervujte si čas do 
19 hodin a své místo u paní Heleny 
Volfové formou SMS na telefonním 
čísle 605  051  955. Na místě rády 
zodpovíme veškeré vaše dotazy, vý-
hody a podmínky členství. 

Těší se na vás Klub Moudrého 
podnikání žen Prostějov. 

TEMATICKÝ VEČER 
- MATKY A DCERY 

Téma, kterému se žena může jen 
těžko vyhnout. Náš pocit bezpečí 
a  sebepřijetí, sebedůvěra a  důvěra 
ve svět pramení z našeho prvního 
vztahu našeho života – vztahu dí-
těte s  matkou. Matka představuje 
naše kořeny vtištěné do buněk 
našeho těla. Vztah s  matkou má 
svoji dynamiku, kterou je užitečné 

znát a vědomě s ní pracovat. Vztah 
s matkou má častokrát i svá přiro-
zená traumata. Traumata, která se 
nemusela přihodit. Traumata, se 
kterými se často potýkáme celý ži-
vot. Patriarchát poničil jemné pře-
divo vztahu matek a dcer - předá-
vání ženské moudrosti a síly. Dnes 
si tyto dary bereme zpět. Důvěřuj-
me, že vše je možné přijmout a léčit 
a tvořit tak vědomější budoucnost 
našim vlastním dcerám. 

Ve spolupráci s Terezií Dubino-
vou, PhD., ženou, matkou dvou 
dcer, kulturoložkou a hebraistkou, 
autorkou knihy Kořeny ženské spi-
rituality, jsme pro vás připravily zce-
la netradiční seminář. Ve středu 14. 
září 2016 od 17:30 do 20:00 hodin 
v  restauraci U  Koníčka budeme 
v bezpečí ženského kruhu tvořit za 
pomoci sdílení, vhledu, energetické 
práce, práce s  tělem a  individuál-
ními příběhy všech účastnic. Ten-
tokrát bude zaměřeno pouze a jen 
na ženy. 

Vstupné je 200 Kč a vzhledem 
k omezené kapacitě si své místo ur-
čitě zavčas rezervujte u paní Heleny 
Volfové formou SMS na telefon-
ním čísle 605 051 955. 

Srdečně zve Klub Moudrého 
podnikání žen Prostějov.  -pp-

Výstava tvorby suchou jehlou 
Mgr. Marty Zatloukalové v Avatarce

Prostějovská výtvarnice Mgr. 
Marta Zatloukalová bude v  ne-
tradiční kavárně Avatarka na 
náměstí T. G. Masaryka v Prostě-
jově ve dnech 13. září až 9. října 
2016 vystavovat tvorbu techniky 
suchou jehlou. Jde o  suchý pro-

ces rytiny ocelovou jehlou do 
hladkého povrchu měděné des-
ky. Vernisáž výstavy proběhne 
13. září od 17 hodin s úvodním 
slovem PhDr. Antonína Bůžka, 
Ph.D. Hudební doprovod bude 
mít kytarista Tomáš Mohr.

Výstava obrazů 
Renaty Dostálové v Avatarce

V netradiční Art kavárně Ava-
tarka na náměstí T. G. Masaryka 
v  Prostějově se koná ve dnech 
16. srpna až 11. září 2016 výstava 
obrazů paní Renaty Dostálové 
ze Stařechovic s názvem Tajemné 
průhledy.  Autorka tvořící pod 

uměleckým jménem Laura di 
Vecchiezza nahlíží do života člo-
věka obklopeného přírodou, živly 
a lidmi. Jde o barevné kontrasty, 
které mohou evokovat emoční 
napětí uložené v  hlubině duše. 
 PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.

Výstava ve Zlaté bráně

K vidění jsou letecké vynálezy Da Vinciho! Na výstavě spolu-
pracuje i prostějovský aeroklub.
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Netradièní koncert a tradièní letní promítání v Echu
Nezávislý prostor nejen pro mladé zve lidi všech věkových kategorií.

Co se nenosí
středeční promítání filmu v rámci 

projektu „Promítej i ty!“
Snímek pojednává o čím dál rozší-

řenější  metodě tzv. upcyklace, která 
dokáže využít materiál z  přebyteč-
ných výrobků k  vytvoření produk-
tu vyšší hodnoty. Své kolekce podle 
tohoto principu vytváří i  estonská 
módní návrhářka Reet Ausová. Vy-
užívá textil, který by běžně skončil 
na skládce, podobně jako další tisíce 
tun oblečení, které se neprodalo nebo 
vyšlo z  módy. Při pátrání ve stopách 
módního průmyslu, od obchodních 
řetězců až k asijským velkovýrobnám, 
si Reet ověřuje, jak je taková nadpro-
dukce dlouhodobě neudržitelná, jak 
hazarduje se zdravím lidí a  neúměr-
ně plýtvá zdroji celé planety. Reetiny 
ambice jsou proto opravdu vysoké: 
o nutnosti upcyklace chce přesvědčit 
vedení nadnárodních módních kor-
porací. Je Reet bláhovým snílkem, 
nebo předznamenává novou éru 
módní produkce?

Režie: Jaak Kilmi, Lennart Labe-
renz, Estonsko 2015, Stopáž: 58 min.

Promítání se koná ve středu 14. září 
po soumraku od cca 20:30 hodin, ote-
vřeno bude již od 19:00.

Za pěkného počasí v  příjemném 
prostředí naší zahrádky, v  opačném 
případě ve vnitřních prostorách Echa.

Hudební vystoupení 
NEW DOG (usa) 

+ LETO (cz)
NEW DOG  (usa)  -  https://

newdog.bandcamp.com/album/tee-

th-marks  /  http://www.killrockstars.
com/artists/new-dog

Vlastním jménem Anar Badalov, se 
sice narodil se v  Baku v  Ázerbájdžá-
nu, jeho rodina však brzy emigrovala 
do amerického Baltimoru. Zde se stal 
součástí hudební scény a  několika 
skupin. V současné době však skládá 
sólově. Jeho hudba je velmi křehká 
a  melancholická s  upřímnými texty, 
které často odkazují na staré básníky. 
V  zajímavém protipólu k  této hudbě 
stojí samotný Anar, který se vášnivě 
věnuje amatérskému boxu.

Jeho album Classic Ballroom Dan-
ces vyšlo jak na českém nezávislém 
labelu Lokal Rekorc, tak i celosvěto-
vě díky slavnému vydavatelství Kill 
Rock Stars, které zastupuje takové 
americké hvězdy, jako jsou například 
Gossip, Xiu Xiu nebo The Decembe-
rists.

Na koncertu v Prostějově představí 
své letošní album Teeth Marks.

LETO (cz) 
-  http://www.silver-rocket.org/ 

kapely/leto
Leto tvoří dvojice (manželský pár) 

Palma (zpěv, klávesy) a  Indoš (ky-
tara). Oba je možná znáte z  kapely 
Boss a sekretářka a dalších projektů: 

jejich letní inkarnace ale momentál-
ně hřeje nejvýrazněji. Ve zvuku Leta 
najdete ozvěny Blonde Redhead, 
Pinback nebo Yo La Tengo, ovšem 
řeč je opravdu jen o ozvěnách – jed-
nou z největších výhod Leta je totiž 
jeho nepolapitelnost. Písničky jsou 
na první poslech jednoduché až 
mělké, ale stačí více ponorů – a náh-
le jste uprostřed pozoruhodné spleti 
melodických linek, která doplňují 
jedna druhou, třetí, čtvrtou. Čisté 
motivy Indošovy kytary, jistý hlas 
Palmy, nenápadná gradace jednotli-
vých skladeb.

Koncert se koná v  úterý 20. září 
2016, začátek v 19:00.

Najdete nás v Prostějově na Koste-
lecké ulici č.39

(na konci slepé uličky k  panelá-
kům, naproti restaurace U Chmelů)

Pro více informací, 
či spojení s námi navštivte 

níže uvedené stránky:
www.facebook.com/sound.of.echo
plus.google.com/+Nezávislýprostor 
ECHOProstějov

Tyto události vznikly  za  finanč-
ní podpory statutárního města Pro-
stějova.

INZERCE

  Výklad karet
  Výuka tarotu
  Reiki terapie
  Léčebné  

meditace
  Iniciace reiki

Prostějov
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16
08

28
32

84
0

Co byste v GALANTERII nečekali?

776 164 083

prodejna 200m2   prodejna 200m2   prodejna 200m2   prodejna 200m2   prodejna 200m2

Šv�dle�k�

samolepicí
šablony

barvy na textil

PO - PÁ 8:00 - 18:00, SO 8:00 - 12:00

Malování na textil
Co byste v galanterii necekali?

www.svadlenka-prostejov.cz

KreativeMatériaux

Samolepící šablonaopakované použití Kreative
Matériaux

Samolepící šablona

opakované použití

KreativeMatériaux

Samolepící šablona
opakované použití

KreativeMatériaux

Samolepící šablonaopakované použití

+ = budete
jedinecní
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Co byste v GALANTERII nečekali?

607 074 455
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Veci pro školáky
Co byste v galanterii necekali?

www.svadlenka-prostejov.cz
ÚJEZD 2, PROSTEJOV

pracovní zástěrky
s kapsami
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Informace

Kouzelný starobylý byt, 
který se nachází na náměstí 
T. G. Masaryka nad prodejnou 
Tabáku, v  horní části náměstí 
směrem vlevo od radnice, kte-
rý je, jako celý dům, majetkem 
města Prostějova, nás zaujal.

 Slovo dalo slovo a s Bc. Pavlem 
Smetanou (radním za ČSSD) ve 
spolupráci s Domovní správou - 
Ing. Vladimírem Průšou jsme se 
rozhodli oslovit odborníky a nyní 
si dovolím oslovit i Vás, naše čte-
náře. Co navrhujeme?  Ing. arch. 
Beran vytvořil studii záměru jak 
tyto prostory využít k výstavním 

účelům.  Dr. Kokojanová ve spo-
lupráci s  ředitelkou Okresního 
archivu Dr. Roháčkovou a další-
mi příznivci našeho euforického 
záměru vypracovali podrobnější 
využití. Nastínili jsme i předběž-
ný odhad finančních nákladů. 
Domnívám se, že by šlo využít 
i dotací a to nehovořím o event. 
sponzorech, protože nebýt man-
želů Vojáčkových, Národní dům 
nemáme. Leč k věci. 

Máme představu vytvoření 
výstavních ploch, které by se 
věnovaly životu ve starém Pro-
stějově, ale nebráníme se ani 
připomenutí současných aktivit 
života v  našem městě. Předsta-
vuji si, že by tyto výstavní prosto-
ry byly opravdu živé, interaktivní 
a kreativní. Proč by se i veřejnost 
nemohla zapojit? Je pravda, jak 
jeden můj kolega říká, že jakmile 
herci jsou od začátku divadelního 
představení mezi diváky, bude to 
kus náročný a zvažuje, zda odejít. 
Přesto nebo právě proto, proč se 
nepřidat? Například, kdyby zde 
byla výstavní akce zaměřená na 
cech kloboučnický, proč bychom 

si nemohli vyzkoušet, jak se klo-
bouk tvoří?  Každý máme vlohy 
pro něco jiného, ale domnívám 
se, že právě v dnešní době je nut-
né si připomenout místo, zem, 
kde jsme přišli na svět, a být na 
život našich předků i náš hrdí.

Ráda bych vás vyzvala, abyste 
se k výše uvedenému záměru vy-
jádřili. Tak jak jsem před časem 

prostřednictvím Prostějovských 
radničních listů vybízela k zaslá-
ní Vašich názorů k tzv. „Vyhlášce 
ticha“, tedy abychom o nedělích 
a svátcích nepracovali s hlučný-
mi pracovními stroji, jak občané, 
tak firmy. U našich zahraničních 
sousedů běžná to věc. Všem dě-
kuji za pozitivní ohlas. Záměr 
u  ledu není, ale ledy zatím ne-

tají…Oslovte prosím ty zastupi-
tele, které jste volili. Zda se při-
blížíme k možnosti neděli trávit 
bez hluku ze stavby či sekačky 
souseda, záleží na každém z nás.

Přeji do nového školního roku 
všem dětem, studentům, ale i pe-
dagogům a rodičům, ať se daří.

 MVDr. Zuzana Bartošová,
  zastupitelka KDU -ČSL

Prohlášení některých èlenů zastupitelstva města Prostějova
Členové zastupitelstva měs-

ta Prostějova obdrželi dne 
16.8.2016  rozsudek Krajského 
soudu ve věci určení neplat-
nosti Smlouvy o  smlouvách 
budoucích mezi městem Pros-
tějovem a společností Manthel-
lan. Tímto rozsudkem soud 
zamítl žalobu na určení ne-
platnosti smlouvy. Rozsudek je 
založen na tom, že i kdyby byla 
smlouva neplatná, právní po-
stavení Prioru by se nezměnilo 
-   vítězem výběrového řízení by 
stejně zůstal Manthellan. Řečí 
právní kvalifikace chybí Spo-
lečnosti Prior naléhavý právní 
zájem na určení neplatnosti 
smlouvy, který je podmínkou 
oprávnění podat žalobu. Proto 
byl návrh Prioru na určení ne-
platnosti smlouvy odvolacím 
soudem zamítnut.

Ctíme princip respektu k ne-
závislému rozhodování soudů 
jako jednoho z  pilířů demo-
kracie v  České republice. Cítí-
me však potřebu vyjádřit svůj 
názor k  některým aspektům 
tohoto rozsudku.  Jedná se totiž 
o  klíčové rozhodnutí pro život 
celého města, určující podobu 
jeho centra na mnoho generací 
dopředu. Jsme přesvědčeni, že 
právo v naší zemi má být vyma-
hatelné a srozumitelné nejen pro 
odbornou, ale především pro 
laickou veřejnost, které se dotý-
ká bezprostředně a  především. 
Nesrozumitelné postupy nena-
pomáhají srozumitelnosti práva 

a škodí důvěře široké veřejnosti 
v něj. Jako členové zastupitelstva 
voláme po transparentní správě 
společných věcí a  vnímáme, že 
v poslední době se stále více ob-
čanů vyjadřuje negativně nejen 
o projektu společnosti Manthel-
lan, ale i  o  celém dosavadním 
procesu jeho realizace.

V  této souvislosti  konstatu-
jeme zřejmou nesprávnost roz-
sudku Krajského soudu v Brně, 
a to v jeho výroku č. I., kterým 
soud žalobu zamítl. Proto lze 
důvodně očekávat, že krajský 
soud bude muset vydat opravné 
usnesení.

Domníváme se také, že roz-
sudek je nedostatečně a rozpo-
ruplně odůvodněn. Z rozsudku 
jednoznačně nevyplývá, zda 
soud vzal za prokázané tvrzení 
obou žalovaných, Manthellanu 
a  Města Prostějova, že projekt 
žalobce Prior byl výrazně nej-
horší. Pokud je na takovém tvr-
zení žalované strany založeno 
rozhodnutí soudu, jako laická 
veřejnost očekáváme, že bu-
dou také bezesporu prokázány 
a posouzeny všechny okolnosti, 
které se týkají hodnocení poda-
ných nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme ne-
dávné písemné sdělení tajem-
níka městského úřadu v  Pro-
stějově Ing. Lubomíra Baláše, 
předsedy tehdejší hodnotící ko-
mise, který krátce před projed-
náním případu odvolacím 
soudem písemně potvrdil, že 

hodnotící komise „nestanovi-
la výsledné pořadí, resp., která 
nabídka byla nejlepší a  která 
nejhorší“. Stejnému závěru na-
svědčují i  listiny, které obsahu-
je soudní spis a  které odvolací 
soud jako důkazy neprovedl 
a nevyhodnotil. Právní zástupce 
města Prostějova Mgr. Kotrys, 
který byl o tomto vyjádření Ing. 
Baláše informován, tuto infor-
maci krajskému soudu nesdělil! 
Jako zastupitelé jsme toho názo-
ru, že vyjádření města, byť pro-
nesená prostřednictvím práv-
ního zástupce, musí být před 
soudem pravdivá, tím spíš, že 
město není osobou soukromou, 
ale veřejnou. Přitom otázka řád-
ného hodnocení soutěžních na-
bídek byla posuzována již dříve 
na jednáních zastupitelstva, ale  
ze strany koaličních radních 
byla bagatelizována. 

V  tomto soudním řízení ne-
byly posuzovány důvodné po-
chybnosti o  tom, zda výběrové 
řízení proběhlo v  souladu se 
zadáním. Nabídky byly posu-
zovány prakticky podle jediné-
ho, architektonického kritéria, 
s  vahou pouze 50%. Hodnotící 
komise, kromě toho, že nesta-
novila pořadí, opřela své závěry 
pouze a jedině o kritérium urba-
nistické a v rozporu se zadáním 
vůbec nehodnotila ekonomické 
parametry nabídek, zejména je-
jich efektivitu a reálnost. Přesně 
na takové případy dopadá kon-
stantní judikatura, která stanoví, 

že žalobce nepostrádá naléhavý 
právní zájem na určení neplat-
nosti smlouvy v souvislosti s jis-
tou netransparentností při pro-
jednávání nabídek.

V této souvislosti je proto evi-
dentní, že nabídka Prioru nemoh-
la být před soudem označena jako 
nejhorší. Pokud by soud s  ohle-
dem na tuto skutečnost prohlásil 
smlouvu za neplatnou, právní po-
stavení Prioru by se totiž výrazně 
změnilo a  nejen Prior, ale i  další 
zájemci by se mohli účastnit vý-
běrového řízení na urbanistické 
řešení historického centra města.    

Jsme přesvědčeni, že v  zále-
žitosti takto významného veřej-
ného zájmu by měla být o to víc 
náležitě osvědčena pravdivost 
tvrzení kterékoliv strany. Pokud 
jde o spolupráci veřejného a sou-
kromého sektoru a o zachování 
transparentnosti všech procesů, 
musí být transparentnost prv-
ním imperativem, který má vést 
k  nejlepšímu řešení pro všech-
ny občany města Prostějova. 
V  daném případě k  tomu však 
nedošlo, protože rada města 
Prostějova sdělila při rozhodo-
vání o  nabídkách v  roce 2009 
zastupitelům, že hodnotící ko-
mise doporučila zastupitelstvu 
vybrat jako nejvhodnější nabíd-
ku společnosti Manthellan, což 
je v rozporu se zmíněnými listi-
nami i s vyjádřením Ing. Baláše. 
Díky této nesprávné informaci 
rady města je již 8 let blokováno 
historické centrum města, hrozí 

demolice Kasc s  jeho velkým 
sálem, účelově se mění územ-
ní plán na základě požadavků 
Manthellanu a  město nemůže 
svobodně nakládat se svým ma-
jetkem.  

Proto vyzýváme radu města, 
aby pro případ, že Prior podá 
proti rozsudku dovolání k  Nej-
vyššímu soudu ČR, uvedla na 
pravou míru nepravdivá tvrzení, 
že nabídka Prioru byla vyhod-
nocena jako výrazně nejhorší. 
Opakovaně vyzýváme radu 
města, aby město Prostějov po-
dalo s ohledem na výše zmíněné 
skutečnosti samo žalobu na ne-
platnost smlouvy.  

Je nepochybné, že celý projekt 
je vysoce netransparentní, veřej-
nost mu nerozumí a ani si jej ne-
přeje. Očekáváme, že v  případě 
podaného dovolání bude soud 
rozhodovat na základě úplných 
a pravdivých informací. 

Klub Nezávislých  
– Mgr. František Švec,  

Ing. Hana Naiclerová, MBA, 
Ing. František Filouš

Klub Změna pro Prostějov – 
Ing. Jan Navrátil,  

Petr Kapounek,  
Ing. Arch. František Fröml, Ing. 

Petr Lysek
Klub KDU-ČSL  

– Ing. Petr Kousal
Klub TOP09 a nezávislí 

Prostějované  
– PhDr. Václav Kolář,  

MUDr. Aleš Nevrla,  
Mgr. Ing. Aleš Matyášek

Pustíme se do toho? 



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

31. srpna 2016 Strana 17

Prostějovské radniční listyMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

Prostějovské radniční listy Informace

Pozvánka na divadlo
Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden provaz“

 srdečně zve malé i velké na představení:

Strach má velké oèi
Hraje se v neděli 25.září 2016 v 16:00 hod.

v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a (za školkou), Prostějov

Vstupné dobrovolné
Za Křesťanské maňáskové divadlo Radek Holásek

K rozsudku odvolacího soudu v Brně
Jak už jsme informovali 

v  minulém vydání Prostě-
jovských radničních listů, 
zrušil odvolací Krajský 
soud v Brně svým rozhod-
nutím ze dne 29. 6. 2016 
rozsudek Okresního sou-
du v Prostějově, který pro-
hlásil smlouvu o  smlouvě 

budoucí kupní mezi měs-
tem Prostějovem a  společ-
ností Manthellan a.s. za 
neplatnou. Krajský soud 
v  Brně naopak akceptoval 
návrh žalovaných stran 
(město Prostějov, Man-
thellan a.s.), které proti 
rozsudku okresního soudu 

podaly odvolání, a  rozsu-
dek okresního soudu zru-
šil.  Krajský soud je toho 
názoru, že v projednávané 
věci není na straně žalobce 
dána existence naléhavého 
právního zájmu.

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí 

Koncert v Avatarce
23.9. 2016 V 19 HODIN KAVÁRNA AVATARKA EDGAR BLACK SOUL

Nika Krpi - Verunka Svobodová - autorské ètení
jménem Galerie N7 a kavárna vás zvu na večer autorského čtení spojeného s hudební vložkou, 

jež se odehraje ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.
Číst bude havířovská básnířka Nika Krpi, vlastním jménem Veronika Svobodová, 

která představí svoji přírodně-lyrickou poezii na téma „Nebýt smutku, veselost by nevynikla“. 
Její hudební společnicí bude kytaristka Darina Pestová, hrající svoje vlastní skladby s texty z básní Niky Krpi.

Srdečně zve Helena Žáková
Galerie N7 a kavárna Nám. Svat. Čecha 3 (za OC Zlatá brána, u penzionu Sv. Antoníčka)

www.facebook.com/galeriepv
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ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ
15.30 Obr Dobr  am.  animovaný rodinný film
Režie: Steven Spielberg, 117 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Casablanca - Art film  americký film
V hl. rolích: H. Bogart, I. Bergman, P. Henreid aj.
Režie: Michael Curtiz, 102 min., české titulky, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Taxi 121  český thriller
V hl. rolích: F. Tomsa, L. Zahradnická aj. Režie: 
Dan Pánek, 90 min., premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 2. ZÁŘÍ
15.30 Obr Dobr   3D
Vstupné 140 Kč
17.30 Taxi 121        2D
20.00 Smrt ve tmě  americký horror
V hl. rolích: D. Minnette, S. Lang, D. Zovatto aj
režie: Fede Alvarez, 88 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 3. ZÁŘÍ
15.30 Obr Dobr   3D
17.30 Taxi 121   2D
20.00 Smrt ve tmě   2D

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ
15.30 Obr Dobr   2D
17.30 Obr Dobr   2D
20.00 Taxi 121   2D

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ
17.30 Warcraft: První střet  am. akční fant. film 
V  hl.rolích B. Foster, T. Fimmel, D. Cooper,  
P. Patton. Režie: Duncan Jones, 109 min., český 
dabing, repríza, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Buchty a klobásy  am.  anim. kom. pro dospělé
Režie: Conrad Vernon a Greg Tiernan, 89 min., 
české titulky, premiéra, pro mládež do 18 let 
nepřístupný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ
17.30 Warcraft: První střet  2D
20.00 Buchty a klobásy  2D

STŘEDA 7. ZÁŘÍ
17.30 Warcraft: První střet  2D
20.00 Buchty a klobásy  2D

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ
15.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí
 animovaná rodinná komedie
Režie: Mike Thurmeier, 96 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč;
17.30 Sully: Zázrak na řece Hudson 
 americké filmové drama
V hl. rolích: T. Hanks, A. Eckhart, L. Linney aj
Režie: Clint Eastwood, 111 min., české titulky, 
premiéra, 89 min., premiéra, pro mládež do 12 
let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Nerve: Hra o život  americký thriller
V hl. rolích: E. Robberts, D. Franco, M. Caka aj.
Režie: Henri Joost, Ariel Schulman, 96 min., 
české titulky, premiéra, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 9. ZÁŘÍ
15.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí  2D
17.30 Sully: zázrak na řece Hudson  2D
20.00 Nerve: Hra o život  2D 

SOBOTA 10. ZÁŘÍ
15.30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí  2D
17.30 Sully: zázrak na řece Hudson  2D
20.00 Nerve: Hra o život  2D

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ
N e h r a j e m e

PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ
17.30 Sebevražedný oddíl     3D  am. akční film
V hl. rolích: M. Robbie, J. Leto, C. Delevingne, J. 
Kinnaman. Režie: David Ayer, 123 min., český 
dabing, repríza, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140 Kč
20.00 Zloději zelených koní české film. drama
V hl. rolích: P. Liška, M. Adamczyk, J. boková,  
G. Míčová, Š. Vaculíková, B. Polívka aj. Režie: 
Dan Wlodarczyk, 90 min., premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ
17.30 Zloději zelených koní  2D
20.00 Černé duše - Art film  italské drama
Režie: Francesco Munzi, 103 min., české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 14. ZÁŘÍ
17.30 Zloději zelených koní  2D
20.00 Sebevražedný oddíl  3D

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ
17.30 Dítě Bridget Jonesové  koprod. komedie
V hl. rolích: R. Zellweger, C. Firth, P. Dempsey, 
E, Thompson aj. Režie: Sharon Maguire, 107 
min., český dabing, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, premiéra, vstupné 120 Kč
20.00 Mechanik zabiják: Vzkříšení  am. thriller
V hl. rolích: J. Statham, J. Alba aj. Režie: Dennis 
Gansel, 98 min., české titulky, premiéra, mládeži 
do 15 let nepřístupný, premiéra, vstupné 110 Kč

PÁTEK 16. ZÁŘÍ
17.30 Dítě Bridget Jonesové  2D
20.00 Mechanik zabiják: Vzkříšení  2D

SOBOTA 17. ZÁŘÍ
15.30 Lovecká sezóna: Strašpytel 
 americký animovaný rodinný film
Režie: David Feiss, 84 min., český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, premiéra, vstupné 110 Kč
17.30 Mechanik zabiják: Vzkříšení  2D
20.00 Dítě Bridget Jonesové  2D
České titulky

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ
15.30 Lovecká sezóna – Strašpytel  2D
17.30 Mechanik zabiják: Vzkříšení  2D
20.00 Dítě Bridget Jonesové  2D
České titulky

Nový Bijásek právě začíná !!!
PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ

14.00 Pondělní Bijásek - Popelka am. hraný film
USA 2015, 114 min,  režie: Kenneth Brannagh
17.30 Prázdniny v Provence česká letní komedie
V hl. rolích: V. Kotek, J. Prachař, K. Hádek, aj.
Režie: Vladimír Michálek, 95 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Prázdniny v Provence  2D

ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ
14.00 Úterní Bijásek - Popelka
17.30 Prázdniny v Provence  2D
20.00 Líná zátoka - Art film  franc. komedie
V hl. rolích: F. Luchini, J. Binoche, aj. 
Režie: Bruno Dumont, 122 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
premiéra, vstupné 100 Kč

STŘEDA 21. ZÁŘÍ
17.30 Prázdniny v Provence  2D
20.00 Prázdniny v Provence  2D

ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ
17.30 Sedm statečných  americký western
V hl. rolích: D. Washington, Ch. Pratt, E. Hawke, 
H. Bennet, P. Sarsgaard. Režie: Antoine Fuqua, 
131 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 
let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Sedm statečných  2D

PÁTEK 23. ZÁŘÍ
15.30 Čapí dobrodružství  am. rod. anim. film
Režie: Nicholas Stoller, Doug Sweetland, 87 min., 
český dabing, premiéra, ŠUP, mládeži přístupný, 
vstupné 120 Kč
17.30 Sedm statečných  2D
20.00 Krycí jméno Holec  česko-rakouské drama 
V hl. rolích K. Hádek, V. Kerekes aj. Režie: Franz 
Novotny, 100 min., premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 120 Kč

SOBOTA 24. ZÁŘÍ
15.30 Čapí dobrodružství  3D 
Vstupné 140 Kč
17.30 Krycí jméno Holec    2D
20.00 Sedm statečných         2D

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ
15.30 Čapí dobrodružství  3D
17.30 Krycí jméno Holec    2D
20.00 Sedm statečných         2D

PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ
17.30 Strašidla česká rod. pohádková komedie
V hl. rolích: B. Kotiš, T. Kostková, J. Dvořák aj.,
Režie: Zdeněk Troška 113 min., repríza, 
přístupný bez omezení , vstupné 100 Kč
20.00 Ve jménu krve koprodukční akční thriller
V hl. rolích: M. Gibson, E. Moriarty, D. Luna 
aj., režie: Jean –Francois Richet, 88 min., české 
titulky, Premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ
17.30 Strašidla   2D
20.00 Café Society- Art film  americká komedie
V hl. rolích: J. Eisenberg, S. Carell, K. Stewart, 
B. Lively aj. Režie: Woody Allen, 96 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
premiéra, vstupné 110 Kč

STŘEDA 28. ZÁŘÍ
15.30 Strašidla  2D
17.30 Strašidla   2D
20.00 Ve jménu krve  2D

Opět přinášíme záznam  
z Royal Opera House v Londýně !

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ
18.00 Giuseppe Verdi – La Traviata
Délka záznamu cca 200 min., dvě přestávky, 
představení je nastudováno v  italštině, české 
titulky. Vstupné 300 Kč, pro studenty a seniory 
250 Kč.

PÁTEK 30. ZÁŘÍ
17.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti  americký fantasy film
V hl. rolích: E. Green, S. L. Jackson aj. Režie: 
Tim Burton, 128 min., český dabing, mládeži 
přístupný , vstupné 120 Kč 2D
20.00 Moře v plamenech  americký thriller
V  hl. rolích: D. O´Brien, M. Wahlberg, K. 
Hudson. Režie: Peter Berg, 107 min., české 
titulky, premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč 2D

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

Kultura

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

PROJEKCE ZNOVU 
OD ŘÍJNA !

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

Dítě Bridget 
Jonesové

Jak název třetího dílu slavné 
série napovídá, tím hlavním ma-
lérem bude tentokrát neplánované 
těhotenství. Taková věc dokáže 
vykolejit i  životem otřískanou 
Bridget, zvlášť když naprosto ne-
tuší, s kým počala. Jak se to rýmuje 
s  faktem, že je stále bez chlapa? 
Celkem jednoduše. Stačí v dopro-
vodu kolegyně navštívit odvázaný 
hudební festival a v jeho průběhu 
se vyspí s  pohledným cizincem 
(Patrick Dempsey). A  když se 
záhy na jedné společenské akci na 
vlastní tělo přesvědčí, že stará láska 
(Colin Firth) nerezaví, byť před pár 
lety definitivně skončila, je „štěstí“ 
hotovo. Jak seriózní právník Mark 
Darcy, tak úspěšný provozovatel 
internetové seznamky Jack Quant 
se sice k situaci postaví jako praví 
chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím 
potomkem vytvořit spořádanou 
rodinu, to ovšem netuší, že jejich 
šance na otcovství je přesně pade-
sátiprocentní. Jak se blíží termín 
porodu, Bridget cítí, že bude muset 
s pravdou ven a hlavně že si bude 
muset vybrat, komu bude její dítě 
říkat „tatínku“. Normální člověk 
by poslal oba dva na testy otcovství. 
Jenže Bridget Jonesová není nor-
mální, ale výjimečná.

„Díky Bridget se celá jedna ge-
nerace žen ujistila, že je naprosto 
v  pohodě zůstat v  sobotu večer 
sama doma, koukat na televizi, jíst 
u  toho lupínky přímo z  krabice 
a nestresovat se tím, že telefon ani 
jednou nezazvoní,“ vysvětluje Re-
née Zellweger mimořádnou oblibu 
téhle celoživotní průšvihářky, která 
nepřestává doufat, že se k ní štěstí 
konečně postaví čelem. Že by to už 
tentokrát vyšlo?

Režie: Sharon Maguire
Scénář: Emma Thompson, 

Helen Fielding, Dan Mazer
Kamera: Andrew Dunn
Hudba: Craig Armstrong
Hrají: Renée Zellweger, 

Colin Firth, Patrick Dempsey, 
Emma Thompson, Jim 
Broadbent

Text a foto CinemArt, 
do kin uvádí CinemArt

Kino METRO 70
čtvrtek 15. září v 17.30 hod.

Nenechte si ujít:
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Prostějovské radniční listy
Přijďte se podívat na proměny 

Olomouckého kraje!

16
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V areálu prostějovské radnice 
bude ve dnech 8. – 16. září le-
tošního roku k vidění ojedinělá 
kolekce snímků představujících 
proměny Olomouckého kraje. 
Tento národní projekt s názvem 
Má vlast cestami proměn přiná-
ší svědectví o  zvelebování míst 
a  objektů v  sídlech a  krajině 
v celé naší republice, v Prostějo-
vě budeme moci zhlédnout část 

této výstavy – proměny v Olo-
mouckém kraji. Jedná se o pro-
měny staveb v důstojné objekty 
s  užitečnou náplní, o  zkrášle-
ných náměstích a  návsích, ná-
dražích, sakrálních stavbách… 

Přijďte se podívat, co všech-
no se za poslední roky promě-
nilo! 

Prostějov se prezentuje zre-
konstruovaným náměstím T. 

G. Masaryka, revitalizovaný-
mi Smetanovými sady a  no-
vou kruhovou křižovatkou na 
Pernštýnském náměstí. 

Panely s fotografiemi budou 
k vidění vždy v průběhu pro-
vozní doby magistrátu (pon-
dělí a středa 8:00 – 17:00, úterý 
a čtvrtek 8:00 – 16:00 a v pátek 
od 8:00 do 14:00).  -jg-

VÝSTAVA BONSAJÍ 
V RAJSKÉ ZAHRADĚ 
KOSTELA POVÝŠENÍ 

SV. KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ
Termín: 9. - 11. 9. 2016

Otevřeno: 9.00 - 17.00 hodin
Poradenská služba, v neděli ukázky tvarování 

i vámi donesených bonsají.
Kontakt: www.bkhana.cz

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

16
07

26
32

33
1

INZERCE



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 20 31. srpna 2016

Společnost



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

31. srpna 2016 Strana 21

Prostějovské radniční listy Společnost



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 22 31. srpna 2016

Informace

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

pořádá v září tyto akce:

akce pro veřejnost
Vycházka prostějovskou bota-

nickou zahradou
KDY: pátek 9. září, od 16:00 do 

18:00
KDE: Botanická zahrada P. Al-

brechta, ul. Lidická 2, Prostějov
Litovelský bylinkář Vláďa Vytá-

sek provede účastníky prostějov-
skou botanickou zahradou. Zájem-
cům ukáže všechny léčivé rostliny 
v zahradě, vysvětlí, jak a kdy bylin-
ky sbírat, na jakých místech rostou 
v přírodě, které části a jakým způ-
sobem se dají využít, a popíše léčivé 
účinky jednotlivých rostlin. Popla-
tek za dospělého účastníka: 30 Kč

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 12. září od 16:00 

do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-

platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny. 

akce na pomoc přírodě
Ukliďme svět, ukliďme Čes-

ko!
Kdy: sobota 17. září, od 9:00 do 

12:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz 

u občerstvení U Abrahámka
Osvětová akce na pomoc pří-

rodě. Čeká nás tradiční podzimní 
úklid obou břehů říčky Hloučely. 

Sraz v  9:00 u  občerstvení 
U  Abrahámka. S  sebou pracov-
ní rukavice a  staré igelitky. Pro 
všechny účastníky bude po úklidu 
připraveno občerstvení u ohýnku. 

akce pro školy
Den bez aut
KDY: čtvrtek 22. září, od 8:30 

do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov
Jako součást Evropského Dne 

bez aut pořádaného Zdravým 
městem Prostějov budou připra-
veny v Kolářových sadech aktivity 
pro děti. Děti mohou zhlédnout 
výstavu o  dopravě a  zúčastní se 

hravých aktivit na téma „ekolo-
gicky šetrná doprava“, při kterých 
prokáží své vědomosti i obratnost.

exkurze
Geologie Pavlovských vrchů 

a vídeňské pánve
KDY: sobota 24. září, od 8:00 

do 19:00
Odjezd: v 8:00 z Joštova náměs-

tí v Prostějově (doprava vlastním 
autobusem)

Odborná geologická exkurze 
na jižní Moravu pro učitele a další 
zájemce z řad veřejnosti s Mgr. To-
mášem Lehotským, Ph.D., z kated-
ry geologie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého. Podíváme 
se na jurské vápence v zatopeném 
lomu u  Mariánského mlýna, na-
vštívíme jeskyně Na Turoldu a ge-
ologickou expozici. Prohlédneme 
si město Mikulov a Svatý kopeček. 
Zavítáme i do Dolních Věstonic na 
Kalendář věků. Čeká nás geologic-
ké povídání o Pálavě a ukázka zka-
menělin. Návrat do 19:00. S sebou: 

oblečení a obuv do terénu, peníze 
na vstupné do jeskyní, geologické 
kladívko a sáčky na vzorky. 

Cena: 160 Kč, pedagogové 
a členové ČSOP 120 Kč. Na akci je 
nutné se předem přihlásit a zapla-
tit zálohu. Přihlášky na iris@iris.cz. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 26. září od 16:00 

do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

tvořivá dílna
Výroba netopýrovníků
KDY: pátek 30. září od 16:00 do 

18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna nejen pro 

rodiče s  dětmi, ve které vyrobíme 

budky pro netopýry. Materiál na vý-
robu netopýrovníků bude k dispo-
zici. Budky budou následující den 
vyvěšeny v biokoridoru Hloučela. 

vycházka spojená s  pomocí 
přírodě

Vyvěšování netopýrovníků 
aneb Co (ne)víme o netopýrech?

KDY: sobota 1. října od 9:00 do 
11:30

KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
v 9:00 U Abrahámka

Vycházka nejen pro výrobce ne-
topýřích budek, ale i pro další zájem-
ce, které zajímá život těchto skrytě 
žijících savců. Vyvěsíme vyrobené 
budky a navíc se o netopýrech do-
zvíme spoustu zajímavostí. Pro děti 
budou připraveny hravé aktivity.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj, NET4GAS, 
T-mobile, 

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

la plná života“.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my Václavková a  spol. Soukromá 
pohřební služba v  Mlýnské ulici 
v Prostějově.

K  výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v  Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalý-
mi velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady 
v úzkém rodinném kruhu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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O prázdninách Cipísek sportoval 
i cestoval z pohádky do pohádky

Už devátým rokem pořá-
dá Mateřské centrum Cipísek 
letní příměstské tábory pro 
rodiče s dětmi od dvou do sed-
mi let. Programů se zúčastnila 
necelá padesátka dětí se svými 
rodiči nebo i  prarodiči a  ně-
kteří trávili prázdniny s Cipís-
kem už poněkolikáté. Program 
je vždy připraven tak, aby se 
aktivně zapojily nejen děti, ale 
i dospělí. Kromě spousty zážit-
ků, pohybových i  výtvarných 
aktivit či výletů, přinášejí pro-
gramy s  Cipískem také mož-
nost seznámit se a navázat přá-
telství s jinými rodinami, které 
mnohdy přetrvávají roky. Děti 
a rodiče čekal výlet za panem 
myslivcem nebo netradiční 
olympiáda, tvoření a řada dal-
ších aktivit na prostějovském 
dopravním hřišti, královský 
ples, návštěva pana vodníka, 
hostina s  pejskem a  kočičkou 
či trpasličí závody. Po prázdni-

nách pak Cipísek rozjíždí zase 
svoje pravidelné programy pro 
rodiče s dětmi od miminek po 

předškoláky a  také řadu pro-
gramů pro samotné rodiče.
 -ms-

POBYTOVÝ TÁBOR „RYTÍŘI“ 
PRO MAMINKY S MALÝMI DĚTMI

Letos v červenci proběhl již třetí 
ročník oblíbeného tábora pro ma-
minky s  malými  dětmi pořáda-
ný Centrem pro rodinu Prostějov. 

Tentokrát se naším útočištěm 
stalo pohádkové Javoříčko, kde se 
jako mávnutím kouzelného prout-
ku proměnily všechny holky v pra-
vé princezny a všichni kluci v rytíře. 
Neměli to ovšem vůbec jednodu-
ché, protože museli zachránit krá-
lovskou dceru ze spárů draka, slanit 
místní skálu, utkat se s  bojovníky 
z Družiny Bukovinka, zúčastnit se 
rytířského turnaje a nakonec dobýt 

i samotný hrad Bouzov. Mezitím se 
zdokonalovali ve všech ušlechtilých 
ctnostech, jako je udatnost, ušlech-
tilost, čestnost, učili se šermu i tanci, 
navštívili jeskyně, ale hlavně si užili 
spoustu legrace a zábavy se svými 
maminkami a kamarády. 

Velký dík patří našim obětavým 
pečovatelům pod vedením Mgr. 
Jany Faltýnkové za organizaci a re-
alizaci doprovodného táborového 
programu, ICT Energo a statutární-
mu městu Prostějovu za každoroční 
finanční podporu.  Děkujeme a tě-
šíme se na další ročník! -jh-

MC Cipísek 
Program MC Cipísek srpen

 
Zápisy do programů s Cipískem v cyklu září-prosinec a dny 

otevřených dveří proběhnou ve všední dny od 5.9. do16.9., ve 
všední dny 8.30-12.00

MC Cipísek nabízí programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců 
do pěti let. Pravidelné programy jsou děleny dle věku dětí.

Mimiklub 3-9 měsíců, Broučci 9-18 měsíců, Motýlci 1-2 roky, 
Zajíčci 1,5-2,5 roku, Méďové od 2 let, Cipískova školička adap-
tační program před vstupem do školky, Hrátky s pohádkou pro 
předškoláky

1. kolo zápisů proběhlo v červnu. Bližší informace o progra-
mech a volných místech v jednotlivých skupinách získají zájemci 
e-mailem: mcprostejov.cz nebo na  www.facebook.com/cipi-
sekprostejov.

Pravidelné programy budou probíhat od 19.9. dle rozpisu skupin.

MC Cipísek připravuje v podzimním cyklu také besedy, se-
mináře a kurzy o výchově dětí, rodičovská setkávání, besedy pro 
maminky s miminky, besedy pro tatínky, individuální poraden-
ství i akce pro celou rodinu.

Aktuální rozpis všech jednorázových akcí, které jsou určeny 
veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC, budou uveřej-
ňovány na webových a facebookových stránkách MC.

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

Aktivity MC Cipísek jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina MPSV ČR a statutárním městem Prostějov.
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TRÁPÍ VÁS DROBNÉ DOMÁCÍ NEDOSTATKY,
které vám nikdo neopraví?

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

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

RYCHLOST, PEČLIVOST A MÍRNÉ CENY JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ

TEL.: 604 134 534
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INZERCE



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 24 31. srpna 2016

Kultura

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.

Do začátku října budou patřit výstavní 
sály hlavní budovy Muzeum a galerie 
v Prostějově tvorbě malířky, sochařky, 
keramičky a ilustrátorky dětských knih 
Sylvy  Prchlíkové,  která  žije  v  Lomu 
u Mostu.
Původní profesí učitelka a později ře-
ditelka mateřské školy, se o malování 
zajímala už ve školním věku. V osmde-
sátých letech pro sebe objevila naivní 

umění  –  nejdříve  začala  s miniaturami  a  později malovala  obrazy 
větších  rozměrů  s  tematikou,  kterou má  ráda.  Právě  tyto obrázky 
s městečky a  jejich náměstíčky, s krajinkami, ale také s  lidmi, 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, Dán-
sku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku a Jihoafrické republice.
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 mohou  prohlédnout  návštěvníci  v  Prostějově, 
jsou zastoupena i abstraktní díla malířky, kterým se věnuje od roku 
2007 a keramika.

čtvrtek 29. září v 17 hodin
Několik  dnů  před  zakončením  výstavy 
Sylvy  Prchlíkové  Okno  do  mé  duše  čeká 
na všechny, kteří jsou okouzleni půvabný-
mi obrázky plných jemného humoru, růžo-
lících ženušek, malebných náměstíček, ale 
především všudypřítomné pohody, setkání 
s jejich autorkou. Paní Sylva Prchlíková při-
jede až ze vzdáleného Lomu u Mostu a ná-
vštěvníci  budou mít možnost  dovědět  se 
spoustu zajímavostí také o další, velmi bo-
haté a různorodé tvorbě této talentované 
autorky,  jejíž  jméno  se  na  výstavní mapě 
objevilo v Prostějově poprvé.   

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

MILAN BENDA – MALÍŘ BAROKNÍHO ŠEROSVITU
do 18. 9.

Mladý  prostějovský malíř  a  restaurátor  (*1976),  člen  Czech  Deco 
Teamu. Mistr barokního šerosvitu, hry světla a stínu, známější da-
leko  za  hranicemi  Prostějova  (svá  díla má  v  soukromých  sbírkách 
nejen v České  republice, ale  i  Itálii, Rakousku a Francii),  který do-
posud zůstává prostějovským milovníkům umění  tak  trochu skryt. 
Jeho olejomalby představují širokou škálu motivů, nejčastěji portré-
ty, ale i lesní zákoutí a městskou krajinu – místa, kde se zastavil čas. 
Panenská lesní zákoutí zůstávají nedotčena civilizací, a přitom tolik 

dýchají  životem. V oparu  zasně-
ných starobylých uliček se vznáší 
tiché  tajemství,  které  nás  ne-
nechává  v  klidu.  Na  portrétech 
mistrových  blízkých  i  známých 
osobností pozorujeme  s údivem 
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  ná-
stěnným realizacím, které může-
me nalézt například i na několika 
místech v Prostějově, či umělec-
kým karikaturám, alegoriím a zátiším. Přesvědčivě ilustrují, že jeho 
malířský obzor je velmi široký a do budoucna můžeme očekávat ješ-
tě mnohá překvapení.
Na  své  autorské  výstavě  v  romantickém prostředí muzejní  galerie 
ve Špalíčku v Uprkově ulici (od 11. srpna do 18. září 2016) předsta-
vuje Milan Benda to nejlepší ze svého díla. 

Podzimní dny měsíce září a celý říjen budou patřit ve výstavních 
sálech galerie Špalíček především ženám. Obě výstavy, které Mu-
zeum a galerie V Prostějově v tomto termínu připravilo. Naplňu-
je totiž ryze dámské téma, ovšem i muži jsou srdečně zváni.

Každá z žen může být okouzlena perlami 
22. 9. – 30. 10. 

První  z  výstav,  pod  názvem  Každá 
z  žen  může  být  okouzlena  perlami, 
představí  soukromou kolekci čínských 
říčních  perel  Marcely  Novotné,  která 
umožní nahlédnout do historie perel, 
jejich  druhů  a  rozdělení,  hodnocení, 
a zájemci se dozví také mnohé o péči 
o perly a  spoustu dalších  zajímavostí, 
spojených s těmito krásnými šperky. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 

22. září v 17 hodin za přítomnosti autorky.

Klobouk dělá dámu
22. 9. – 30. 10. 

Praktická  pokrývka  hlavy,  osobitý  doplněk, 
kdysi  nezbytná  součást  oděvu  každé  ženy, 
se  představí  v  mnoha,  především  elegant-
ních  originálních  prvorepublikových,  ale 
i současných autorských podobách na výsta-
vě  Klobouk  dělá  dámu  ze  soukromé  sbírky 
JUDr.  Magdaleny  Kopotové.  Kromě  samot-
ných  klobouků  uvidí  návštěvníci  staré  klo-
boukové formy a mohou nahlédnout do klo-
boučnické dílny.

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 A VERNISÁŽ VÝSTAVY ASTROFOTOGRAFIÍ
POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU – ING. EVŽEN BRUNNER 
8. 9. (čtvrtek) v 18:00 hodin 
Ing.  Evžen  Brunner 
patří  k  nejlepším  as-
trofotografům  v  naší 
republice.  I  když  sám 
sebe  označuje  jako 
„mladého  astrono-
ma“,  který  se  astro-
fotografií  zabývá  jen 
několik  let,  výsledky 
jeho práce jsou obdivuhodné a jeho obrazy mají umělecký rozměr. 
Za  dobrými  pozorovacími  podmínkami  vyjíždí  nejen na oblíbenou 
Českomoravskou vysočinu, ale také třeba na Kanárské ostrovy, nebo 
do Jihoafrické republiky. Již třikrát byly jeho obrazy Českou astrono-
mickou společností oceněny titulem „Česká astrofotografie měsíce“. 
Nechejte si povědět příběh těchto výjimečně krásných obrazů ves-
míru přímo od autora a setkejte se s touto osobností české astrofo-
rografie – Evženem Brunnerem. Kromě hvězdného zážitku na vás na 
vernisáži čeká i malé překvapení.
Vstupné  dospělí  40 Kč,  děti,  studenti  do  26  let,  senioři  a  invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PŘEDNÁŠKA
NEVIDITELNÉ SLUNCE – prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
22. 9. (čtvrtek) v 18:00 hodin 
V  ultrafialovém  svět-
le  vypadá  naše  Slunce 
úplně  jinak,  než  jak  je 
známe.  Očima  ze  Země 
je  nikdy  neuvidíme  tak, 
jak je vidí Sluneční dyna-
mická observatoř pracu-
jící vysoko nad atmosfé-
rou naší planety. Každých 12 sekund pořizuje snímky též ve vzdálené 
UV oblasti. Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., vyvinul unikátní 
matematickou metodu umožňující pozorovat na Slunci doposud ni-
kdy neviděné a fascinující detaily.

Věhlas prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. zdaleka přesahuje 
hranice naší republiky. Jeho profesní život je spjatý s Fakultou stroj-
ního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje 
aplikované matematice. Úzce spolupracuje s předními zahraničními 
odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho 
dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografo-
vání přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů.
Vstupné  dospělí  40 Kč,  děti,  studenti  do  26  let,  senioři  a  invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ
30. 9. (pátek) v 20:30 hodin 
Během Evropské noci vědců nabízíme nejen večerní pozorování da-
lekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny 
a prohlídku výstav. 
Součástí Evropské noci vědců bude též speciální pořad s experimen-
ty  „Jak  vidíme  vesmír?“.  Ukážeme  si,  že  vesmír  vnímáme  našimi 
smysly  přeci  jen  poněkud  jinak,  než  jaký  ve  skutečnosti  je.  Pořad 
začíná ve 20:30 hodin.
Vstup zdarma.

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost
Pozorování  Slunce  v  pracovní  pondělí,  čtvrtek  a  pátek  od  15:00 
do 16:00 hodin. 
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pá-

tek od 20:30 do 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.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND  
SOBOTA 17. 9. A NEDĚLE 18. 9.

Během Astronomického víkendu je možné navštívit 
hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozoro-
vání Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též 
pozorování  večerní  hvězdné oblohy  v  20:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti,  studenti do 26  let,  se-
nioři a invalidé 10 Kč.

V neděli 18. 9. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „KOS-
MONAUTIKA“- RAKETY. Soutěži bude předcházet povídání o prvních 
letech do vesmíru. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

Pohádková středa pro děti
BRNĚNSKÁ MĚSÍČNÍ POHÁDKA 
(mimo 7. a 28. 9.)
Dva kamarádi chtějí očistit Měsíc. Po pohádce 
následuje povídání o Měsíci. Vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invali-
dé 10 Kč.

VÝSTAVY
Dne  8.  9.  se  koná  přednáška  a  vernisáž  výstavy  astrofotografií 
ing. Evžena Brunnera „Poklady z hlubin vesmíru“. Tato výstava bude 
dostupná do konce roku 2016.
- POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU (OD 8. 9.)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstavy  jsou  dostupné  na  začátku  astronomických  pozorování 
a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. 
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výsta-
vu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. První 
schůzka  14.  září.  Obsahem  zářijových  setkání  bude  seznámení  se 
souhvězdími  viditelnými  po  celý  rok  a  se  souhvězdími  viditelnými 
na podzim. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. 
Pololetní poplatek 150 Kč. 

AVÍZO! 
XLVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a  astronomická pozorování. Astronomický  klub GEMI-
NI  je  rozdělen na dvě části. Klub GEMINI  I  je určen všem ve věku 
od 10 let. Termíny schůzek jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30 ho-
din, první schůzka GEMINI  I  je plánována na 6.  října.  Jednorázový 
poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako 
pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájem-
ce o astronomii. Schůzky se konají každé pracovní pondělí od 16:30 
hodin, první schůzka GEMINI II je plánována na 3. října. Jednorázo-
vý poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat 
na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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DIVADLO POINT
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

12. SEZÓNA, ZÁŘÍ 2016 
Středa 14. září v 19 hodin

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

Inscenace Divadla Point vznikla volně na 
motivy stejnojmenné knihy francouzského 
spisovatele Patrica Cauvina. 

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

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

Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 15. září  v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE

(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a  doktor Watson na 
straně dobra. Proti nim stojí záhadná 
bestie, která uprostřed ponuré krajiny 
plné močálů terorizuje rod Baskervillů. 
Dokáže si doktor Watson poradit s  me-
todou dedukční a  převleky slavného de-
tektiva?

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

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procház-
ka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. 
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý, 
J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. 
Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Sobota 17. září v 19 hodin
TESTOSTERON 

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

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

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

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

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Kultura

Michal Horáèek Prostějov při turné Na cestě nevynechá
Koncert Michala Horáčka a jeho hudebních 

přátel Na cestě pořádá v úterý 4. října v 19 hodin 
Městské divadlo v Prostějově. K podzimnímu 
turné se přihlásili i pořadatelé z Prahy, Hradce 
Králové, Zlína a mnoha dalších měst v Česku.

Po obrovském úspěchu alb  Český kalen-
dář  a  Segrado a  dvou souvisejících vyproda-
ných turné přichází textař, básník a producent 
Michal Horáček s dalším koncertním projektem 
Na cestě. Ten mapuje především písně, které bě-
hem třicetileté spolupráce vytvořili se skladate-
lem Petrem Hapkou, ale i jinými partnery.

„Návštěvníci koncertu uslyší absolutní špič-
ku toho, co za poslední desítky let v tuzemské 
hudební oblasti vzniklo,“ uvedl manažer Ondřej 
Fencl a  dodal: „Stejně jako jsou písně z  dílny 
Hapka & Horáček produktem  s  doživotní zá-
rukou, které prověřil čas, rozhlasový éter i zájem 
posluchačů mnoha generací, je toto představení 
postaveno tak, aby bylo pro návštěvníky výji-
mečným zážitkem“.

Turné zároveň reflektuje aktuální pro-
jekty, které Michal Horáček se svými kol-
egy postupně vytváří. Široké spektrum písní, 
které zazní, vyžaduje více interpretů - stejně 
jako tomu je na albech z dílny H&H. Michal 
Horáček proto ke spolupráci pozval hned 
čtyři interprety, kteří zastupují různé generace 
a charaktery. Vesměs jde o dvorní interprety 
jeho projektů, jimiž jsou Ondřej Ruml, Lenka 
Nová, František Segrado a Ruth Horáčková. 
Doprovází je pětičlenný orchestr instrumenta-
listů - sólistů.

Pořadem provází Michal Horáček, který 
reflektuje aktuální události stejně jako nadčasové 
úvahy, které prozrazují jeho erudici kulturního 
antropologa.

„Vstupenky na prostějovský koncert 
prodáváme od 15. srpna, jejich nákup je možný 
také přes internet,”informovala pokladní 
prostějovského divadla Věra Janálová.

www.divadloprostejov.cz -eze-

Divadlo 8. září ukonèí prodej předplatného
Prodej předplatného pro čtyři divadel-

ní skupiny, koncertní abonmá, předplat-
né pro děti a rodiče Čtyřlístek a scénické 
čtení LiStOVáNí ukončí ve čtvrtek 8. září 
Městské divadlo v Prostějově. V polovině 
srpna v  době uzávěrky Prostějovských 
radničních listů chybělo do loňského po-
čtu abonentů již jen 80 lidí.

„Nákup předplatného po 8. září již není 
možný. Počítačový program to neumož-
ňuje,“ uvedla vedoucí divadelní pokladny 
Věra Janálová. Upozornila současně, že do-
prodej na nejbližší abonentní představení 
bude zahájen v pondělí 12. září. 

Prvními abonentními pořady budou 
v  pondělí 19. září v  18 hodin LiStOVáNí 
(Muž, který miloval Yngveho), ve čtvrtek 
22. září v  19 hodin koncert Jany Wallin-
gerové (mezzosoprán) a  Martin Hrocha 
(cembalo, klavír) a ve čtvrtek 29. září v 19 
hodin představení Milovat k smrti o Edith 
Piaf s vynikající Světlanou Nálepkovou.

Pro abonenty uskuteční Městské divadlo 
v Prostějově v sezóně 2016 -2017 dvaačty-
řicet představení a  koncertů, další akce se 
uskuteční mimo předplatné a pro školy.

 Bližší informace:
www.divadloprostejov.cz  -eze-
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Nejchlapovatější chlapi - 35 let neuvěřitelné 
historie èeskoslovenského vojenského loďstva

Kultura

Od září 2016 přicházíme 
s  novou službou – v  knihov-
ně si budete moci nechat 
ověřit svůj účet MojeID. O co 
se jedná? Téměř každá inter-
netová služba (např. nákup 
v  internetovém obchodě) po 
nás vyžaduje přihlášení – tedy 
opakovaný proces registrace 
a  stanovení si hesla, které by 
v  ideálním případě mělo být 
z bezpečnostních důvodů pro 
každou službu jiné. Sdruže-

ní CZ.NIC už od roku 2010 
provozuje bezplatnou službu 
MojeID, která přináší možnost 
přihlašovat se na internetu (na 
webových stránkách, které 
službu moje ID podporují) 
jen s  jedním heslem. Uživa-
telé si sami centrálně spravují 
svou internetovou identitu, 
nastavují si, jaké osobní údaje 
poskytnou konkrétním serve-
rům a  mají je tak pevně pod 
kontrolou. Každý uživatel služ-

by mojeID si může nechat svůj 
účet validovat. Validace je nej-
vyšším stupněm ověření účtu 
mojeID a můžete ji nyní získat 
i  ve studovně naší knihovny. 
Cílem validace je jednoznač-
né ověření totožnosti uživatele 
MojeID a  takto ověřený účet 
pak může fungovat jako tako-
vý občanský průkaz ve světě 
internetu. Více informací zís-
káte na www.mojeid.cz nebo 
na www.knihovnapv.cz.

Ve středu 21. září v 17 hod. 
vás zveme na přednášku Jany 
a Aleny Čižmářových o jejich 
neobyčejných cestovatel-
ských zážitcích. 

Jana Čižmářová je letuška, 
překladatelka z  portugalštiny 
a  angličtiny, absolventka Uni-
versity Palackého v  Olomouci 

v oborech portugalská a anglic-
ká filologie. Spolu se svojí mat-
kou, prostějovskou rodačkou 
Alenou Čižmářovou, se často 
vydává na cesty po bývalých 
portugalských koloniích, tedy 
zemích, kde se dodnes mluví 
portugalsky, aby zjistila, jak se 
žije místním lidem a zachytila 

na svých snímcích jejich kaž-
dodenní život. Po jejich loňské 
úspěšné přednášce o souostro-
ví Sv. Tomáše a  Prince nám 
tentokrát přiblíží své cesty po 
Brazílii. Výstavu jejich fotogra-
fií si pak budete moci prohléd-
nout v naší Galerii Na Půdě až 
do konce října.

Validaèní místo MojeID

Také se vám zdá, že hodně 
zapomínáte, nevybavujete si 
jména a stále něco hledáte? Jistě 
jste už slyšeli o  kurzech tréno-
vání paměti. Osvojíte si v  nich 
různé triky a návody, jak si udr-
žet v  paměti informace, které 
potřebujete. Nebojte se, v  kur-
zech se nezkouší, ani nemusíte 

své výsledky nikomu ukazovat. 
Spíš si oprášíte svoje znalosti, 
strávíte čas v  příjemném pro-
středí, užijete si legrace a  třeba 
navážete i nová přátelství. Kurz 
trénování paměti má šest lekcí 
a bude probíhat od října do pro-
since. Budeme se scházet jeden-
krát za 14 dnů, vždy ve středu 

v 10 hodin v učebně v přízemí 
knihovny. Začneme 5. října 
2016. Hlásit se můžete už nyní 
na tel. č. 582 329 661 nebo osob-
ně v čítárně. Počet účastníků je 
omezen. Kurz je zdarma, ale 
přihlášení je již závazné.

Těší se na vás lektorka  
M. Vyroubalová

Trénink paměti aneb 
Jak si lépe pamatovat

Brazílií cestou necestou

Po skončení první světové 
války se mezi statisíci veteránů 
ze všech bojišť vrátilo i několik 
tisíc bývalých rakousko-uher-
ských námořníků. Také po 
návratu našich legií z Vladivos-
toku přijelo skoro sto kvalitně 
vyškolených námořníků legio-
nářů. V roce 1919 tedy začíná 
35 let dlouhá historie českoslo-
venského říčního vojenského 
loďstva. Naše malá vnitrozem-
ská země vybudovala velkou 

říční flotilu schopnou boje na 
hladině vodních toků, minové 
války, strážní služby i boje s ne-
přátelskou pěchotou a  ženisty. 
Tato lodní síla zmizela z  hla-
diny Dunaje se zánikem naší 
země v roce 1939, ale po dru-
hé světové válce byla v  menší 
míře obnovena. Ve čtvrtek 29. 
září od 17 hod. máte možnost 
vyslechnout si unikátní před-
nášku, která vás seznámí se 
základními historickými fakty 

rakouského, rakousko-uher-
ského a  československého vo-
jenského loďstva. Uvidíte vo-
jenské uniformy, všechny typy 
používaných plavidel a výzbro-
je a poznáte i plánované bojové 
nasazení. A nakonec se sezná-
míte s  naším největším bojo-
vým plavidlem, hlídkovou lodí 
Prezident Masaryk. Přenášku 
si pro vás připravil Ing. Jaromír 
Vykoukal a přednese ji spolu se 
svojí manželkou Ladou. 

Už tři roky probíhají v prostě-
jovské knihovně kurzy výuky prá-
ce na počítači, které jsou určené 
především seniorům. Těší nás vel-
ký zájem o tyto kurzy a také kladné 
ohlasy na ně. V říjnu proto oteví-

ráme další běh kurzů určených 
naprostým začátečníkům. V  pěti 
na sebe navazujících lekcích si vy-
zkoušíte práci s myší, seznámíte se 
s  klávesnicí PC, zkusíte si napsat 
jednoduchý text, uložit soubor 

a také vyhledávat některé informa-
ce na internetu. Pokud se chcete 
kurzu také zúčastnit, přihlaste 
se už teď v čítárně nebo na tel. č. 
582 329 661. O začátku kurzu vás 
budeme telefonicky informovat.

Další poèítaèové kurzy pro seniory
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Filmový tábor Sobotín 2016
Už dvanáctý ročník filmové-

ho tábora v Sobotíně pořádané-
ho Gymnáziem Jiřího Wolkera 
mají za sebou mladí filmaři 
pod vedením lektorů z Divadla 
Point. 

Letošní téma „KOMIKSOVÉ 
POSTAVY VE FILMU“ bylo ve-
lice atraktivní, ale z  počátku pro 
mnohé těžko zpracovatelné. Až po 
prokousání se ohromným množ-
stvím filmů (mezi kterými nesměly 

chybět díla jako Kdo chce zabít Jessii, 
Čtyři vraždy stačí drahoušku nebo 
americká zpracování Marvela nebo 
DCs). Po tomto bleskovém studiu 
historie komiksu se šest desítek 
účastníků seznámilo s originálním 
příběhem komiksových postav 
a  začala „výroba filmu“. Každá ze 
šesti skupin si pod vedením svého 
supervizora vylosovala jednu část 
příběhu a postupně vznikal jeden 
velký filmový projekt. 

Kromě práce na hlavním 
filmu BLOB!, jehož premiéru 
mohli diváci vidět v  Sobotíně 
už 12. srpna, mladí filmaři na-
táčeli svoje individuální projek-
ty. Nakonec jich bylo více než 
hodinu a půl promítacího času. 
Nechyběly mezi nimi hudební 
klipy, experimentální filmy, do-
kumenty a  ani původní píseň. 
Přítomní diváci nechtěli věřit, 
že to všechno dokázali filmaři 

vytvořit během deseti natáčecích 
dní. A k tomu se navíc věnovali 
tanci, sportovním aktivitám, zá-
bavným hrám, vydali se na dva-
cetikilometrovou túru, zpívali 
u  táboráku a  užívali si koupání 
v bazénu. Skvělá atmosféra vyvr-
cholila v premiérový večer, který 
navštívily desítky rodičů a  fa-
noušků a také dlouholetý patron 
tábora A. Mačák. V  Prostějově 
budou moci diváci shlédnout fi-

nální verzi filmů v Divadle Point 
počátkem října.

Nyní se divadelníci z  Pointu 
už chystají na novou sezónu a je 
opravdu na co se těšit. Úspěšná 
představení Testosteron, E=mc2, 
lásko moje, Baskervillská bestie 
nebo Maturanti jsou už připrave-
na, ale na své příznivce čekají také 
premiéry. Přejeme úspěšnou 12. 
sezónu Divadla Point při Gym-
náziu J. Wolkera Prostějov.  -js-

Okrašlovací spolek měs-
ta Prostějova pořádá 11. září 
tradiční Jiřinkové odpoledne. 
I  letos bude věnováno jedné 
z  prvních členek Okrašlovací-
ho spolku, zesnulé Jarmile Po-
spíšilové. Do Národního domu 
si spolek přizval svatební salon 
Marilyn a  kosmetický salon 
Sedmikráska.

Součástí programu bude 
módní přehlídka salonu Mari-
lyn, která nabídne společenské 
a  svatební  šaty. K  dokonalosti 
předvádějících zcela jistě přispěje 
i kosmetický salon Sedmikráska, 

který se bude prezentovat líče-
ním. O kulturní zážitek se posta-
rá semifinalista Superstar Tomáš 
Jurenka s kapelou Viadukt. Vý-
zdobu a  květinové vazby, které 
budou k vidění v přednáškovém 
sále, zajistí studio FLORIS Pavly 
Koutné.

„Už teď se těším na všechny, 
kdo si najdou čas a  Jiřinkové 
odpoledne navštíví. Zcela jistě 
nebudou litovat,“ přidala pozvá-
ní Milada Sokolová, předsedky-
ně Okrašlovacího spolku města 
Prostějova. Program začne v 16 
hodin.  -red-
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Jiřinkové slavnosti Jarmily Pospíšilové



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 30 31. srpna 2016

Kultura

 K O S Í Ř
d   a  v   i  d         b   a   r   t   o   š

Výstava Davida Bartoše v Duze
David Bartoš je studentem absol-

ventského ročníku Fakulty výtvarných 
umění VUT v  Brně (ateliér Environ-
ment pod vedením Barbory Klímové) 
a  současně i  Výtvarné tvorby na PdF 
UP v Olomouci. A právě tam se přes 
tvorbu v  ateliérech tradičních médií 
(kresba, malba, socha, grafika aj.) do-
stal až do ateliéru intermédií, kde se 
seznámil s  konceptuálními přístupy. 
Ty se posléze začaly uplatňovat v jeho 
pracích, které však často využívají 
principy akčního umění v  podobě 
happeningů a performancí, ze kterých 
však povětšinou kromě záznamu zů-
stává i pomyslný umělecký artefakt.

Kromě autorské tvorby se věnuje 
provozu galerie Cyril v  nevšedním 
prostoru věže kostela sv. Cyrila a  sv. 
Metoděje v  Prostějově, která prezen-
tuje současné umění především v po-
době site-specific instalací (více info na 

www.galerieCyril.cz).
V  klubu DUHA bude vystavovat 

práci úzce spjatou s naším regionem. 
Název Kosíř se samozřejmě odvozuje 
od jediného hanáckého kopce, na kte-
rém se dá příkladně reflektovat téma 
výstavy. A  tím je trend v  turistice, ve 
které se projevuje konzumní touha po 
spotřebě. Příroda sama nestačí, lidé již 
v lese neobdivují jeho přirozenou krá-
su, nýbrž potřebují k dokonalému pro-
žitku zábavu, jež je dodána opět člově-
kem (rozhledny, bufety, lanová centra, 
apod.). Toto téma zpracoval kombina-
cí tradičního média kresby s koncep-
tuálnějším přístupem v  podobě textů 
(deníky a časopis) a záznamem z hap-
peningu, který se na Kosíři v nedávné 
době uskutečnil. Je rozhodně dobře, 
že se David nevydává jedním z těchto 
médií, ale vybírá si od každého něco.

 Mira Macík

DUHA – Kulturní klub u hradeb
Vernisáž v pátek 2. září 2016 v 17 hodin.

Výstava otevřena do 30. září 2016 po – čt 9 – 12 a 13 – 15 a pá 9 – 12
a při večerních a víkendových akcích.
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Vyrábíme luxusní èalouněné 
postele již 26 let! 
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INZERCE

Taneční škola Šárky Milarové
a Taneční klub Jiřího Šindlera pořádají

Taneční škola Šárky Milarové
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VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ
Září patří mezi měsíce ideální 

na cestování. Využijte tedy pří-
jemných teplot a hezkého počasí 
a pojeďte s námi.

2. 9. zamíříme do zámku v Ly-
sicích. V uvedeném termínu zde 
probíhá výstava Rozmařilosti jiřin. 
Kromě prohlídky zámku a  zá-
mecké zahrady nás čekají bohatá 
aranžmá jiřin a výstava poštovních 
známek na téma květiny, hrady 
a zámky. Odpoledne si projdeme 
s  průvodcem historické centrum 
Boskovic. Součástí prohlídky bude 
i návštěva několika budov.

5. 9. se pojedeme podívat do 
Opavy, jak se vyrábí vánoční oz-
doby. Malování baněk si také vy-
zkoušíme. Odpoledne je na pro-
gramu návštěva Slezského muzea.

7. 9. využijeme mimosezon-
ních cen a zamíříme do Termálů 
ve Velkých Losinách na celodenní 
koupání.

15. 9. je naplánovaná návštěva 
zámku v Úsově, kde je mimo jiné 
k  vidění lovecko-lesnická expo-
zice. Odpoledne se podíváme do 
Mohelnice. Společně navštívíme 
zdejší muzeum, individuálně 
pak mohou zájemci vystoupat na 
radniční věž a rozhlédnout se po 
okolí.

20. 9. jedeme do Kopřivnice. 
Expozice zdejšího muzea jsou tak 
pestré, že jen prohlídka části z nich 
je na celý den. My se podíváme 

na historické Tatrovky a prohléd-
neme si expozici olympioniků 
Zátopkových. Navštívíme také 
nejstarší budovu v Kopřivnici, kde 
sídlí Muzeum Fojtství.

22. 9. zamíříme do Moravské 
Třebové a  projdeme si okruh 
Poklady Moravské Třebové na 
zdejším krásném renesančním 
zámku. Odpoledne zamíříme do 
dalšího malebného městečka – 
do Lanškrouna. Prohlédneme si 
mimo jiné zdejší muzeum.

29. 9. je v plánu krátká návště-
va Štramberka a  hlavně exkur-
ze ve firmě Marlenka spojená 
s ochutnávkou medových dobrot. 
Stihneme se podívat i  do centra 
Frýdku-Místku, kde si mohou 
zájemci individuálně prohlédnout 
expozice muzea umístěné ve zdej-
ším zámku a projít se po zámecké 
zahradě. 

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

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

 Jana Šmudlová

Sociálně aktivizaèní služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání 
v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání  Lektor
20.9.2016 14.00  Návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého 

(Milosrdných bratří) 
Léto pomalu končí a my se vypravíme na prohlídku dalšího z prostějov-
ských kostelů. Sraz ve 14 hod před vchodem do kostela.
 Dr. Karel Kavička
27.9.2016 14.00 Kvíz o znalostech našeho okresu
Zavzpomínáme si na minulý ročník Akademie seniorů, na naše setkání 
a výlety a dáme si kvíz o znalostech našeho okresu. Hana Vybíhalová

Pokud máte zájem, otevíráme pro Vás nové rekondiční cvičení, které 
bude vždy v 1.,3. a 4. úterý v měsíci od 14 hodin v tělocvičně LIPKY 
na Tetíně. Začínáme 4.10.2016. Přihlásit se můžete v kanceláři LIPKY.

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ  
se uskuteční v prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro 

(pokud není uvedeno jinak).  
Setkání Akademie seniorů se konají za podpory

Nadačního fondu Veolia.

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

Blahopřejeme

 70 let  Marie Rušilová, Helena Keprtová, Jana Daněčková, Ludmila Poledníčková, Marie 
Vysloužilová, Jiřina Stejskalová, Jan Hradil, Ing. Bohdan Kousal, Libuše Reková, 
Helena Brožová, Růžena Vlková, Jaroslav Šup, MUDr. Zdeňka Pechová, Marta 
Šusterová, Jiří Korčák, Libuše Abrlová, Alena Veselá, Svatava Graffová, Jiří Koukal, 
Marta Šnajdrová, Emil Bártů, Ing. Karel Mayer, Mojmír Nevěřil, Libuše Otrubová, 
Mgr. Pavla Trimmelová, Břetislav Šlapák.

 75 let  Vlastimil Kolečkář, Zdeněk Kratochvíl, Emilie Němcová, Eduard Vařeka, Anna 
Knausová, Ing. Jiří Jenčík, František Bečička, Josef Zdařil, Miroslav Jančík, Danuše 
Jančaříková. 

 80 let  Anežka Mlatečková, Zdeňka Sedláčková, Ing. Miroslav Kühr, Anna Jančíková, 
Božena Ferjancová, Milan Němec, Miroslav Pilař, Drahomíra Tůmová, Vladimír 
Vitásek, Josef Píša, Miroslava Hrachovinová, Irena Hrazdilová.

 85 let  Naděžda Šalamounová, Karel Snášel, Milan Vojtek, Vladislav Barák, Jan Růžička.

 90 let  Jiří Blaha, Růžena Krupičková, Věra Michalcová, Augustin Žáček, Jaroslav Řehulka.

 91 let Jan Černohous, Ilona Vencová, Ing. Miloš Kleiner, Zdeňka Všetičková.

 92 let Zdeňka Procházková, Františka Lošťáková, Antonín Kopřiva.

 93 let Milan Kleiner, Marie Roháčková, Libuše Brančíková.

 94 let Miroslava Vaňková, Jindřiška Vyroubalová, Vlasta Balzerová.

 95 let Anna Různarová.

 97 let Vlasta Paňáková.

 91 let  Jaroslav Lysoněk

Dodateèné blahopřání - èerven 2016

V měsíci èervenci 2016 oslavili svá jubilea

SENZA družstvo, 
chráněná dílna zve: 

Chcete zjistit, jak pracují zdravotně znevýhodnění občané? Při-
jďte se podívat do Senza Družstva, chráněné dílny na Tylově 
ulici 44 v Prostějově.
Můžete se na vlastní oči přesvědčit, jak tito lidé pracují v prádel-
ně, kuchyni a na univerzální dílně ve prospěch veřejnosti! Další 
informace naleznete na www.senzapv.cz

Zájezdy Svazu tělesně postižených v ČR
Svaz tělesně postižených v ČR, Prostějov, Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na tyto zájezdy:
1/ 17. 9. 2016 do Veľkého Mederu – pobyt ve slovenských termálech.
2/ 23. 9. 2016   Cholina s návštěvou pivovaru a Loštic
3/ 15. 10. 2016  termální lázně Mošoň Bližší informace v kanceláři č. 106, tel.: 724 706 773
 Alexandr Něnička

ZLATÁ SVATBA

Manželé Marie a Vladimír Kociánovi oslavili 16. července 2016 krásné 50. výročí společné-
ho života. K výročí zlaté svatby jim blahopřejeme!
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Otevírací doba ICM Prostějov
Od čtvrtka 1. září bude mít ICM Prostějov opět otevírací dobu od 

12.00 do 17.00 hod. Podrobnější informace vždy najdete na našich strán-
kách www.icmprostejov.cz.

V úterý 6. září a ve středu 7. září bude ICM Prostějov zavřeno z důvo-
du účasti na Burze volného času.

Ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. září bude ICM Prostějov zavřeno z pro-
vozních důvodů.

Akce plánované na září
Slevové karty ISIC Scholar, ISIC a ITIC

Chcete využívat i v novém školním roce slevy, které vám zajistí slevové 
karty ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pedagogové) – v Pro-
stějově, 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 našem webu 
www.icmprostejov.cz. 

Den otevřených dveří ICM a MEIS Prostějov – 15 let ICM
Nový školní rok zahajuje ICM Prostějov i letos Dnem otevřených dveří, 

a to ve čtvrtek 15. září 2016. Přijďte se mezi 14.00 a 17.00 hod. podívat, jak 
to v ICM vypadá a co všechno vám nabízí. Oslavíme také 15 let od na-
šeho založení, během kterých jsme pro vás připravovali besedy, kreativní 
workshopy i soutěže a setkávali se s vámi při různých akcích v Prostějově 
i v okolí. Přijďte slavit s námi – dort sice nebude, ale zato si můžete pochut-
nat na vlastnoručně nazdobeném perníkovém Íčku. Samozřejmostí 
budou také zajímavé materiály, které si od nás můžete odnést, a možnost 
namalovat si vlastní placku. Navíc se dozvíte, co pro vás má ICM spolu 
s  Městským evropským informačním střediskem (MEIS) připraveno 
v tomto školním roce. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Evropská dobrovolná služba? Pojeď taky!
Informační centrum pro mládež Prostějov se jako vysílající a hostitelská 

organizace EDS připojuje k oslavám 20 let od založení dobrovolnického 
programu pro mladé lidi. Na září připravuje letákovou kampaň, která zá-
jemcům přiblíží, co to vlastně znamená vyjet na Evropskou dobrovolnou 
službu, co to dobrovolníkovi přinese a také aktivity těchto mladých lidí 
v ICM Prostějov. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

S Europassem se ve světě neztratíte
Přijďte si do Informačního centra pro mládež vyzkoušet orientaci v no-

vých pracovních kartách, které testujeme ve spolupráci s Europassem – ať 
už chcete napsat životopis či motivační dopis, potřebujete doložit své 
dovednosti či praxi, chystáte se studovat, pracovat, dobrovolničit nebo 
cestovat v zahraničí. Každý, kdo si vyzkouší práci s pracovními listy a po-
dělí se s námi o svůj názor, od nás dostane malý dáreček.

PROGRAM NA ZÁŘÍ

Pondělky 9.30 – 11.30 – diskus-
ní rodičovská skupina rozšíří Vaše 
obzory, zatímco vaše děti si zlepší 
své sociální, pohybové, hudební 
a manuální schopnosti.

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

6. 9. Mexická kuchyně – ku-
linářský podvečer s  Roxanou G. 
Lopez

Kvůli ochutnání mexické kuchy-
ně nemusíte jezdit až do dalekého 
Mexika, ale stačí přijít na tento kuli-
nářský podvečer do Mozaiky. 

13. 9. Kurz efektivního rodi-
čovství – šestidílný kurz Mgr. M. 
Mečkovské

Lekce 1: Budování vztahu mezi 
rodiči a dětmi

Probereme osobní práva dospě-
lých a dětí, zodpovědnost a povin-
nost, vzájemný respekt a sebeúctu, 
účelovost našeho chování... Určeno 
pro přihlášené účastníky.

20. 9. Kurz efektivního rodi-
čovství – šestidílný kurz Mgr. M. 
Mečkovské

Lekce 2: Čtyři výchovné styly
Přejímáme způsoby, jak jsme 

my jako děti byli vychováváni 
a uplatňujeme je v našem rodičov-
ství, nebo se naopak snažíme najít 
úplně jiný výchovný styl, než měli 
naši rodiče? Určeno pro přihlášené 
účastníky.

27. 9. Kurz efektivního rodi-
čovství – šestidílný kurz Mgr. M. 
Mečkovské

Lekce 3: Pochopení chování 
a zlobení dítěte

Je dobré si uvědomit, jaké máme 
pocity při špatném chování dítěte 
a jak na něj reagujeme. 

Určeno pro přihlášené účastníky.
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program 

pro rodiče (přednášky, besedy), hlí-
dání dětí zajištěno. 

8. 9. Rozdílné potřeby žen 
a mužů – beseda s Ing. P. Mečkov-
ským, M.A

I když jsme každý originál, něco 
máme společné. A  tím jsou naše 
vnitřní potřeby. Jaké potřeby mají 
ženy a  jaké muži? Jak je můžeme 
naplnit a jak jim rozumět?

15. 9. Zdravá a efektivní komu-
nikace v rodině - přednáška Mgr. 
M. Mečkovské

Umíme si naslouchat a umíme 
spolu mluvit? Jaké jsou překážky 
v komunikaci? 

22. 9. Jak se správně pohádat? – 
beseda s Ing. P. Mečkovským, M.A

Konflikt nemusí být vždy brán 
jako negativní věc. Často nám 
umožnuje pročistit naše vztahy. Jak 
porozumět konfliktům a  jak se je 
naučit zvládat efektivně.

29. 9. Jak úspěšně hledat prá-
ci? – přednáška K. Markové (Úřad 
práce)

Poradenská pracovnice úřadu 
práce přinese přehled způsobů 
efektivního hledání pracovního 
místa, poradí, jak uspět u přijímací-
ho pohovoru...

Čtvrtky 17.00 – 19.00 Čajovna 
– přijďte si posedět, poznat nové 
lidi, popovídat si, zahrát stolní hry, 
ping pong, nebo zdarma využít PC 
(Internet, Skype, levnější telefono-
vání).

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 
776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.cent-
rum, www.zebrik.org

Zdravotnická škola zve znovu seniory ke studiu
Střední zdravotnická škola 

Prostějov otevírá v prvním po-
loletí školního roku 2016/2017 
již jedenáctý běh kurzu pro 
seniory, který má název Odpo-
vědným přístupem ke stáří, 
zdravý životní styl a  ochra-
na člověka za mimořádných 
událostí, který je pořádán díky 
finanční podpoře statutárního 
města Prostějova.

Je určen všem seniorům, 
kteří nechtějí jen sedět doma, 
ale chtějí se něco dozvědět 
například o  těchto tématech: 
Mimořádné události – posky-
tování první pomoci, předchá-
zení onemocněním, Relaxační 
a  výtvarné techniky, Očista or-
ganismu, Asertivita, Biologické 
potřeby a jejich saturace atd.

Kurz bude zahájen od září 

2016, termín bude upřesněn 
všem přihlášeným, je v rozsahu 
třiceti hodin, vždy v  odpoled-
ních hodinách a zájemci se mo-
hou přihlásit buď na email: sko-
la@szdravpv.cz, kde uvedou 
heslo KURZ SENIOR 11, telefo-
nicky na čísle 582 343 861 ane-
bo osobně na sekretariátu školy 
na Vápenici 3. Počet účastníků 
je omezen. -mm-

Kurzy CCU v novém školním roce 2016/2017
Centrum celoživotního učení 

od září zahajuje další sérii po-
čítačových kurzů a  zájmových 
kurzů pro dospělé. Chcete se 
naučit používat počítač anebo 
získat nové dovednosti třeba 
v  úpravě obrázků a  fotografií? 
Nakládáte správně se svými 
penězi a  chcete zajistit bezpečí 
vašich osobních financí v  kaž-
dodenním životě? Hledáte 
uvolnění při umělecké činnosti 
v  podobě kresby, malby nebo 
paličkování? Neváhejte a  při-
hlaste se do Centra celoživotní-
ho učení.

Počítačový kurz pro úplné za-
čátečníky nabízí seznámení s pra-
cí na počítači od základů. Tyto 
kurzy budou probíhat od konce 
září v budově Cyrilometodějské-
ho gymnázia, Komenského 17.

Pro pokročilejší uživatele po-
čítače nabízíme kurz Práce s flash 
diskem, Kurz práce s  fotografií 
a  Kurz Pohyblivé obrázky. Nad-
stavbové kurzy budou začínat 

v druhém pololetí školního roku.
Jak vnímáte peníze? Víte jak 

sestavit rodinný rozpočet? Tyto 
a  další otázky vám osvětlí prak-
tický kurz Finanční gramotnost, 
zaměřený na bezpečí vašich 
osobních financí v každodenním 
životě. Tento kurz bude zahájen 
v říjnu.

Zveme také všechny zájemce 
o  uměleckou činnost. Nabízíme 
dva celoroční zájmové kruhy 

– Výtvarný kruh (středa 16:00-
18:00) a Paličkování (úterý 15:00-
18:00.

V případě vašeho zájmu o ně-
který z kurzů se můžete přihlásit 
u: Mgr. Jitky Havlíčkové, tel: 
582 302 555, emailem na adrese: 
havlickova@cmgpv.cz nebo se 
stavit osobně ve škole. Více infor-
mací naleznete také na webových 
stránkách: http://ccu.cmgpv.cz. 
 -redakčně zkráceno-
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Kaleidoskop

Sportcentrum - DDM Prostějov
nabídka ZÚ ve školním roce 2016/2017

Taneční pro 
dospělé

Kurz začíná 9. 10. 2016 od 18 hod.

Více informací na  WWW.TK-MANGO.CZ
E-mail: ts.mango@seznam.cz Mobil: 604 754 889

Místo konání:  Gymnázium Jiřího Wolkera,  
Kollárova 3, 796 01, Prostějov

Kurz povede:   Jan Halíř & Hanka Nováková
Cena:  1250 Kč/osoba.

V tomto kurzu nevyžadujeme žádné krokové znalosti. 
Mezi tance, které Vás naučíme patří anglický waltz, tango, valčík, 

quickstep, cha-cha, jive, polka, rockenroll, blues
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Název kroužku Pracoviště Věk Úplata/rok Doba konání ZÚ

Atletika – přípravka Olympijská 6 až 12 350,- Ovečka
Atletika – minipřípravka Olympijská 5 až 6 350,- Ovečka
Badminton Olympijská 11 až 18 300,- Ovečka
Basketbal dívky Olympijská 9 až 12 500,- Gross
Basketbal chlapci – přípravka Olympijská 6 až 9 600,- Gross
Bylinkář Olympijská 12 až 15 500,- Zajíčková
Cestovatelé Olympijská 8 až 15 600,- Zajíčková
Cyklistika Olympijská 8 až 15 300,- Zajíčková
Fit Fight Olympijská 14 až 18 400,- Zatloukal
Florbal dívky Olympijská 15 až 19 500,- Zatloukal
Florbal chlapci Olympijská 9 až 15 400,- Zatloukal
Florbal chlapci - rekreační Olympijská 6 až 10 400,- Zatloukal
Folklórní soubor Valentýnek Olympijská 6 až 15 300,- Zajíčková
Hloučelata Olympijská 6 až 8 500,- Zajíčková
Kondiční florbalový kroužek Olympijská 14 až 19 200,- Zatloukal
Kopaná Olympijská 5 až 7 400,- Gross
Plastikoví modeláři Olympijská 8 až 19 300,- Zajíčková
Posilování Olympijská 15 až 19 400,- Zatloukal
Sportovní gymnastika děti Olympijská 5 až 15 800,- Zajíčková
Sportovní hry Olympijská 10 až 16 400,- Gross
Sportovní tanec Olympijská 8 až 18 300,- Zatloukal
Tenis rekreační Olympijská 8 až 19 600,- Zajíčková
The Cheers - Roztleskávačky Olympijská 6 až 14 300,- Zatloukal
Turistický Olympijská 6 až 16 200,- Zajíčková
Volejbal dívky Olympijská 8 až 15 400,- Zatloukal
Výletnický Olympijská 8 až 12 300,- Novák
Angličtina Vápenice 9 až 15 500,- Faltynková
BADMINTON rekreační A Vápenice 9 až 11 400,- čt 15:30 - 16:30 Pavlíková
BADMINTON rekreační B Vápenice 11 až 13 400,- čt 16:45 - 17:45 Pavlíková
BADMINTON rekreační C Vápenice 13 až 18 400,- čt 18:00 - 19:00 Pavlíková
Elektronika a elektrotechnika Vápenice 10 až 18 600,- po 17:00 - 18:30 Jestrebský
Flétna I Vápenice 6 až 18 300,- po 15:00 - 16:00 Koudelková
Flétna II Vápenice 6 až 18 300,- po 16:10 - 17:10 Koudelková
Flétna III Vápenice 6 až 18 300,- po 17:20 - 18:20 Koudelková
Florbal I Vápenice 7 až 9 400,- 1x týdně 1,5 hod. Faltynková
Florbal II Vápenice 10 až 12 400,- 1x týdně 1,5 hod. Faltynková
Florbal III Vápenice 13 až 18 400,- 1x týdně 1,5 hod. Faltynková
Hasičský - mladší (SDH Domamyslice) Vápenice 6 až 11 300,- čtv 16:30-17:30 Ševčíková
Hasičský - starší (SDH Domamyslice) Vápenice 11 až 15 300,- čtv 17:30:-19:00 Ševčíková
Hrátky s batolátky (pohybovky R+D) Vápenice 1 až 3 300,- 1x týdně 1,5 hod. Ševčíková
Hry bez hranic 1 (pohybovky) Vápenice 6 až 7 400,- po nebo stř Ševčíková
Hry bez hranic 2 (pohybovky) Vápenice 7 až 9 400,- po nebo stř Ševčíková
Karate - Kihon, kata Vápenice 7 až 18 400,- po 16:15 - 17:45 Jestrebský
Karate - Kumite Vápenice 7 až 18 400,- stř 16:15 - 17:45 Jestrebský
Karate - Makiwara Vápenice 7 až 18 400,- po 18:00 - 19:30 Jestrebský
Karate - Okinawate Vápenice 7 až 18 400,- stř 18:00 - 19:30 Jestrebský
Karate - Shotokan Vápenice 7 až 18 400,- út 16:45 - 18:15 Jestrebský
Keramika Vápenice 6 až 9 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková
Keramika Vápenice 10 až 18 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková
Kick box aerobik Vápenice 15 až 18 400,- po nebo stř Ševčíková
Krarate - přípravka Vápenice 7 až 18 400,- út 15:00 - 16:30 Jestrebský
Kytara - mírně pokročilí Vápenice 10 až 18 400,- 1x týdně 1,5 hod. Ševčíková
Kytara - pokročilí Vápenice 10 až 18 400,- 1x týdně 1,5 hod. Ševčíková
Kytara - začátečníci Vápenice 10 až 18 400,- 1x týdně 1,5 hod. Ševčíková
Malí mistři malíři Vápenice 6 až 8 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková
Malý Mánes-folklórní soubor Vápenice 5 až 15 300,- po 17:15-18:15 Koudelková
Modelář letecký I Vápenice 10 až 18 800,- stř 16,30 - 18,30 Pavlíková
Modelář letecký II Vápenice 10 až 18 800,- čt 16,30 - 18,30 Pavlíková
R.A.Dance - DĚTI Vápenice 6 až 10 300,- 1x týdně 1,5 hod. Pavlíková
R.A.Dance - JUNIOŘI "A" pokročilí Vápenice 11 až 18 600,- 1x týdně 3 hod. Pavlíková
R.A.Dance - JUNIOŘI "B" začátečníci Vápenice 11 až 18 300,- 1x týdně 1,5 hod. Pavlíková
Rybáři Vápenice 8 až 15 200,- út 15:30 - 17:00 Jestrebský
Sebeobrana přípravka I. Vápenice 8 až 15 400,- čt 16:30 - 18:00 Jestrebský
Sebeobrana přípravka II. Vápenice 8 až 15 400,- pá 16:30 - 18:00 Jestrebský
STOLNÍ TENIS rekreační A Vápenice 9 až 11 400,- út 14,30 - 15,30 Pavlíková
STOLNÍ TENIS rekreační B Vápenice 11 až 13 400,- út 15,45 - 16,45 Pavlíková
STOLNÍ TENIS rekreační C Vápenice 13 až 18 400,- út 17,00 - 18,00 Pavlíková
Střelecký Vápenice 10 až 15 800,- út 16:30 - 18:00 Jestrebský
Výtvarné stvořidlo mladší Vápenice 6 až 8 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková
Výtvarné stvořidlo starší Vápenice 9 až 12 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková
Výtvarný ateliér + přípr.k talent. zk. Vápenice 9 až 18 500,- 1x týdně 1,5 hod. Koudelková

Více informací vč. přihlášek (letos již jen elektronicky) na webu: www.sportcentrumddm.cz

Vedoucí 
oddělení

INZERCE

Jan Halíř, 
účastník Stardance II

 

Pořadatel:   Sportcentrum – DDM Prostějov    
   www.sportcentrumddm.cz 

Datum konání: úterý 6.9.2016 08:30-12:00 hod.  program pro první stupeň ZŠ 

      13:00-19:00 hod. program pro družiny a rodiče s dětmi  

   středa 7.9.2016 08:30-13:00 hod. program pro druhý stupeň ZŠ 

Místo konání: sportovní hala Sportcentra – DDM Prostějov a okolí 

Nabídka: široké spektrum volnočasových aktivit; florbal, badminton, tenis, atletika, 
gymnastika, tanec, judo, karate, box, výtvarné kroužky, letecké modely, RC modely, 
fotbal, lakros, kroket, discgolf, dopravní kroužek 

Doprovodné akce: pódiová vystoupení (dopoledne), záchranářský víceboj, lanovka a další 

Vstup: zdarma!!! 
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Pořadatel:  Sportcentrum – DDM Prostějov 
  www.sportcentrumddm.cz

Datum konání:
úterý 6. 9. 2016

08:30-12:00 hod.   program pro první stupeň ZŠ
13:00-19:00 hod.   program pro družiny a rodiče s dětmi

středa 7. 9. 2016
08:30-13:00 hod.   program pro druhý stupeň ZŠ

Místo konání: 
sportovní hala Sportcentra – DDM Prostějov a okolí

Nabídka: 
široké spektrum volnočasových aktivit; florbal, 

badminton, tenis, atletika, gymnastika, tanec, judo, 
karate, box, výtvarné kroužky, letecké modely, RC 

modely, fotbal, lakros, kroket, discgolf, dopravní kroužek
Doprovodné akce:

pódiová vystoupení (dopoledne), 
záchranářský víceboj, lanovka a další
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Další promenáda 
letošního roku

Divadelní spolky Historia a Loutkové divadlo Starost Prostějov
zvou  na další promenádu,  která se uskuteční v neděli
18. září 2016 ve 14 hodin, kdy se sejdeme před radnicí 

a vydáme se k jednomu z měšťanských domů, o kterém 
jsme zatím nemluvili – a dozvíme se něco zajímavého 

                                                          z jeho historie.  -ič-

Přijďte mezi nás a malujte 
Prostory Regionálního in-

formačního centra v  prostějov-
ském zámku představily během 
léta tvorbu amatérských malířů 
důchodového věku. Úspěšní vy-
stavovatelé přes prázdniny pilně 
tvořili a  jejich díla bude možné 
brzy obdivovat v některé z galerií. 
Pokud máte také zájem se výtvar-
ně rozvíjet a příjemně trávit volný 
čas v přátelské atmosféře, přijďte 
v úterý 20. září 2016 od 14 do 15 
hodin do budovy Sportcentra - 
DDM ve dvoře vpravo, Vápenice 
9, Prostějov. Zúčastníte se infor-
mativní schůzky, na které se do-
zvíte vše, co vás zajímá k provozu 
kurzů a rovněž se můžete ihned 
přihlásit. Kurzy jsou vhodné pro 
zájemce s  minimálními doved-
nostmi stejně jako pro ty, kteří už 

s  výtvarnou tvorbou určité zku-
šenosti mají. Základní kurz trvá 
dva měsíce a lektoři se každému 
věnují jednotlivě. 

Pondělí 3. října 2016 ve 14 
hodin je podstatným termínem, 
kdy škola malování s  lektorem 
Peterem Šobrem začíná. Odpo-
lední setkávání vyplní kresba, 
grafika, portréty a  olejomalba. 
Přátelé, kteří již malířskou školu 
navštěvují v úterním kurzu paní 
Květy Snášelové, se sejdou 4. 
října ve 14 hodin a  návštěvníci 
čtvrtečních lekcí stejné lektorky 
pak ve čtvrtek 6. října rovněž ve 
14 hodin. 

Malování ve spolku KOKTEJL 
podporuje statutární město Pro-
stějov a všechny zve Bc. Jana Lu-
kele. 

INZERCE

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz
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6 Prostějov 22. ZÁŘÍ 2016
9–17 hod. – Společenský dům Prostějov

	Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Prostějov
	Okresní hospodářská komora v Prostějově
	Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Spolupořadatelem je Statutární město Prostějov
www.burzapav.cz

organiZÁtoŘi burZy:

urČEno Pro KaŽDÉHo:

	Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
	Kdo hledá povolání pro sebe nebo své děti
	Kdo se zajímá o pracovní trh

vystavovatELÉ:

	Významní zaměstnavatelé regionu
	Školy, které s nimi spolupracují

DoProvoDnÝ PrograM:

	Poradenství Úřadu práce ČR – volná pracovní 
místa, rekvalifikace, volba a změna povolání

	Zaměstnavatelé se představují – Hyde park
	Možnost prohlídky kamionu a servisního vozidla
	Přijímací pohovor na zkoušku v AJ (od 10 hod.)
	Ukázka Assessment centra (v 9.15 a 11 hod.)
	Měření krevního tlaku, testování hygieny rukou
	Znalostní soutěž s Prostějovským Večerníkem

 

 
vstuP

ZDarMa

KDE

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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Výherci soutěže O pohár zdravého města 
se proletěli sportovním letadlem

Jako každoročně i letos věnoval prostějovský aeroklub poukázky na let pro vítěze soutěže 
O pohár zdravého města. 

Výherci se setkali v tomto měsíci na letišti a užili si krásný let sportovním letadlem.  -lš-

Nordic walking v září
Díky finanční podpoře z pro-

jektu Zdravé město Prostějov 
pokračují i  v  letošním roce 
zdarma lekce nordic walkingu 
pro všechny zájemce, kteří se 
chtějí dozvědět, jak tato po-
hybová aktivita pomáhá při 
různých zdravotních potížích, 
snižování nadváhy a zlepšování 
kondice. Pokud si chcete nordic 
walking vyzkoušet na delší tra-
se, můžete se vydat na výšlap po 
okolí Plumlova. Koná se v  so-

botu 10. září, sraz je ve 14.30 
hodin před autokempem Žra-
lok u Podhradského rybníka.

“Lekce v  rámci Zdravého 
města Prostějov 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,”  upozorňu-
je cvičitelka nordic walkingu 
Lenka Sehnalová. -red-

Komise sportovní Rady města Prostějova 
a Atletický klub Prostějov pořádají

9. roèník 
Prostějovské 
výšky 2016

Místo: Školní hřiště ZŠ a RG Prostějov, Studentská 2
Datum: čtvrtek 15. září 2016
Přihlášky: Zasílejte do úterý  13. září do 18.00 hod
Na adr.: atletika.pv@volny.cz

Přihláška musí obsahovat příjmení, jméno, datum narození, 
školu.

Přihlašujte podle kategorií.

Soutěží se v kategoriích:
Základní školy:

Družstvo tvoří 3(2) mladší žáci a 3(2) mladší žákyně
Žáci mladší – 6. a 7. třída –  3 mohou startovat – započítává se 
výsledek dvou lepších závodníků
Žákyně mladší 6. a 7. třída  - 3 mohou startovat – započítává se 
výsledek dvou lepších závodníků
Družstvo tvoří 3(2) starší žáci a 3(2) starší žákyně
Žáci starší – 8. a 9. třída – 3 mohou startovat – započítává se 
výsledek dvou lepších závodníků
Žákyně starší 8. a 9. třída – 3 mohou startovat – započítává se 
výsledek dvou lepších závodníků

Střední školy a učiliště:
Družstvo tvoří 3(2) dorostenci a 3(2) dorostenky.
Dorostenci rok nar. 1997 až 2000 -3 mohou startovat – započí-
tává se výsledek dvou lepších závodníků
Dorostenky rok nar. 1997 až 2000- 3 mohou startovat – započí-
tává se výsledek dvou lepších závodníků

Vyhodnocení 
– První tři v každé kategorii obdrží diplom a medaili
-  První tři družstva škol  obdrží diplom a pohár
Pro soutěž družstev škol se počítají výkony dvou lepších v ka-
tegorii a  jejich součet v cm. Pořadí se určí podle dosažených 
centimetrů !!!!!!!
Závodí se podle atletických pravidel.
Za zdravotní stav startujících zodpovídá vysílající složka
Časový pořad: 8.00 – 8.30 prezence ml. žactva
  8.30 -  skok vysoký mladší žáci a mladší žákyně
  9.00 – 9.30 prezentace staršího žactva
  10.00 – skok vysoký starší žáci a starší žákyně
  10.30 – 11.00 prezentace dorostu
  11.15 – skok vysoký dorostenci a dorostenky
Časový pořad je orientační a může být změněn. Vyhlášení 
proběhne vždy po ukončení soutěže dané kategorie.
Pavel Smetana, předseda Komise sportovní Rady města Prostějova 

Mgr. Martin Šnevajs, předseda ŠSK RGY
Milan Čečman, ředitel závodů

Ing. Jaroslav Volf, hlavní rozhodčí
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Program:
8:00 – 10:00

Registrace přijíždějících účastníků
10:00 

Slavnostní zahájení
10:30 – 11:30 

Soutěže
11:30 – 12:00 
Volná zábava

12:00 
Přivítání příslušníků srbské policie 

z Prijepolje
13:00 

Spanilá jízda do pevnůstky FORT 
XIII. v Olomouci

17:00
Přehlídková akce akrobatického 

létání RC modelů a zlatý hřeb 
večera – RETRO DISCO SHOW 

Festival Fara Smržice
Jinak jedná se o první roční hudebního festivalu, pořádaný Obcí Smržice, akce 

není určená pro děti, jen pro dospělé. Dále se jedná o Folkovou kapelu Jižní ryba, 
Blues Maru Soldána a Rege kapely Homebwoyrasta.  Dále bude i občerstvení a to 
pivo, zvěřinový guláš a francouzské palačinky. 
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Solidní investor, významný 
zaměstnavatel a dobrý soused

PROSTĚJOV Zastupite-
lé města navštívili v  červenci 
strojírenskou firmu Windmöl-
ler & Hölscher Prostějov k.s.  
Primátorka Alena Rašková 
a  její náměstci Zdeněk Fišer 
a  Jiří Pospíšil byli informováni 
o rozsáhlých investicích a nově 
vznikajících pracovních mís-
tech. „V  minulých třech letech 
investovala firma Windmöller 
& Hölscher do prostějovského 
závodu 11 milionů EUR a  do 
roku 2019 plánuje investovat 
dalších 9 milionů EUR a s  tím 
je spojený také nárůst počtu 
zaměstnanců,“ uvedl jednatel 

Max Westermann. V září bude 
zahájena výstavba další haly, 
kde je pro firmu důležitým 
partnerem stavební úřad vede-
ný Janem Košťálem. Výroba je 
ekologická, firma neprodukuje 
emise ani odpadní vody a není 
hlučná, má přes 300 zaměstnan-
ců, kteří pracují v  moderním 
a  příjemném prostředí. Kromě 
vlastních zaměstnanců, jejichž 
nábor stále pokračuje, vznikají 
díky této firmě další pracovní 
příležitosti u dodavatelů staveb-
ních prací, dodavatelů dílů pro 
výrobu a  dalších služeb. Firma 
přitahuje další investory, kteří 

chtějí v našem regionu úspěšně 
podnikat a mají zájem o nákup 
pozemků v průmyslové zóně. 

Windmöller & Hölscher se 
vedle ekonomické prosperity 
stará také o přínos pro zdejší re-
gion. Je sponzorem kulturních 
a sportovních akcí. Pro sezónu 
2016/2017 je sponzorem LHK 

Jestřábi Prostějov. Vedoucí per-
sonálního oddělení Vladimíra 
Trávníčková představila řadu 
zaměstnaneckých výhod a akcí, 
které pořádají pro zaměstnance. 
„Podporujeme také volnočaso-
vé aktivity zaměstnanců a  tý-
mového ducha. Velmi úspěšná 
je ve firmě soutěž Do práce na 

kole. Zaměstnanci také s  nad-
šením trénují na závod dračích 
lodí, který bude v září na Plum-
lovské přehradě,“ dodává.  

Radnice bude i  nadále vítat 
solidní investory, kteří budou 
dobrými sousedy a  zodpověd-
nými zaměstnavateli a  budou 
přínosem pro zdejší region. (pr)

POTŘEBUJEME ŠIKOVNÉ LIDI, ZEJMÉNA VÁS.
Baví Vás elektro? Máte vystudované SOU/SŠ elektrotechnického směru? Chcete získat zkušenosti a praxi, které Vám jinde nenabídnou? Staňte se členem našeho týmu! Budete se
podílet na výrobě nejmodernějších strojů a systémů k výrobě a zpracování flexibilních obalů, které jsou dodávány do více jak 140 zemí světa.
Hledáme nejen zkušené odborníky, ale rádi dáme příležitost i absolventům, kteří mají zájem dále se vzdělávat a rozvíjet své znalosti a schopnosti.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

ELEKTROTECHNIK
Jaké budou Vaše odpovědnosti?
   montáž komponent elektroinstalace strojů
   zapojení strojů dle výkresové dokumentace
   provádění zkoušek funkčnosti

Co očekáváme od úspěšného kandidáta?
   SOU/SŠ elektrotechnického směru
   platnou vyhlášku č. 50/78 Sb., min. § 5
   orientaci ve výkresové dokumentaci
   pečlivost, spolehlivost
   praxe v elektroinstalacích strojů výhodou

SERVISNÍ TECHNIK ELEKTRO
Jaké budou Vaše odpovědnosti?
   montáž a zprovoznění našich strojů v závodech
   zákazníků po celém světě
   provádění kontrol a oprav
   školení personálu zákazníků
   nabízíme 2 varianty spolupráce:
          50% výkonu práce v zahraničí u zákazníků
           a 50% v sídle společnosti v Prostějově
          100% výkonu práce v zahraničí u zákazníků

Co očekáváme od úspěšného kandidáta?
   SOU/SŠ elektrotechnického směru
   platnou vyhlášku č. 50/78 Sb., min. § 6
   zkušenosti se servisem a opravami strojů
   komunikativní znalost anglického jazyka
   ochotu cestovat po celém světě

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

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

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

Primátorka Alena Rašková a 1. náměstek na návštěvě firmy 
Windmöller & Hölscher Prostějov

Jednatel Max Westermann a vedoucí personálního oddělení Vladimíra Trávníčková při jed-
nání s radními.
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Chcete žít bez dluhů?

Na Vaši návštěvu se těší: 
 Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 -  insolvence, likvidace 

a právní poradenství
 Leona Greňová  - 727 939 871 -  insolvence, likvidace  

a poradenské  
centrum ČS a.s.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

Oddlužení je určeno pro všechny lidi  
kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy 

(mzda, podpora, sociálka, důchod...)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.

Okamžitě zastavíte 
exekuce,soudy,  

nehorázné úroky, 
dražby

Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno
přijďte se zdarma informovat

Nerudova 11, Prostějov 
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00
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 Pracovník ve výrobě (směnný provoz)
 Mistr (směnný provoz)   Skladník manipulant
 Přípravář materiálu       seřizovač vstřikolisů
 nástojař    obsluha CNC

 se znalostí AJ nebo NJ:
 Technik kvality
 Projektový vedoucí
 Disponent/Nákupčí
 technolog vstřikování plastů
 manažer nákupu

 PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU

V případě, že hledáte prostor k seberealizaci, profesní růst, 
týmovou spolupráci a motivující odměňování, 

pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz

Moderní ryze česká výrobní společnost sídlící v Kralicích na Hané,
dodavatel plastových dílů a montážních celků 

do automobilového průmyslu pro renomované zákazníky
z důvodu rozšiřování výroby hledá do svého týmu 

nové spolupracovníky na následující pozice:
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