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V kašně Národního domu opět zurčí vodní pramen
Foto: Archiv MMPv
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OSOBNĚ SE VÁM BUDOU VĚNOVAT MAJITELÉ

Prodáváme dioptrické i sluneční 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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SHÁNÍM  BYT 2- 3+1 S. SVOBODY, 
KRASICE, NEBO V OKOLÍ NEMOCNICE.

PLATÍM HOTOVĚ (peníze z prodeje domu)

773 545 092
HLEDÁM RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU,

CENOVĚ MŮŽEME MAX. DO 5 mil. KČ.

792 273 285

16
09

26
33

10
4

16
09

26
33

10
6

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

zahraniční kolegy?

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

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

• manuální zručnost •
• fyzickou zdatnost •

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

Nabízíme: 
• mzdové ohodnocení odrážející zkušenosti a pracovní výkon •

• pravidelné odměny •
• 5 týdnů dovolené, závodní stravování, program akcí pro zaměstnance •

• dlouhodobou stabilitu •
• pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou •

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

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

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

www.toray.cz

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

16
09

26
33

10
5

15
01

27
30

04
5

16
09

26
33

10
7



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

27. září 2016 Strana 3

Prostějovské radniční listy

Říjnová výročí
Před devadesáti lety – 3. 10. 1926 – se 

v Prostějově narodil sklářský výtvarník 
Miloš Filip. Vystudoval Sklářskou od-
bornou školu v  Kamenickém Šenově 
a v    letech 1950–1956 studoval na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
v ateliéru profesora Karla Štipla. Věnoval 
se zušlechťování barevného skla a tvaro-
vání užitkového skla (hladkého, brou-
šeného a  lisovaného). Od roku 1959 
pracoval jako výtvarník v Ústavu bytové 
a oděvní kultury v Praze. Významně se 
zapsal do oboru lisovaného skla. Po-
dílel se na zdokonalování výrobních 
technik. Měl výrazný smysl pro tvar. 
Vytvořil řadu nádob, váz, podnosů, lah-
ví, mís – foukaných nebo hutnicky tva-
rovaných z barevných sklovin. Vytvářel 
také skleněné plastiky. Je autorem řady 
kreseb a grafik, například grafiky k Ba-
ladě o námořníkovi od Jiřího Wolkera. 
K monumentálním pracím patří sochař-
ské řešení dveří Památníku osvobození 
v  Praze-Vítkově a  nerealizovaná práce 
– reliéfy na dveřích prostějovské rad-
nice. Jeho tvorba byla prezentována na 
světových výstavách Expo v  roce 1958 
v Bruselu a v roce 1967 v Montrealu. Je 
zastoupena také ve sbírkách Muzea a ga-
lerie v Prostějově.  Prostějovská veřejnost 
ji mohla poznat na výstavě konané v létě 
roku 1974. Miloš Filip zemřel tragicky 
v  nedožitých čtyřiceti letech 7. 3. 1966 
v Praze.

Hudební skladatel, textař, klavírista 
a představitel moderní hudby Jiří Bulis 
(narozený 3. 10. 1946 v Chomutově) je 
spjatý s  „  prostějovskou érou“ HaDi-
vadla. Po studiích hudby v  Olomouci 
a  v  Brně spolupracoval s  brněnským 
Divadlem Na provázku a od roku 1977 
psal hudbu pro inscenace HaDivadla 
(např. Strakatý máslo, Komedie o straš-
livém mordu ve sviadnovské hospodě 
L. P. 1716 aneb Ondráš, Život ze sametu 
barvy lila, Panoptikum, Pouť k milosrd-
ným, Biletářka). Zhudebnil také verše 
Sergeje Jesenina, Jaroslava Seiferta a Ol-
dřicha Mikuláška. Je autorem hudby ke 
čtyřiceti filmům a divadelním inscena-
cím (např. Šašek a královna v režii Věry 
Chytilové). Je autorem osobitých písní, 
songů a  šansonů. Připomeňme známé 
skladby Hosté na zemi, Andělé radosti. 
Zemřel tragicky při automobilové ne-
hodě nedaleko Prostějova 12. 5. 1993.  
Byl pohřben na hřbitově v  Prostějově. 
Jeho uhrančivé, osobité songy však žijí 
dál také v různých kabaretních vystou-
peních přátel a na CD nosičích. Zazněly 
také na vzpomínkovém pořadu k  40. 
výročí HaDivadla v divadelním sále Ná-
rodního domu v Prostějově 21. 11. 2014.

Před devadesáti lety – 19. 10. 1926 – 
zemřel v Prostějově ve svých sedmase-
dmdesáti letech lékárník a  komunální 

politik František Knapp. Rodák z Iva-
novic na Hané působil jako lékárník 
v lékárně U Černého orla (na tehdejším 
náměstí Františka Josefa č. 6, nynější 
T. G. Masaryka). Zde rovněž měl far-
maceutickou laboratoř, vyráběl různé 
kosmetické přípravky, zavedl i  tovární 
výrobu sodovkárenské vody a  osvě-
žujících nápojů. V  letech 1904–1907 
a 1913–1919 byl členem obecního vý-
boru města. V  orgánech samosprávy 
pracoval v  různých funkcích. Byl čle-
nem finančního a  školského odboru, 
místopředsedou místní školní rady, čle-
nem sociální komise, komise pro zkou-
mání studničních vod a  předsedou 
Lidové kuchyně. Dále zastával funkci 
živnostenského komisaře obchodního 
grémia a  předsedy Úvěrního spolku 
záložna a  zastavárna v  Prostějově. Byl 
náhradníkem výboru Družstva pro 
stavbu spolkového domu a  revizorem 
účtů. Poslední rozloučení proběhlo 
23. 10. 1926 za účasti zástupců města, 
škol, spolků a  důstojníků jezdeckého 
pluku č. 6 a leteckého učiliště. Smuteč-
ní projev přednesl náměstek starosty 
a dlouholetý ředitel reálky Karel Beneš. 
Osobnost politického a  veřejného či-
nitele a  lidumila našeho města PhMr. 
Františka Knappa připomíná také mís-
to posledního odpočinku na prostějov-
ském hřbitově.

Pozoruhodnou osobností spja-
tou s  Prostějovem byl Oldřich Svozil 
(1906–1984), od jehož narození uplyne 
19. října sto deset let. Rodák ze Starého 
Města u  Uherského Hradiště a  středo-
školský profesor na ostravském klasic-
kém gymnáziu se věnoval literární histo-
rii a publicistice. V letech 1937–1948 byl 
jednatelem Družiny literární a umělecké 
v  Olomouci. Přispíval do časopisů Ar-
cha, Našinec, Katolické noviny, Štafeta. 
V centru jeho pozornosti bylo dílo pros-
tějovského rodáka, kněze, básníka, pub-
licisty a představitele Katolické moderny 
Karla Dostála-Lutinova. Zpracoval jeho 
pozůstalost, především korespondenci. 
Její značná část je uložena v  literárním 
archivu Památníku národního písem-
nictví v  Praze. Další část literární po-
zůstalosti se nachází v  olomoucké po-
bočce Zemského archivu Opava. V roce 
1942 vydal Dostálovu poezii ve svazku 
nazvaném Tajemná Sfinx. Po roce 1989 
vyšlo sedm svazků korespondence Do-
stála- Lutinova s  literáty a  kulturními 
činiteli, např. Jindřichem Šimonem Ba-
arem, Otokarem Březinou, Benešem 
Metodem Kuldou, Juliem Zeyerem, 
Františkem Bílkem, Josefem Florianem 
a Jano Kőhlerem. Editoři koresponden-
ce Stanislav Batůšek, Pavel Marek a Ště-
pán Kohout vyšli z rukopisných Svozilo-
vých edic. Hana Bartková

Letošní hodové slavnosti se nesly v duchu tance, zpěvu, burčáku a horkého  
počasí…

Dne 14. září letošního roku jsme si připomenuli 79. výročí úmrtí prezidenta  
T. G. Masaryka.

Památku zastřelených z 25. srpna 1968 si vedení města, představitelé armá-
dy, policie, společenských a kulturních organizací připomněli u pomníku obětem 
intervence vojsk Varšavské smlouvy na náměstí T. G. Masaryka. „Okupační 
vojska tehdy projížděla Prostějovem. Lidé zabarvovali dopravní značky, aby agre-
sory popletli. To se jim dokonale podařilo a okupační armáda značně znejistěla 
a vojáci začali být nervózní. Na jejich zmatek doplatili svým životem tři lidé. Byla 
to tehdy sedmadvacetiletá Marta Říhovská, dvaadvacetiletý Josef Boháč a jed-
nasedmdesátiletý Ladislav Lang,“ připomněla primátorka Alena Rašková. 

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 
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Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, ukázalo dotazníkové šetření TIMUR    

Hodnocení bylo provedeno 
pomocí dotazníkového šetření 
vybraného vzorku 800 občanů 
Prostějova.

Použit byl standardizovaný 
dotazník, který byl upraven pro 
potřeby města Prostějova. Šetření 
proběhlo v měsících květen a čer-
ven 2016 formou řízeného rozho-
voru (tazatel se ptá a  respondent 
odpovídá). Proškolení tazatelé ná-
hodně oslovovali obyvatele města 
podle daných věkových kategorií. 
Výsledky byly zpracovány Střed-
ní odbornou školou podnikání 
a  obchodu tak, aby šla získaná 
data zařadit do databáze TIMUR. 
Z celkového vzorku občanů Pros-
tějova bylo 47 % mužů a 53 % žen. 
Nejčastěji zastoupenou věkovou 
kategorií byly věkové skupiny 31 
– 40 let (21 %) a 41 - 60 let (18 %).

„V Prostějově dlouhodobě pře-
vládá počet spokojených občanů. 
S  městem jako místem pro život 
a  bydlení je spokojeno devětase-
dmdesát procent respondentů. 

Stejně jako v roce loňském. V de-
tailnějším hodnocení veřejných 
služeb dosáhla nejvyššího ohodno-
cení spokojenost občanů s komu-
nálními službami. Nejlepšího hod-
nocení v historii sledování dosáhla 
spokojenost s prací městské policie, 
ve srovnání s rokem 2015 vzrostla 
také spokojenost se středními ško-
lami. Tradičně vysoce hodnocena 
je práce Městské knihovny Pros-
tějov,“ uvedla primátorka města 
Alena Rašková a doplnila, že z na-
bídnutých položek jsou pro obča-
ny města nejdůležitější mezilidské 
vztahy. Dlouhodobě (od počátku 
sledování) je jako spíše nedůležitá 
hodnocena možnost účastnit se 
místního plánování. Nezanedba-
telnou otázkou je bezpečnost. Tu 
posuzovali respondenti na čtyřech 
modelových situacích. 

„Dvě z  nich vyhodnotili oby-
vatelé jako spíše nebezpečné, 
přičemž nejméně bezpečné je 
pro Prostějovany chodit v  noci 
po veřejných prostranstvích a po 
hlavních ulicích. Je třeba říci, že 
práci Městské policie v Prostějově 
pozitivně hodnotí jeden a osmde-
sát procent Prostějovanů. 

Spokojenost občanů s  prací 
městské policie se dlouhodo-
bě pohybuje kolem osmdesáti 
procent,“ dodala Rašková. V  le-
tošním hodnocení vyhodnotili 
obyvatelé jako nejlépe dostupné 
MHD, školy, velmi pozitivně hod-
notili zeleň ve městě. U všech sle-
dovaných hodnot (mimo sociální 
a azylové domy) došlo ve srovnání 
s rokem 2015 k mírnému nárůstu 

spokojenosti s dostupností vybra-
ných základních služeb. Výrazněji 
ve srovnání s rokem 2015 vzrostl 
také index spokojenosti u  spor-
tovních zařízení.

„Můžeme tedy říci, že lidé jsou 
se životem v  Prostějově dlouho-
době spokojeni.  Index obecné 
míry spokojenosti ve srovnání 
s rokem minulým mírně poklesl. 
Procentuální míra spokojenosti 
je však na stejné úrovni jako loni. 
S  městem jako místem při život 
je spokojeno osm z  deseti oslo-
vených,“ uzavřela krátký výčet 
primátorka Rašková. -kaa-

Magistrát města Prostějova se prezentoval na konferenci Moderní veřejná správa
Ve dnech 15. a 16. září 2016 

proběhla v  Praze v  prostorách 
Vysoké školy ekonomické 1. 
výroční konference Moderní 
veřejná správa, kterou pořádalo 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor 
strukturálního rozvoje a  koor-
dinace veřejné správy.

Obsahem konference se čtyř-
mi sty účastníky byly aktuální 
informace o stavu veřejné správy 
ČR, aktuální legislativa ve vztahu 
k veřejné správě a řada dalších za-
jímavých témat, např. o budouc-
nosti veřejných zakázek z pohle-
du novelizace zákona o zadávání 
veřejných zakázek.

S  velkým zájmem se setkal 
blok vystoupení k  využití ev-
ropských prostředků v  rámci 
veřejné správy v  programovém 
období po r. 2014 a dále před-
nášky týkající se strategického 
rozvoje v  oblasti modernizace, 
harmonizace a optimalizace ve-
řejné správy.

Důležitou součástí konferen-
ce Moderní veřejná správa byl 
také již 11. ročník Národní kon-
ference kvality ve veřejné správě. 
Pozvání MV ČR prezentovat 

dobrou praxi v  aplikaci jedné 
z metod řízení kvality v území, 
tedy přímo v podmínkách měs-
ta, přijal odborník na jednotný 
evropský model řízení kvality 
a spolutvůrce metodiky pro ČR, 
člen Odborné sekce Kvalita ve 
veřejné správě při Ministerstvu 
vnitra ČR -  tajemník Magistrátu 
města Prostějova - Ing. Lubomír 
Baláš.

Ve svém příspěvku zhodnotil 
zkušenosti z  12 leté praxe apli-
kace metody řízení kvality na 
Magistrátě města Prostějova tzv. 
jednotného hodnotícího rámce 
(anglická zkratka CAF). Jedná se 
o  evropsky uznávaný jednotný 
model řízení kvality, který byl 
vytvořen speciálně pro organi-

zace veřejné správy a využívá jej 
více než 2000 organizací v Evro-
pě i v některých dalších zemích 
světa.

Na prostějovském magistrátě 
proběhlo v  uplynulých letech 8 
kol hodnocení vytvářených před-
pokladů a dosahovaných výsled-
ků s cílem zjistit, na jaké oblasti je 
nejúčinnější se zaměřit tak, aby 
dopad do kvality činnosti úřadu 
byl co nejvyšší. 

Ing. Baláš zdůvodnil, proč 
podporuje v rámci metod řízení 
kvality právě metodu CAF a jaké 
výhody konzistentní hodnocení 
dle této metody přináší. Na rozdíl 
od některých jiných úřadů nebo 
organizací, které v průběhu mi-
nulých let hodnocení provedly 
pouze nárazově a pak buď úplně 
od systémového řízení kvality 
upustily, nebo vystřídaly někte-
ré další metody, prostějovský 
magistrát může porovnávat tren-
dy vývoje dosažených výsled-
kových dat a  optimalizovat cíle 
v uceleném a  jednotném rámci.  
Cílem příspěvku ing. Baláše bylo 
nejen vyhodnotit dobrou pra-
xi, tedy, co se díky řízení kvality 

na magistrátě v  uplynulých le-
tech podařilo, ale také se podělit 
i o méně zdařilé kroky, které se 
v  procesu realizace projektu ze-
jména zpočátku objevily.  Závěr 
prezentace patřil cílům, které si 
úřad v  této oblasti stanovil pro 
nejbližší období, tj. i nadále zvy-
šovat kvalitní činností úřadu spo-
kojenost jeho klientů – občanů 
města. 

Jedním ze záměrů příspěv-
ku bylo také vyvolat určitou 

diskuzi k  přístupu Minister-
stva vnitra ČR a požadavek na 
vytvoření jednotné platformy 
v oblasti řízení kvality v organi-
zacích veřejné správy, která by 
rozvoj kvality na úřadech za-
štítila a  alespoň zčásti fakticky 
podpořila. 

Lze shrnout, že prostějovský 
magistrát byl na konferenci pre-
zentován jako úřad, který věnuje 
oblasti řízení kvality soustavnou 
a vytrvalou pozornost. -red-

Spokojenost s obcí

Spokojenost s obcí
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V druhé polovině loňského roku se po-
dařilo díky kampani Prostějovského dení-
ku a článkům v Prostějovských radničních 
listech oslovit širokou veřejnost na Prostě-
jovsku s  otázkou, kde se mohou nacházet 
náhrobky ze starého židovského hřbitova 
v Prostějově, který byl zničen v roce 1943. 
Během druhé poloviny loňského roku se 
ozvali lidé z  Prostějova, Žešova, Seloutek, 
Sněhotic a z Kostelce na Hané s řadou svě-
dectví o použití náhrobků jako stavebního 
materiálu. Doposud se americké dobročinné 
organizace Kolela Damesek Eliezer ve spo-
lupráci s  prostějovským muzeem podařilo 
shromáždit náhrobky a jejich úlomky, které 
zachycují osudy tří desítek osob, jež byly na 
starém hřbitově pochovány. Jde jen o malé 
procento z původního počtu 1924 pocho-
vaných. Některé z  nálezů byly k  vidění ve 
Špalíčku na výstavě Zmizelá zahrada života.

Ve spolupráci s olomouckými památká-
ři začala v  srpnu katalogizace jednotlivých 
fragmentů, jejichž první část by mohla být 
ještě v  tomto roce prohlášena za movitou 
kulturní památku. Jejím základem je šest 
kompletních náhrobků, které jsou na ilu-
stračním obrázku. Jednotlivé nálezy nedo-
kládají jen kamenickou práci z 19. století, ale 
některé z nich na sobě nesou i označení ke 
způsobu likvidace z roku 1943. Pochopitelně 
tím nejcennějším na jejich osudu je nakonec 
ochota jejich dárců nezištně napravit po více 
než 70 letech příkoří z období nacistické oku-
pace.

Nalezené náhrobky by se měly vrátit 
do prostoru původního hřbitova v  rámci 
projektu rehabilitace starého židovského 
hřbitova, o  jehož konkrétním řešení jedná 
Federace židovských obcí v ČR s vedením 
města. Lidé mohou nadále ohlašovat naleze-
né náhrobky, jak v naší redakci, tak v prostě-
jovském muzeu či prostřednictvím webové 
stránky prostejov.zidovskyhrbitov.cz . -tj-

V  souvislosti s  rehabilitací starého ži-
dovského hřbitova se ptáte, v  jaké fázi je 
v současné době zmiňovaný projekt.

„Stále platí, že židovská obec, resp. výše 
zmíněná dobročinná organizace pracuje na 
architektonickém řešení celého prostoru sta-
rého židovského hřbitova. V jednání je ná-
vrh, který předpokládá vymezení historické-
ho prostoru živým plotem (nikoli cihlovou 
či jinou pevnou zdí!), s možným umístěním 
nalezených náhrobků, který je zatím šest, do 
prostoru. Ani přesun parkoviště by neměl 
být tak problematický. Místo, které je vytipo-
váno,  je od stávajícího parkoviště vzdáleno 
pouze několik desítek metrů a bude mít stej-
né množství parkovacích míst. Představitelé 
nadace již několikrát deklarovali, že finanční 
náklady na přesun a budování nového par-
koviště půjdou na „jejich účet“. Pro mě je ne-
překročitelnou podmínkou bezproblémové 
fungování školy, bezpečný přístup a únikové 
cesty pro žáky a příjezd vozidel integrova-
ného záchranného systému, shrnula primá-
torka Alena Rašková. Pokud bude hřbitov 
pravomocně prohlášen za kulturní památku, 
budou se k projektu vyjadřovat i památkáři.
 -jg-

Začala katalogizace nalezených židovských náhrobků

INZERCE
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4.10. – blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Paleč-

kova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod 
Kosířem - cyklostezka podél trati, 
Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem 
- Bří. Čapků), Olympijská, Sportov-
ní - parkoviště (Pod Košířem - Bří. 
Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, 
Pod Kosířem - parkoviště 2

5.10. – blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám., Da-

liborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Sladkovského, Sladkov-
ského cyklostezka, parkoviště u bu-
dovy místního nádraží, Olomoucká 
(Šafaříkova - Sladkovského) levá stra-
na směr z centra

6.10. – blok 20
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. 

E. Beneše kom.+ parkoviště 2 u ul. 
Veleslavínské, sídl. E. Beneše kom.+ 
parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Bene-
še kom.+ parkoviště 4 u Promedica, 
E. Valenty - zálivka – parkoviště, 
Olomoucká komunikace + chodník 
(sídl. E. Beneše levá strana – včetně 
kruhového objezdu), cyklostezka 

sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, 
V. Nezvala nezpevněná plocha

11.10. – blok 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. 

E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 
1 za El.Spáčil, Sladkovského - E. Va-
lenty – chodník, parkoviště (nové) 
vjezd do Olomoucké ul.,

Olomoucká (komunikace 
SSOK Barákova II – Vrlova), Za 
místním nádražím (Havlíčkova 
– sportovní hala), za místním ná-
dražím (Olomoucká –Havlíčkova), 
Barákova II (Olomoucká - Kotko-
va), Kotkova, Tovačovského, V. Ou-
traty (Olomoucká-Kotkova)

Sladkovského parkoviště u  vý-
kupny ovoce, u  pošty a  budovy 
nádraží

12.10. – blok 24
Barákova I, Českobratrská, nám. 

Padlých hrdinů, Erbenova, nám. 
U  Kalicha, Kollárova, nám. Spo-
jenců, Divišova, Slovenská, Milíčo-
va, Al. Krále, Lužická, Budovcova, 
Budovcova parkoviště, Vnitroblok 
Olomoucká – Budovcova, Olo-

moucká komunikace SSOK křiž. 
Vojáčkovo nám. – Barákova pravá 
strana směr železniční přejezd

13.10. – blok 25
Svatoplukova, Třebízského, Pře-

myslovka, Vrahovická - autobusové 
nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, 
Karlov, Vrchlického, Vrahovická ko-
munikace SSOK křiž. Svatoplukova 
– Janáčkova směr železniční přejezd

18.10. – blok 29
Družstevní, Družstevní – vni-

troblok, Mozartova, Mozartova – 
vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka 
(Mozartova - Bulharská), St. Ma-
nharda (Bulharská - Mozartova)

19.10. – blok 30
Brněnská – obslužná komuni-

kace + parkoviště, Brněnská – vni-
troblok, Krokova, Krokova – vni-
troblok, Brněnská (komunikace 
SSOK) včetně kruhového objezdu

20.10. – blok 31
Bulharská, Bulharská – vni-

troblok, Dr. Horáka (Určická - 

Bulharská), Na Hrázi (Bulharská 
- Určická), Na Hrázi – vnitroblok, 
Okružní (Brněnská - Určická), St. 
Manharda (Bulharská - Určická), 
Waitova, Waitova – vnitroblok, 
Drozdovice zastávka (BUS)

25.10. – blok 35
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), 

Dolní - parkoviště 1 (U  tří bříz), 
vnitroblok U tří bříz, Dolní - parko-
viště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní 
- parkoviště 4, Dolní - parkoviště 
5, Dolní komunikace u  parkovišť 
A-SO01, Dvořákova ( Ječmínkova 
- Šárka), Spitznerova, Puškinova, 
Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořá-
kova parkoviště B- SO01, Dolní - 
vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 
28, 30), Dolní (komunikace SSOK) 
včetně ostrůvků a přechodů a kru-
hového objezdu, Dolní vnitroblok 
8-24

26.10. – blok 36
Dvořákova (Šárka - dálnice), 

Jezdecká (Šárka kruhový objezd 
- Okružní), Okružní (Lidická - 
Jezdecká), Okružní - vnitroblok 

(Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka 
– vnitroblok

27.10. – blok 38
Dobrovského (Tylova - Brněn-

ská), Dobrovského vnitroblok, 
Libušinka, Libušinka vnitroblok, 
Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, 
Brněnská (komunikace SSOK) 
včetně kruhového objezdu + par-
koviště býv. Libušinka

31.10. – blok 45
Moravská - vnitroblok a parko-

viště (Krasická - MŠ), Moravská - 
vnitroblok - parkoviště (Moravská 
83 - 85), Krasická (nová zástavba, 
Moravská - Západní), Krasická 
(Moravská 1-12), Krasická (Mo-
ravská - Západní), Drozdovice (Ur-
čická – Krasická)

1.11. – blok 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcar-

ská, Finská, Francouzská, Belgická, 
Italská, Holandská, Anglická, sídl. 
Západ – parkoviště, sídl. Západ – 
cyklostezka, sídl. Západ – vnitrob-
lok

Blokové čištění říjen/listopad 2016

Mobilní sběr – podzim 2016
Statutární město  Prostějov, prostřednictvím společnosti 

.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí dne 08.10.2016 v níže uvedených 
okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :

Stanoviště ( obec )
Čas předání 

odpadu 
a elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak 
nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický od-
pad včetně obalů.

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.  
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný 

a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, 
starý nábytek apod.

d / vyřazená elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v do-
mácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehráva-
če, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidel-
ných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, 
aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, 
pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, 
úterý a středa – zavřeno

Podzimní úklid proběhne v Pros-
tějově, stejně jako loni, v měsíci říjnu. 
Bude zahájen  v pondělí dne 03. 10. 
2016. Počínaje tímto dnem budou 
po městě rozmisťovány velkoobje-
mové vany v  termínech níže uve-
deného seznamu. Stejně jako každý 
rok se bude odpad třídit na velkoob-
jemový (jedná se o odpad z domác-
ností, který je rozměrný a není mož-

no ho umístit do popelnic (např. 
koberce, linolea, starý nábytek) a bi-
ologický (odpad ze zahrad), který se 
bude odkládat do speciálních pytlů. 
Kontejnery – vany budou na místě 
vždy v určený den od 15.00 hod do 
naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. 
Naplňování každé vany odpadem 
bude sledováno a  třídění odpadu 
kontrolováno pověřeným pracovní-

kem svozové společnosti .A.S.A.TS 
Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny 
pouze pro velkoobjemový a zahrad-
ní odpad. Do těchto van není možné 
odkládat odpad nebezpečný (barvy, 
ředidla, akumulátorové baterie, pne-
umatiky) a žádný průmyslový nebo 
živnostenský odpad. Dále není po-
voleno dávat do van větší množství 
inertního odpadu (rumisko, hlína). 

3.10. –  sídl. Hloučela – C.Boudy 
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého

4.10.- sídl. Svobody – u staré benziny
J.V. Myslbeka u tř. odpadu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku

5.10. –  Waitova – Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul. za hostincem 
U posledního haléře, B. Němcové

6.10. –  Česká-Máchova
Riegrova
      - Drozdovice – u trafiky
      - Vícovská – V.Škracha

7.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8

10.10. –  Šárka – Spitznerova 
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy

11.10. –   Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala

12.10. –Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.

13.10. – Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za 
obchodem,  Vodní – Mlýnská

14.10. – Nerudova – domov 
důchodců
Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.

17.10. – Pod Kosířem – Palečkova
-     Pod Kosířem - Atletická
Rejskova, Volfova - Příční

18.10. – Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Zlatá brána)
Havlíčkova 43

19.10. – Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště

20.10. – Domamyslice – 
u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
Gen. Sachera

21.10. – Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD

24.10. – Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce

25.10. – Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

26.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. 
na tel. 582 302 757  nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova 

- Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

PODZIMNÍ ÚKLID 2016
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Energy Saver 
ušetří městu finance

V  průběhu prázdnin bylo 
na sídlišti Hloučela instalo-
váno druhé zařízení Energy 
Saver – ES 23 pro elektro roz-
vaděč v ulici J. Zrzavého.

Přístroj Energy Saver – ES 
23 pracuje na principu řízení 
optimalizace napětí pomocí pa-
tentovaného transformátoru se 
speciální indukcí, kalibrovanou 
na konkrétní odběrné místo. 

„Takto dosáhneme  snížení 
ztráty vedení elektrické ener-
gie, prodloužíme životnost 
výbojek a snížíme teplotu svíti-
del a kabelů. Tyto údaje včetně 
garantované úspory (skuteč-
nost 17,2 %) máme již ověře-

ny z provozu prvního zařízení 
pořízeného v roce 2015,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Po-
spíšil. Na základě kontrolních 
měření a  výpočtů dodavatel 
technologie opět garantuje 
roční úsporu elektrické ener-
gie 15%. 

„Návratnost této investice 
je vypočítána na pět roků, což 
považujeme za ekonomicky 
výhodné opatření,“ doplnil 
náměstek Pospíšil. Dodavatel 
zařízení společnost JR Engir-
neering, s.r.o. Kroměříž po-
skytuje na zařízení záruku 5 let 
s  předpokládanou technickou 
životností 20 roků. -jg-,-kaa-

Severní obchvat 
Zeptali jste se – Jak to aktuálně vypadá s projektem severního obchvatu 

a vykupuje se skutečně za částku 600 Kč za metr čtvereční?
O odpověď jsme požádali ná-

městka primátorky Pavla Sme-
tanu, který odpovídá za oblast 
dopravy, a  uvolněného radního 
Jaroslava Šlambora, který se pro-
blematikou zabývá. Zde je jejich 
společné vyjádření:

Projekt tzv. severního obchva-
tu připravuje Olomoucký kraj 
od roku 2007. Jednání s vlastníky 
o  výkupu pozemků začala, na 
základě usnesení zastupitelstva 
Olomouckého kraje v dubnu roku 
2009, a  to na základě  projektové 
dokumentace, resp. záborové-
ho elaborátu. Výkupy byly tehdy 
organizovány a  realizovány Olo-
mouckým krajem a nutno říci, že 
ne příliš úspěšně. Celý proces pro-
bíhal víceméně v  administrativní 
rovině. Co zejména chybělo, byl 
bezprostřední kontakt s vlastníky. 
V současnosti je v platnosti aktua-

lizovaná projektová dokumentace 
a  odpovídající záborový elaborát. 
Kraj a město Prostějov se pouči-
li, uzavřeli smlouvu o  spolupráci 
a  přijali opatření zajišťující spo-
lečný postup a  korektní jednání 
s vlastníky na bázi zejména osob-
ních kontaktů. Účelově byla zříze-
na společná kancelář kraje a města 
v  prostějovském Společenském 
domě, pracovníci za vlastníky 
vyjíždějí a snaží se o dialog. Dosa-
vadní zkušenosti ukazují, že zvo-
lený přístup je správný a  možná 
i jediný možný. 

A nyní k oněm šesti stům ko-
runám výkupní ceny. Ano, jedná 
se skutečně o  výkupní cenu za 
pozemky dotčené stavbou, tak jak 
jsou definovány v  platném zábo-
rovém elaborátu. Jsme přesvěd-
čeni, že jde o velmi dobrou cenu. 
Myslím, že většina vlastníků má 

stejný názor. Situace odkupu je 
u každého z pozemků individuální 
a nelze ji zobecňovat, jednání jsou 
vedena skutečně individuálně. Jsou 
případy, kdy budeme nuceni např. 
odkoupit i celý pozemek vlastníka, 
ale onu část pozemku která není 
dotčena stavbou, pochopitelně za 
jinou cenu. 

Není třeba zdůrazňovat, že 
jednání jsou v  řadě případů slo-
žitá. To vyplývá ze samé podstaty 
majetkoprávního vyrovnání. Jiná 
cesta však neexistuje. Potěšující je 
zkušenost, že převážná část vlast-
níků potřebnost obchvatu pro 
město chápe a snaží se přistupovat 
k jednání z tohoto zorného úhlu. To 
nás opravňuje k optimismu, tj. že se 
podaří majetkoprávní záležitosti 
ambiciózního Severního obchvatu 
úspěšně završit … a že se Prostějov 
obchvatu skutečně dočká. 

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, obecní úřad a  ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o  to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost, a  to pouze v  územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k vo-
liči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

V případě zájmu o přenosnou  
volební schránku můžete  

kontaktovat pověřené zaměstnance:

Ing. Petra Galetková  tel. 582 329 760
Žaneta Urbanovská  tel. 582 329 706
Ing. Gabriela Kafková  tel. 582 329 178
Mgr. Marie Javůrková  tel. 582 329 144
Alena Veverková  tel.  582 329 778

Prostějov má za sebou 
tradiční hodové slavnosti. 
Bilance se ukazuje jako vel-
mi příznivá. 

„Převažují vesměs kladné 
reakce,“ shrnula náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerko-
vá a  sama za sebe hodnotí 
slavnosti jako za vydařené. 

„Náměstí i prostory u Špa-
líčku byly plné jak stánkařů, 
tak i  nakupujících. Stánků 
ovšem mohlo být i  více. Zá-
jemců se totiž přihlásilo zhru-
ba sto šedesát. Nakonec naši 
nabídku využilo sto třicet tři 
prodejců,“ doplnila Hemer-
ková. Podle jejích informací 
bylo za Hanácké slavnosti, 
včetně tržnice, vybráno zhru-
ba 135 tisíc korun.

„Hody vyhodnotíme 
a k poznatkům přihlédneme 
při organizaci dalšího roční-
ku,“ uzavřela Hemerková. 

 -kaa-,-jg-

Hody se vydařily
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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE
Nenechejte si ujít seminář k Elektronické evidenci tržeb v Prostějově – 4. 10.

Okresní hospodářská komo-
ra v  Prostějově ve spolupráci 
s  Finančním úřadem pro Olo-
moucký kraj připravily odborný 
seminář Elektronická evidence 
tržeb. Tento se uskuteční v úterý 
4. října 2016 od 13,00 do 17,00 
hod v Národním domě Prostějov 
– červený salonek.  

Problematikou nás provede 
přímo vedoucí nově vzniklého 
oddělení evidence tržeb  z  Fi-
nančního úřadu pro Olomoucký 
kraj – Ing. Ivana Jurníčková.

Elektronická evidence, tedy on-
line kontrola tržeb, se týká podni-
katelů a živnostníků, kteří za zboží 
a služby přijímají platby v hotovosti 
nebo kartou. Všechny platby se za-
evidují do centrálního úložiště Fi-
nanční správy. 

Pravidla platná pro elektronic-
kou evidenci tržeb jsou zakotvena 
v  zákoně č. 112/2016 Sb., o  evi-
denci tržeb. Ke schválení zákona 
o  Elektronické evidenci tržeb, 
které se dotkne většiny podnika-
telského odvětví, došlo v  Posla-
necké sněmovně dne 10. 2. 2016., 

postupné spuštění tohoto systému 
začne k 1. 12. 2016.

Podnikatelé se budou zapojovat 
postupně takto:

v 1. fázi  - od 1. prosince 2016 
- ubytovací a stravovací služby,

ve 2. fázi  -  od 1. března 2017 
- maloobchod a velkoobchod,

ve 3. fázi  -  od 1. března 2018 
- ostatní činnosti vyjma těch ve 4. 
fázi, například svobodná povolání, 
doprava, zemědělství,

ve 4. fázi - od 1. června 2018 - 
vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Témata semináře:
•	Koncepce zákona o evidenci tržeb
•	Jaké tržby se evidují a od kdy, 

výjimky
•	Běžný a zjednodušený režim
•	Autentizační údaje a získání 

certifikátu
•	Podpora pro podnikatele
•	Diskuse

Účastníci semináře obdrží 
ZDARMA publikaci k EET. Na-
leznete zde zákon o  EET, uživa-
telské rady, tipy a  slevy na dani 
související s EET.

K  účasti na semináři je nut-
ná registrace v  kanceláři OHK 
– tel.č.582332489, nebo na email 
ohkpv@ohkpv.cz

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

4.10. EET - Elektronická evidence 
tržeb – Ing. Ivana Jurníčková 
5.10. ZÁKONÍK PRÁCE – skon-
čení pracovního poměru – Mgr. 
Radek Havran
13.10. Zaměstnávání osob ze tře-
tích zemí – Ing. Ladislav Kožíšek
3.11. EET – Elektronická eviden-
ce tržeb z pohledu daňového po-
radce – Ing. Olga Hochmannová
21.11. Roční zúčtování mezd – 
Ing. Milan Lošťák
24.11. Daň z příjmu PO a FO – 
Ing. Karel Kvítek
29.11. Důchodové pojištění – Bc. 
Taťána Sojková
2.12. Novela zákona o DPH v roce 
2017 – Ing. Olga Hochmannová
7.12. Účetní závěrka podnikatel-
ských subjektů – Tomáš Líbal

 Helena Chalánková, 
 ředitelka OHK v Prostějov

V průmyslové zóně
vznikne nový přivaděč vody

Průmyslová zóna se rozši-
řuje a  tím vzrůstá i  potřeba 
vody. Její množství po nástupu 
plného provozu nových budov 
ovšem již kapacitou přivaděče 
nestačí.  

„Zóna se rozvíjí. Problém je 
ve stávajícím vodovodním při-
vaděči, který už nestačí dodávat 
tolik vody, kolik firmy potřebují. 
Chceme předejít problému a  do 
průmyslové zóny jí poslat více,“ 
vysvětlil před časem náměstek 
Zdeněk Fišer. Potrubí bude pro-
cházet několika katastry. Kromě 
toho v Prostějově se dotkne Kra-
lic na Hané a Vrahovic. Nejdříve 
bylo třeba dořešit majetkoprávní 
vztahy, mimo jiné majetkopráv-
ní dořešení umístění nové trasy 

vodovodního potrubí, které bude 
ve vlastnictví Statutárního města 
Prostějova na pozemcích jednot-
livých katastrů.  

„Vzhledem k  tomu, že stavbu 
vodovodního přivaděče vyvolalo 
Statutární město Prostějov, bude 
hradit i veškeré náklady spojené se 
zřízením služebnosti, to je se zpra-
cováním geometrického plánu 
s  vyznačením rozsahu služebnosti, 
vypracováním znaleckého posud-
ku a správní poplatek spojený s po-
dáním návrhu na povolení vkladu 
práva odpovídajícího služebnosti do 
katastru nemovitostí. Nájemné za 
užívání předmětných pozemků za 
účelem provedení stavby budeme 
hradit dle obvyklého postupu,“ uve-
dl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. 

Rozvíjející se průmyslová zóna 
znamená více pracovních míst a to 
je jistě potěšující informace pro 
všechny.  -jg-,-kaa-

První výzvy pro Integrované 
teritoriální investice

Město Prostějov společně 
s městy Olomouc a Přerov a jejich 
spádovými území tvoří jednu ze 
sedmi aglomerací, které byly vy-
tvořeny pro programové období 
Evropské unie 2014-2020 jako 
rozvojová území, do kterých bude 
v tomto období cíleně směřována 
finanční podpora z různých ope-
račních programů – tzv. integro-
vané teritoriální investice (ITI). 
Podporovány budou zejména re-
alizace větších, investičně nároč-
ných projektů, které budou mít 
významný dopad na rozvoj celé 
aglomerace. Vedle Olomoucké 
aglomerace bude podpora smě-
řována rovněž do aglomerace 
pražské-středočeské, brněnské, 
ostravské, plzeňské, hradecko-
-pardubické a ústecko-chomutov-
ské. Pro Olomouckou aglomeraci 
je vyčleněno téměř 5 mld. Kč. 
Zprostředkujícím subjektem ITI je 
město Olomouc.

Přes určité zpoždění přípravy 
a schvalování integrovaných stra-
tegií, vč. Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace, ať už ze strany zpro-
středkujícího subjektu nebo řídí-
cího orgánu, se na podzim tohoto 
roku očekává vyhlášení prvních 
výzev pro předkládání projektů 
v rámci ITI. Vyhlášeny budou vý-
zvy na podporu projektů z oblastí 
vzdělávání, kultury, dopravy, sil-
nic, sociální integrace a sociálního 
podnikání.

Město Prostějov v  současné 
době připravuje několik projektů, 
které bude předkládat do vyhláše-
ných výzev a bude usilovat o získá-
ní finančních prostředků – dotací 
- na jejich spolufinancování. 

V  rámci rozvoje veřejné do-
pravy jsou připravovány projekty 
dovybavení terminálu na auto-
busovém nádraží a  vybudování 
dopravního terminálu na Flori-
ánském náměstí. Na stávajícím 
autobusovém nádraží se cestující 
dočkají zastřešení dosud nekry-
tých stání. Doplněna zde bude 
rovněž informační tabule s aktu-
alizovanými příjezdy autobusů 
nebo krytá stání na jízdní kola. 
Na Floriánském náměstí je potom 
hlavní snahou sloučit zastávky pří-
městských linek a autobusů MHD 

do jednoho prostoru a vyhnout se 
komplikovanému zajíždění auto-
busů do ulice Hliníky.

V oblasti školství se jedná o pro-
jekt Zvýšení kapacity mateřské 
školy v Čechovicích. V nově po-
stavěném pavilonu školky bude 
umístěna nová třída pro 25 dětí 
a  vybudováno potřebné zázemí. 
Vlastní realizace projektu je pláno-
vána v následujících dvou letech, 
celkové náklady se očekávají při-
bližně 20 mil. Kč. 

Finančně nejnáročnějším je 
projekt na Vybudování severní-
ho obchvatu města. Náklady na 
jeho vybudování jsou odhadová-
ny v  řádu přibližně 400 mil. Kč. 
Předkladatelem projektu bude 
Olomoucký kraj, nicméně sou-
činnost města, ať už po stránce 
přípravných či zejm. majetkopráv-
ních záležitostí, je nezanedbatelná.

Dalším připravovaným pro-
jektem je Rekonstrukce Domu 
dětí a  mládeže na ul. Vápenice. 
Záměrem je provedení celkové 
rekonstrukce domu dětí tak, aby 
objekt sloužil dnešním potřebám 
dětí a  byl jimi hojně využíván 
k volnočasovým aktivitám. Nákla-
dy rekonstrukce jsou odhadovány 
ve výši cca 40 mil. Kč, provedení 
rekonstrukce je plánováno v letech 
2017 – 2018.

Plánovány jsou rovněž projekty 
na zkvalitnění vzdělávací infra-
struktury základních škol. Jedná 
se o  projekty, jejichž předmětem 
bude zřízení a  vybavení učeben 
dílen a  dále zřízení a  vybavení 
jazykových učeben na prostějov-
ských základních školách.

Stěžejním projektem v  oblasti 
kultury je projekt téměř kompletní 
rekonstrukce Národního domu. 
Odhadované náklady dosahují 
částky cca 80 mil. Kč, zahájení 
vlastní realizace se předpokládá 
v roce 2018, ukončení v roce 2019. 
Oprava Národního domu se bude 
týkat prakticky celého objektu. 
Počítá se s odvlhčením sklepních 
prostor, opravou fasády a  oken. 
Prakticky nově budou provedeny 
veškeré technologické rozvody. 
Obnovy se dočkají např. i vitráže, 
které se do dnešní doby vůbec ne-
dochovaly. Mimo rámec ITI bude 
již v  příštím roce zahájena kom-
pletní oprava střechy, jejíž stav je 
prakticky havarijní. 

Celý realizační tým ITI Odboru 
rozvoje a investic magistrátu měs-
ta je přesvědčen, že se v nejbližších 
letech podaří i přes zpoždění, které 
ambiciózní dotační projekt kvůli 
organizačním problémům má, 
čerpat z  evropských fondů pro-
středky, které budou významným 
příspěvkem k rozvoji našeho měs-
ta a jeho občanů. 

 Ing. Karina Švalbová, 
 Dr. Jaroslav Šlambor 
 za realizační tým 

Nové závislosti - beseda
Komise pro bezpečnost 

a  prevenci kriminality Rady 
města Prostějova ve spolupráci 
s  Městkou knihovnou Prostě-
jov a  Zdravým městem Pros-
tějovem společně zvou laickou 
i  odbornou veřejnost na bese-
du s  PhDr. Alenou Plškovou, 
psycholožkou a specialistkou na 
trestnou činnost s dlouhodobou 
praxí u Policie ČR a na Policej-
ním prezídiu ČR, nyní externě 
vyučující na Katedře pedagogi-
ky a  psychologie Masarykovy 
univerzity v  Brně, zkušenou 

lektorkou s  publikační činností, 
odbornou konzultantkou, v sou-
časné době působící jako forenz-
ní psycholog v Centru poraden-
ských služeb UNA DOMO, s.r.o. 
Brno a ve Vzdělávacím institutu 
ochrany dětí o.p.s. v  Praze, na 
téma „Nové závislosti“, k nimž 
patří bigorexie, ortorexie, semi-
rexie, aquaholismus, tanorexie, 
závislost na sociálních sítích, 
mobiling, virtuální sex, virtuální 
život a další.

Beseda se pro veřejnost usku-
teční ve středu 12. října 2016 ve 

14:00 hodin v  Divadelním sále 
Kinokavárny Duha na Školní ul. 
v  Prostějově. Tentýž den je při-
pravena ve dvou bězích také pro 
studenty oslovených středních 
škol a  pedagogické pracovníky, 
a to v dopoledních hodinách.

Beseda je bezplatná, její rozsah 
činí 2 hodiny, a pokud svými té-
maty zaujme, bude výhledově zva-
žováno její opakování. 

Mgr. Milada Galářová, 
předsedkyně Komise pro 

bezpečnost a prevenci kriminality 
Rady města Prostějova



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

27. září 2016 Strana 9

Prostějovské radniční listy Informace

INZERCE

Hledá se majitel vzácné knihy!
Policisté obvodního oddě-

lení v Němčicích nad Hanou 
v  rámci odhalení majetko-
vé trestné činnosti zajistili 
v  obci Dobromilice na Pros-
tějovsku také knihu s názvem 
„SACRA BIBLIA“ vytisknu-
tou roku 1684  v  Norimber-
ku. Protože vlastník knihy 
není policii znám, žádám 
vás touto cestou o zveřejnění 
výzvy k  jejímu majiteli, aby 

se se svým nárokem přihlásil 
osobně na obvodním oddě-
lení Policie České republi-
ky v  Němčicích nad Hanou, 
v  ulici Tyršově 546, nebo na 
telefonu 974 781 721. 

Obvodní oddělení Policie 
České republiky Němčice nad 
Hanou podle ustanovení § 81 
odst. 1 tr. řádu 

v y h l a š u j e veřejný popis 
této věci:

  Historický dokument s  ná-
zvem „SACRA BIBLIA“, která 
byla vytisknuta v  roce 1684 
v  Norimberku s  obsahem Sta-
rého a Nového zákona

  Výše uvedená věc byla za-
jištěna v  rámci trestního ří-
zení spáchání přečinu krádež 
dle ust. § 205 odst. 1 písm. a), 
b), odst. 2 trestního zákoníku 
a přečinu porušování domovní 
svobody dle ust. § 178 odst. 1, 
2 trestního zákoníku a to kon-
krétně v obci Dobromilice, okr. 
Prostějov.

Vzhledem k  tomu, že vlast-
ník shora uvedené věci není 
znám, v y z ý v  á Policie Čes-
ké republiky touto veřejnou 

výzvou, aby se poškozený při-
hlásil na útvaru Policie České 
republiky, Obvodní oddělení 
Němčice nad Hanou, ulice Tyr-
šova 546, 798 27 Němčice nad 
Hanou a uplatnil svá vlastnická 
práva. Veřejné výzvy je využí-
váno jako poslední možnosti ke 
zjištění majitele.

Tato výzva bude vyvěšena po 
dobu 6 měsíců na úřední desce 

Policie České republiky, Ob-
vodní oddělení Němčice nad 
Hanou, ulice Tyršova 546, 798 
27 Němčice nad Hanou a  na 
úřední desce města Němčice 
nad Hanou, Komenského nám. 
70, 798 27 a způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup na ad-
rese: http://www.policie.cz.

Nepřihlásí-li se vlastník věci 
v  této lhůtě, bude policejní 
orgán postupovat v  souladu 
ustanovením §81 odst. 2 tr. 
řádu a vyhlášená věc připadne 
do vlastnictví státu, tím není 
dotčeno právo vlastníka žádat 
vydání takové věci nebo vydání 
částky stržené za její prodej.

www.fokusoptik.cz

Pořiďte si nové dioptrické nebo sluneční brýle
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!

FOKUS optik a.s.

Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov

• Tel.: 582 337 199 • E-mail: fokusprostejov@fokusoptik.cz

• Otevírací doba: po - pá: 9 - 18, so 9 - 12

Zdarma jsou vždy druhé levnější brýle do max. hodnoty 5 000 Kč. Pokud budou druhé brýle dražší než 5 000 Kč, bude vám tato částka 
odečtena z celkové ceny. Sluneční brýle jsou zdarma v nižší nebo stejné hodnotě. Nevyčerpanou hodnotu slunečních nebo kompletních 
dioptrických brýlí nelze směnit za peníze ani další zboží. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS 
optik včetně Outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Slevy se nesčítají. 

Akce platí od 22. 8. 2016 do odvolání.

na kompletní
dioptrické brýle

a na všechny
sluneční brýle

Fokus-2016-kampan-08-inzerce-Prostejovsky-Vecernik-100x70mm+5mm-OBOJI-TISK-2.pdf   1   08.09.2016   12:49:43

   

 
 

XVII. MEZINÁRODNÍ  VÝSTAVA BONSAJÍ A SUISEKI
České bonsajové asociace

Výstava ovoce a zeleniny ČSZO Kroměříž

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

Zábavný doprovodný program pro celou rodinu

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin

 

6. - 9. říjen 2016

KROMĚŘÍŽ
PODZIM

www.vystavistefloria.cz         Výstaviště Floriaf

Celostátní  prodejní  
výstava pro zahradníky 
a zahrádkáře
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Guru prostějovské sociální péče slavila jubileum

Renatu Čekalovou zná 
nejen v  našem městě nebo 
kraji snad každý, kdo se zabý-
vá problematikou sociálních 
služeb. Byla to právě ona, 
kdo počátkem devadesátých 

let rozpoznal nepříznivou 
situaci dětí se zdravotním 
postižením a  jejich rodičů. 
Odtud byl jen krůček k prv-
nímu dennímu stacionáři, 
který se postupně rozšiřoval, 
a na nějž navázaly další pro-
jekty. Jedním z nich je jedno 
z  prvních sociálních druž-
stev v  republice, které spat-
řilo světlo světa na přelomu 
tisíciletí. A právě chráněnou 
dílnu Senza na Tylově ulici 
jsme v  úterý 6. září spolu se 
senátorkou Boženou Sekani-
novou navštívily.

Nejprve mě senátorka pro-
vedla celou budovou. V příze-
mí se linula vůně oběda z tam-
ní vývařovny, kde již čekali 
řidiči na naplněné jídlonosiče. 
V nich rozvážejí chutné menu 

po Prostějově těm, kteří si 
stravu ze Senzy objednávají 
domů.

Podívaly jsme se také do 
prádelny a  mandlovny, kde se 

pere a žehlí prádlo různým or-
ganizacím i jednotlivcům. Dále 
následovala prohlídka dílen, 
v  nichž zaměstnanci družstva 
provádějí montážní a komple-
tační práce  pro automobilový 
průmysl a také kompletaci dílů 
profesních batohů pro vojáky.

Se zájmem jsme sledovaly, 
jak šla všem práce hezky od 
ruky, když v tom paní senátor-
ka začala všechny svolávat do 
jedné místnosti. Když se všich-
ni sešli, oznámila přítomným, 
že právě v tento den slaví svoje 
životní jubileum Renata Čeka-
lová, žena, která stála u  zrodu 
nejen této chráněné dílny.

Bohužel osud nepřál tomu, 
aby se paní ředitelka účastni-
la naší návštěvy osobně. Její 
zdravotní stav a s ním spojená 

hospitalizace jí nedovolily být 
v tento den mezi svými blízký-
mi, a tak senátorka zorganizo-
vala přání po telefonu. Vytočila 
telefonní číslo paní Čekalové 
a všichni zaměstnanci zakřičeli 
do telefonu pozdrav s přáním.

Jsou chvíle, v  nichž si ob-
zvláště uvědomujeme, co pro 
nás někdo blízký znamená. 
Takový okamžik nastal právě 
při našem přání na dálku. Pro 
většinu z  nás jsou ti nejbližší 
rodina, pro Renatu Čekalo-
vou jsou to všichni její minulí 
i  současní klienti, mezi nimiž 
je podle svých slov nejspokoje-
nější. A právě proto si jí všichni 
velmi vážíme.

 Jana Halvadžievová, 
členka Zastupitelstva 

města Prostějova

Zahradní slavnost v Centru sociálních služeb Prostějov
Příjemné letní počasí, jako 

na objednávku, doprovázelo 
zábavné odpoledne, které se 
uskutečnilo v úterý 23. srpna 
2016 ve vyzdobené zahradě 
u  budovy 13H, pod názvem 
„Zahradní slavnost“.

 Sešlo se na ní více než sto 
padesát uživatelů služeb ze 
všech budov CSSP. Celým 
odpoledním programem pro-
vázela hudební skupina „Trio 
plus“ z  Prostějova, jejíž členy 
účastníci slavnosti vřele při-
vítali a  pak častým potleskem 
odměňovali jejich výkony. 
Pěkným zpestřením bylo vy-
stoupení taneční skupiny 
„Křepelky“ za doprovodu „Tria 

plus“, které navodilo úžasnou 
atmosféru, po níž se rozprou-
dila volná zábava s  tancem 
a  zpěvem. Po celou dobu zde 
nechyběla dobrá nálada, radost 
z tance při známých písničkách 
a ke spokojenosti přispělo i vý-
borné občerstvení, kterému 
„kraloval“ vynikající štrúdl. Za-
hradní slavnost byla další příle-
žitostí ke společnému setkání 
a  pobavení uživatelů našich 
služeb. Nové příjemné zážitky, 
které si účastníci této zdařilé 
letní akce pochvalovali v  jejím 
závěru, byly nejlepším dokla-
dem jejich spokojenosti.  

 Centrum sociálních služeb 
 Prostějov, p.o.

Renata Čekalová

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží, koho se bude od prosince týkat?

První fáze elektronické evi-
dence tržeb bude spuštěna už 1. 
prosince letošního roku. Týkat 
se má ubytovacích a  stravova-
cích zařízení. S ředitelem sekce 
Územního pracoviště v  Pros-
tějově Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj Ing. Pavlem 
Prudkým se podíváme na 
podrobnosti 1. fáze EET.

Pane řediteli, pojem „ubyto-
vací zařízení“ se zdá být jasný, 
ale, co se týče „stravovacích za-

řízení“, tam možná nastanou 
sporné situace. Je toto nějak přes-
něji definováno?

Metodický pokyn k  aplikaci 
zákona o  evidenci tržeb vydaný 
Generálním finančním ředitel-
stvím popisuje poměrně detailně 
pojem stravovací zařízení. Uvádí 
se zde mimo jiné, že poskytová-
ní restauračních a  stravovacích 
služeb je podmíněno existencí 
provozovny, kde jsou tyto služby 
poskytovány. Provozovnou je 
třeba chápat prostorově ohrani-
čené místo, které má plně k dis-
pozici konkrétní provozovatel. 
Není podstatné, zda se jedná 
například o budovu, ale je možné 
takto chápat i prostor veřejného 
prostranství, pokud je vhodným 
způsobem ohraničen – typicky 
předzahrádka. Rovněž se může 
jednat o jídelní vůz ve vlaku. Sou-
časně v  takovém prostoru musí 
být zajišťovány alespoň některé 
z doplňkových služeb, jako jsou 
kupříkladu stoly a židle, vytápění 
nebo naopak klimatizace, toalety, 

šatna, mytí nádobí, úklid prostor 
apod. Pokud jde naopak o prodej 
jídla s sebou (například klasické 
stánky s párkem v rohlíku nebo 
obdobným občerstvením), ne-
spadá takový prodej do první 
fáze EET.

Dobře, ale pokud stravova-
cí zařízení zajišťuje obojí? Tedy 
lze si zde vzít jídlo či pití s sebou 
domů, ale existuje i  možnost 
konzumace přímo na místě?

Opět se podívejme, jak tyto 
případy vysvětluje metodický 
pokyn. O stravovací službu půjde 
tehdy, když jídlo bude servíro-
vané v provozovně a ke snězení 
bude zákazníkovi poskytnuto 
přiměřené zázemí (stoly, židle). 
Povinností poplatníka bude za 
těchto okolností evidovat tržbu 
již od 1. 12. 2016. Pokud bude ve 
stejné provozovně vydáno jídlo 
do tašky s sebou, nejde o stravo-
vací službu, ale o  dodání zboží. 
Taková tržba bude evidována až 
od 1. 3. 2018. Pokud ale nebude 
chtít poplatník evidenci tržeb 

v  rámci jedné své provozovny 
takto dělit, nic mu nebrání zahájit 
evidenci všech tržeb již od 1. 12. 
2016.

Ještě se podívejme na třetí ka-
tegorii prodejců – maloobchod 
ovšem s doplňkovou hostinskou 
činností – tedy třeba standardní 
prodejny sudových vín s  mož-
ností ochutnávky rozlévaného 
vína. Od kdy budou elektronicky 
evidovat tržby?

Pokud jde o  maloobchodní 
prodej obecně – ten přijde na 
řadu ve 2. fázi, tedy od 1. 3. 2017. 
Má-li maloobchod ještě doplň-
kovou činnost – v tomto případě 
konkrétně prodej rozlévaného 
vína přímo na prodejně (ochut-
návka) – tak tady je to takzvaně 
případ od případu. Jestliže platby 
z minoritní činnosti tvoří maxi-
málně 49% z  celkových plateb 
provozovny a současně nepřevy-
šují částku 175 tisíc korun v dané 
provozovně, zahájí poplatník 
elektronickou evidenci až od 1. 
3. 2017. Ještě jednou si dovolím 

ocitovat metodický pokyn, který 
říká, že pokud poplatník provo-
zuje ve svých provozovnách kro-
mě své hlavní činnosti i činnosti 
malého rozsahu, tzv. minoritní 
činnosti a povinné evidování tr-
žeb z těchto minoritních činností 
by podléhalo evidenci tržeb dří-
ve, než evidování tržeb z hlavní 
činnosti, nebude Finanční sprá-
va evidování tržeb z  takovýchto 
minoritních činnosti vymáhat až 
do okamžiku vzniku povinnosti 
evidovat tržby z činnosti hlavní. 

Pokud si však živnostník ne-
bude jist, kdy zahájit elektronic-
kou evidenci tržeb, může podat 
na finančním úřadu žádost 
o  závazné posouzení. Poplatek 
za tuto žádost je 1000 Kč. Kaž-
dopádně doporučuji podívat se 
na podrobnosti k EET na webo-
vé stránky – www.e-trzby.cz, kde 
jsou všechny potřebné doku-
menty k dispozici.

Děkuji za rozhovor, příště 
o elektronické evidenci služeb, 

Jana Gáborová
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25 let Městské policie Prostějov
Díl II. - Městská policie Prostějov v období 1991- 2016

Městská policie v Prostějově 
vznikla v září 1991 a to i přesto, 
že v té době nebyla jasně daná 
zákonná úprava. První stráž-
níci nastoupili 1. srpna a jejich 
první oficiální hlídková služba 
proběhla na zářijových Hanác-
kých slavnostech.

Zřízení městské policie 
umožnil až zákon 553/1991 Sb. 
Městská policie Prostějov pak 
byla zřízena k  1. dubnu 1992 
vyhláškou č. 10, kterou schváli-
lo městské zastupitelstvo. Do té 
doby sice nesla označení měst-
ská policie, ale plnila úkoly po-
řádkové služby. 

Dne 1. srpna 1991 nastoupilo 
k Městské policii Prostějov prv-
ních devět strážníků. K 31. pro-
sinci 1992 se jejich počet zvýšil 
na 22 a o rok později jich bylo 
již 34.

Městská policie Prostějov síd-
lila, stejně jako dnes, v Havlíč-
kově ulici č. 4 v  budově, která 
od  počátku vyhovovala potře-
bám městské policie z  hledis-
ka svého umístění. Vzhledem 
k velmi špatnému stavu objektu 
však byla nutná jeho celková re-
konstrukce. Tu ale nebylo mož-

né provádět za plného provozu, 
a proto byla městská policie pře-
místěna na dobu jednoho roku 
do Školní ulice.

Do 1. 6. 1993 pracovali stráž-
níci městské policie ve dvou-
směnném provozu. Od tohoto 
data je pak zajišťován nepřetr-
žitý provoz služby. Strážníci plní 

svoje úkoly ve dvanáctihodino-
vých službách ve čtyřech smě-
nách. 

Strážníci hlídkové služby bdí 
nad dodržováním veřejného 
pořádku v celém městě. Na zá-
kladě dohody s  ředitelem Poli-
cie České republiky, Územního 
odboru Prostějov, je od března 
1994 zabezpečeno nepřetržité 
hlídkování v  centru města. Ke 
kontrole odlehlejších částí měs-
ta Prostějova jsou využívána 
čtyři služební vozidla městské 
policie.

Od zavedení nepřetržitého 
provozu měla každá směna 
k  dispozici psovoda se služeb-
ním psem. V  následujících le-
tech došlo k vyřazení dosluhu-
jících psů a  noví psi již nebyli 
pořizováni.

V dalších letech byl postupně 
počet strážníků navyšován až 
na současných 57. V roce 2016 
je plánováno navýšení na 59 
strážníků, čímž se zvýší počet 
strážníků okrskové služby na 
10, z  toho vždy dva v  okrajo-
vých částech ve dvousměnném 
provozu /Čechovice, Vrahovi-
ce/. PhDr. Libor Šebestík

Dvě partnerská města se 
prezentovala v  rámci prostě-
jovských hodů ve vestibulu 
kina METRO 70. Konkrétně 
polská Šróda  a slovenské Vy-
soké Tatry. Kromě velkofor-
mátových fotografií obou měst 
a jejich okolí měli návštěvníci 
možnost ochutnat něco ze za-
hraničních dobrot, což se se-
tkalo s velkým ohlasem. 

„Byli bychom rádi, kdyby part-
nerství nebylo pouze formální. 
Naopak by bylo skvělé, pokud by 
i tato výstava přispěla k tomu, aby 
Prostějované dostali chuť se buď 
do polské Šrody či slovenských 
Vysokých Tater sami podívat. 
Obě města mají určitě co nabíd-
nout,“ uvedla během slavnostní-
ho zahájení prostějovská primá-
torka Alena Rašková.

Prostějovská výstava byla dru-
hou částí putovní výstavy po všech 
třech partnerských městech. První 
proběhl začátkem prázdnin ve 
Šródě, třetí a poslední díl se ode-
hraje v rámci Wolkrovy Polianky 
v říjnu ve Vysokých Tatrách.

Město Prostějov děkuje všem 
partnerům výstavy, zejména 
Střední škole designu a módy za 
pomoc při zajištění akce. -jg-

Strážníci Městské policie Prostějov, fotografie pořízena v ob-
dobí kolem roku 1996. Žlutou barvu košil služebních stejno-
krojů měla městská policie až do roku 1998. Uniformy pro 
první strážníky byly šity dnes již v bývalém OP Prostějov.

První nášivka na uniformu 
strážníka městské policie 
Prostějov z roku 1991.

Lidé ochutnali něco ze Šródy a Vysokých Tater
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ZAČÁTEK PODZIMU V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Nastala proměna teplých, 

letních dnů v  nevyhnutelný 
čas podzimu. Slunečných dnů 
ubývá a  listy stromů a  keřů se 
vybarvují nádhernými odstíny 
žluté a  rudé. Půvabně krouží 
ve větru a snášejí se k zemi, kde 
vytvářejí barevný, šustivý kobe-
rec. Je krásné nechat tu nádheru 
proniknout do našeho nitra….

Příroda, která s  povděkem 
přijímá vše tak, jak přichází, 
nám připravuje krásnou podí-
vanou také v  Botanické zahra-
dě Petra Albrechta v Prostějově. 
Můžeme zde pozorovat, jak 
stromy a  keře postupně mění 
svůj vzhled, než se nám před-
staví ve své nahotě. Do oslnivě 
žluté se oblékne jinan, křeho-
větvec, liliovník, různé odstíny 
červené zdobí některé javory, 
evonymusy, vilíny, přísavník 
a jiné. Listy některých dřevin se 
barevně nemění vůbec a opadá-
vají brzy na podzim ještě zelené. 
Tuto vlastnost má jasan ztepilý. 
V botanické zahradě je to jeden 
z největších stromů, který patří 
do čeledi olivovníkovitých. Má 
pružné dřevo, které se používá 
k  výrobě nábytku a  sportovní-
ho náčiní. Je také starou léčivou 
rostlinou, působí močopudně 
a projímavě.

Mezi jedny z  posledních 
kvetoucích keřů v zahradě, pa-
tří lespedezie. Roste v levé části 
zahrady na konci skalky. Do-
růstá do 1,5m a patří do čeledi 
bobovitých. Její drobné, růžové 
kvítky postupně rozkvétají na 
převislých výhonech od konce 
léta až do zámrazu. Ještě se tu 
a  tam objevují květy hortenzií, 
nakvétají růže a leycesterii zdobí 
zároveň květy i drobné, vínově 
zbarvené plody.

V  botanické zahradě najde-
me v nové části i maličký cykas. 
Cykasy patří mezi vývojově nej-
starší žijící semenné organismy 
na světě. Vyskytovaly se v obdo-
bí před 230miliony let a  v  mi-
nulosti rostly i na území Česka. 

Jsou podobné palmám, ale ne-
mají s  nimi nic společného. Je 
jich popsáno asi 300 druhů, jsou 
dvoudomé, s rozdílnými šištice-
mi. Tyto šištice, zvláště samčí 
můžou dorůst až metrové veli-
kosti a jsou největší v rostlinné 
říši. Cykasy se dožívají jednoho 
tisíce let a více a některé druhy 
dorůstají výšky až 20 metrů. 
Všechny části této exotické 
rostliny jsou jedovaté, otrava 
může být i  smrtelná. Nejstarší 
cykas v  naší republice roste ve 
skleníku zámku Lednice. Jeho 
stáří se odhaduje na 300 – 400 
let. Ovšem největším a  nejvíce 
oceněným cykasem je 200let 

starý cykas indický. Vlastní ho 
Botanická zahrada UK v Praze 
Na Slupi. Znaleckým posud-
kem byl každý jedinec ohodno-
cen na milion korun a jedná se 
tak pravděpodobně o nejdražší 
rostliny v naší republice.

Okrasné trávy a  traviny jsou 
nepostradatelným doplňkem 
každé zahrady. Jejich lehkost, 
jemnost a vzdušný habitus půso-
bí dekorativně od jara až do pod-
zimu. V zahradě je najdeme jako 
doplněk trvalkových kompozic, 
v  okolí bazénu jejich odraz na 
vodní hladině láká návštěvníky 
k zastavení. Samostatnou partii, 
založenou na proměnlivosti trav 
najdeme v  nové, vývojové části 
zahrady. A nyní je právě čas, kdy 
rozkvetlé okrasné trávy a traviny 
jsou nejpůsobivější. V  botanic-
ké zahradě jich najdeme něko-
lik druhů, od maličkých až po 
dvoumetrové exempláře. Ros-
tou tu kostřavy, ostřice, třeslice, 
ozdobnice, ječmenice, metlice, 
pěchavy, kavyly a další. Zeleno-
žlutými listy se pyšní rákosov-
ka velká ´Aureola´,nádherně 
červené vybarvení zdobí lalang 
válcovitý ´Red Baron´, zato 
ostřice chocholatá ´Bronco´má 
hnědé, jakoby uschlé zbarvení 
po celý rok. V kruhových nádr-
žích, v nové části zahrady najde-
me rostliny podmáčených luk 
a mokřadů jako je šáchor a sítiny.

Na skalce ještě můžeme 
obdivovat květy bramboříku 
břečťanolistého, žlutě kvetou-
cí prvosenku lysou, pupalku 
růžovou, silenky, krásnoočka, 
rozchodníky a nízké hvězdnice 
křovité. Hvězdnice novoanglic-
ké, dorůstající do 1,5 m najde-
me v  trvalkových záhonech. 
Stejně tak perovskii, kterou 
zdobí modré kvítky. Zajímavé 
květenství má nově zasazená 
a  málo známá rostlina, která 
pochází ze Severní Ameriky, 
štítovka kosá. Říká se jí také 
želví nebo hadí hlava. Čertkus 
luční má modrofialové květy 

uspořádané v  polokulovitých 
strboulech. V minulosti se jeho 
kořene užívalo k  léčbě dýcha-
cích cest, proti vodnatelnosti 
i  jako amuletu zabraňujícímu 
uhranutí. Roste omezeně v naší 
přírodě, kde je jedinou živnou 
rostlinou housenek motýla 
hnědáska chrastavcového,který 
patří k  nejohroženějším den-
ním motýlům Evropy. Z  Hi-
malájí pochází další trvalka, 
kterou najdeme v  zahradě. 
Dorůstá 80cm,má ráda toula-
vý stín,kyselejší a vlhčí zem. Je 
velice atraktivní a  má exotický 
vzhled, její květy jsou podobné 
orchidejím.Jmenuje se trojhrot-
ka srstnatá,lidově zvaná hadí li-

lie.Na svou příležitost,pochlubit 
se svými květy,čeká ocún je-
senní na dobu,kdy první lístky 
stromů zezlátnou.Je to prudce 
jedovatá rostlina,která obsahuje 
silně toxické alkaloidy,z  nichž 
nejvýznamnější je kolchicin.La-
tinské jméno Colchicum dosta-
la tato rostlina podle oblasti Kol-
chis u Černého moře.Zde podle 
pověsti připravovala pověstná 
travička Médea jed a z několika 
kapek,spadlých na zem,vyrostl 
ocún.Je zajímavá také tím,že vy-

kvétá na podzim z hlízky ukryté 
15cm pod zemí a na jaře se vy-
tvářejí hustě olistěné lodyhy se 
semeníkem.V létě,po dozrání se-
men rostlina zatahuje.Tento ne-
obvyklý životní cyklus,kdy se na 
podzim objevují květy a na jaře 
rostliny se semeny,vynesl ocúnu 
ve středověku název „Filius ante 
patrem“ – to znamená  „syn před 
otcem“. Začátkem října se může-
me potěšit krásou sternbergie, 
která kvete žlutě a  je podobná 
krokusům.

Příroda nás i  v  tomto pod-
zimním čase dokáže překvapit 
a  uchvátit nejen krásou barev-
ných listů. Připraví vám hezké 
chvíle i  v  Botanické zahradě 

Petra Albrechta, která je pro vás 
otevřená celoročně, vstup do 
zahrady je zdarma. Od měsíce 
října je otvírací doba od 7.15 do 
15.45, od pondělí do pátku.

Dovolte mi, prosím, rozloučit 
se malajským příslovím „ Strom 
neodepře svůj stín ani tomu, 
kdo ho přichází porazit.“ Za bo-
tanickou zahradu vám přeji pří-
jemně strávené podzimní dny.

Anežka Šrámková, 
vedoucí Botanické zahrady 

Petra Albrechta v Prostějově 

Ocún jesenní.

Lalang válcovitý Red Baron.

Čertkus luční.

Cykas japonský.

Rozchodník nádherný.
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Prostějovské radniční listy
Studie nového parku v Okružní ulici

Návrh řeší umístění nového 
parku v  blízkosti jihozápad-
ní části vnějšího městského 
okruhu do plochy, která je 
vymezena návrhem 1. změny 
územního plánu města Pros-
tějova.

Samotný park bude mít roz-
lohu cca 1,4 ha. Spolu s  ním 
však bude založena i navazující 
část tzv. Jižního parku, který 
by v budoucnu měl tvořit zele-
ný prstenec podél jižní hranice 
města. Aleje stromů a  louka 
budou založeny i  v  části podél 
ulice Okružní, kde bude po-
stupně vznikat bytová zástavba. 
Celkově tak půjde o plochu cca 
2,8 ha. Vysazeno zde bude 152 
stromů a  součástí parku bude 
i vodní plocha.

Založení parku je rozděle-
no do 2 fází. V  rámci I. fáze 
proběhnou terénní modulace, 
vybudování základních krajino-
tvorných prvků (vodní prvek, 
opěrné stěny a  zpevněné tera-
sy), výsadba stromové zeleně 
a  výsadba lučních a  travních 
ploch. V  této základní etapě 
bude celé území oploceno jako 
ochrana výsadby před zničením 
zvěří. Vstup do území bude 
zajištěn ze severní strany uza-
víratelnou brankou a  cestičky 
parkem budou pouze vysečené.

II. fáze předpokládá realiza-
ci po delším časovém období. 
V této době by již měla být zre-
alizována okolní výstavba, nebo 
by měla být alespoň vybudová-
na okolní infrastruktura v bez-
prostřední blízkosti. Součástí 
této fáze je likvidace ochranné-
ho oplocení, zbudování zpev-
něných cest a zpevněných ploch 
v území. Území bude dotvořeno 
do podoby městského parku, 
bude provedena dosadba nízké 
zeleně, trvalek a letniček. Hlav-
ní osa parku a hlavní zpevněná 
plocha bude zhotovena z  mla-
tového povrchu. Východní 
a západní podélná část bude do-
plněna plochami parkovacích 
stání návštěvníků parku, která 
budou vložena do již stávajících 
alejí. Park bude doplněn mobili-
ářem (lavičky, odpadkové koše, 

dělící sloupky, případně umě-
lecké prvky), bude také dokon-
čen systém veřejného osvětlení.

Vznik parku v  polích na 
okraji města bude pro mnohé 
možná překvapivý. Je však tře-
ba vnímat, že založení parku je 
dlouhodobým projektem pro 
příští generace. Snad nejvýstiž-
něji správnost takového přístu-
pu popisují slova autorů studie 
(Ivo Lorenčík, Martin Fröml 
a Petr Mičola), jež si dovoluje-
me ve zkrácené podobě citovat:

„Na kraji Prostějova, praktic-
ky uprostřed pole vzniká nový 
park. Předbíhá svoji dobu, kdy se 
stane centrem odpočinku upro-
střed obydleného území. Kolem 
je intenzivní zemědělská činnost 
příměstské krajiny, volný prostor 
s  občasnou zvěří (srnčí, zajíci, 
bažanti, hlodavci, ptactvo…), 
v návaznosti jsou rodinné domy 
a za okružní komunikací bytové, 
čtyřpodlažní domy. Jestliže má 
něco vzniknout tam, kde není 
žádná návaznost na každodenní 
život člověka, je to maják na ost-
rově, volající a oznamující. Tady 

něco je, tady vás lidi voláme, 
abyste přišli. 

Chceme, aby lidé přišli hned!
Park taky dává signál do 

budoucnosti, ukazuje cestu 
a  ovlivňuje uvažování obyvatel 
města. Je příkladným předvo-
jem. Ukázkou, jak by to mělo 
správně být. Připravit pro lidi 
podmínky pro kvalitní život. 
V okamžiku, kdy se člověk při-
blíží se svými obydlími, bude 
mít plochy využitelné k rekreaci 

- klidu, meditaci, cvičení v pří-
rodě a setkávání.“

Samotné zahájení fyzické re-
alizace I. fáze vzniku parku je 
s ohledem na stávající pachtov-
ní smlouvy plánované na konec 
roku 2018. Spolu s připravova-
ným rozšířením biokoridoru 
Hloučela o  cca 2,7 ha, o  němž 
jsme již informovali, se tak bude 
jednat o velmi zásadní rozšíření 
ploch veřejné zeleně v  našem 
městě.

Podrobnější informace a dal-
ší výkresy podoby budoucího 
parku najdete na internetových 
stránkách statuárního města 
Prostějova v  sekci připravova-
né investiční akce: http://www.
prostejov.eu/cs/obcan/informa-
ce-z-odboru/odbor-rozvoje-a-
-investic/pripravovane-inves-
ticni-akce/

Antonín Zajíček, 
Kamil Janeček, ORI MMPv, 

s využitím textů autorů studie

Informace

Kašna Národního domu v Prostějově
Součástí Národního domu 

v  Prostějově, který projekto-
val významný český architekt 
Jan Kotěra (1871 – 1923), je 
venkovní kašna, která byla 
opravena v  roce 2015 a  v  le-
tošním roce uvedena do pro-
vozu. Technologie byla upra-
vena ve spolupráci s  panem 
Josefem Baťkem.

Na jihozápadním nároží 
Národního domu dynamizuje 
asymetrickou skladbu jižního 
průčelí

polygonální arkýř, pod 
nímž je ve zkoseném nároží 
umístěna kašna s keramickým 
figurálním reliéfem z  barevně 
glazovaných kachlů „Žena nad 
pramenem“ od Stanislava Su-
chardy – nebo možná od jeho 
bratra Vojtěcha, který S. Su-
chardovi s provedením výzdo-
by prostějovského Národního 
domu vypomáhal. Kašnu tvoří 
postava ženy s rukama vzepře-
nýma o stylizované plochy zdí, 
odkud ústí vodní prameny. Fi-
gura je pojata na pomezí seces-
ního symbolizmu a výraznější-
ho abstrahování tvarů v duchu 

radikálnější reformy moderny, 
odpovídajícím dalším zdejším 
Suchardovým pracím. Plocha 
po stranách figury je vyložena 
čtvercovými kachlemi s vegeta-
bilním vzorem. Voda stéká do 

oválné nádržky pod reliéfem. 
Nad ním je provedeno sgrafito 
Františka Kysely s  motivy ho-
loubků. Reliéf je barevně po-
lychromován. 

 M. Svoboda, I. Veselá, ORI      

Současný vzhled pozemku pro budoucí park.

Vizualizace - Nový park.
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Informace

Vlak jménem Závislost 
(herní automaty v našem městě)

„Všechno začalo v  r. 1992, 
kdy se objevily první automa-
ty. Ze zvědavosti jsem vsázel  
desetikoruny, sem tam jsem 
nějakou stokorunu vyhrál, ale 
jednou jsem prohrál 600 korun 
a  samozřejmě to chtěl získat 
zpět...“ 

Tak začíná životní příběh 
jednoho mého známého, jenž 
(podle jeho vlastních slov) 
takto nenápadně nasednul 
na vlak jménem „Závislost“.  
Dlužná částka se za několik let 
vyšplhala na 250 tisíc. Násle-
dovalo léčení, jak sám říká, to 
hlavní peklo má již za sebou, 
ale konstatuje, že jeho život je 
těžce poznamenán. Takových 
případů jsem za nedlouhou 
dobu, co působím v  Prostě-
jově, potkal několik. Vesměs 
mladí lidé, jimž se „díky“ hra-
ní na prahu dospělosti život 
zle determinoval. 

Co je to za fenomén gambler-
ství? Vyznačuje se postupnou 
ztrátou schopnosti mít nějaký  
režim, vyčerpání a stres, půjčky 
a  postupné zadlužování,  změ-
ny osobnosti (ochabování vůle, 
typické je kamuflování - lhaní), 
rozbité rodiny, ztráta  zaměst-

nání, ztráta  bydlení, exekuce, 
i bezdomovectví... 

V  pozadí je herní průmysl.  
U nás poměrně nový jev. Vtrh-
nul prudce do nepřipravené, 
posttotalitní společnosti, dle 
mého soudu souvisí také s ide-
ologií volného trhu, se snahou 
využít všech možností k  co 
nejrychlejšímu a  největšímu 
zbohatnutí.   Naše země se tak 
stala pro herní průmysl rájem. 
A k tomu se Prostějov ocitl mezi 
městy s největším počtem heren 
na obyvatele. Zatímco se v po-
slední době v mnohých městech 
České republiky rozhodli díky 
zákonodárným změnám herny 
buď regulovat nebo dokonce 
plošně vykázat, v  Prostějově je 
stav dosud více-méně zakon-
zervován.   

Nemůže obstát povrchně 
liberální argument, že „ je to 
věc každého“ a  že stát takové 
věci regulovat nemá. Jednak  
bylo výše naznačeno, že nejsme 
(bohužel) zemí, kde by demo-
kracie nepřerušeně fungovala 
přirozeným vývojem (však 
nikde jinde v  západním svě-
tě nenajdete tolik heren, moji 
zahraniční přátelé vždy při ná-

vštěvách dost udiveně potřásají 
hlavou nad množstvím heren 
v  Prostějově).  A  kromě toho, 
jsou přece věci, které se regu-
lovat musí. Například drogy se 
také volně neprodávají, stát tak 
chrání naše děti a mládež.  (Mi-
mochodem, závislost na hraní 
má svou diagnózu a  psychi-
atrie hovoří o  tom, že závislost 
na hraní je podobná závislosti 
na těžkých drogách). Rovněž 
neobstojí zdánlivě pragmatický 
argument, že z odvodů za hraní 
lze finančně podporovat sport, 
kulturu a charitu (v našem měs-
tě jde v posledních letech z hra-
cích přístrojů do městské kasy 
kolem 48 milionů ročně). I když 
se  třeba někdo  neštítí přijímat 
peníze vydělané na lidském ne-
štěstí, je známá skutečnost, že  
stát vydá na léčbu a sociální do-
pad této závislosti trojnásobek... 

Známý odborník na léčbu 
závislostí, MUDr. Karel Nešpor 
říká: „Hrací automaty by se měly 
zakázat nebo alespoň jejich počet 
omezit.“  Jiné řešení nebude ani 
pro naše město dobré. Nezaví-
rejme oči.

 Sepsal Jan Jun s podporou  
 Klubu KDU-ČSL Prostějov

Hudební odpoledne
Zveme vás na hudební odpoledne s kapelami. 

Akce se uskuteční 
5. 10. 2016 od 15:00 ve Společenském domě v Prostějově. 

Vstupenky jsou k dispozici ZDARMA v Informační kance-
láři FTL – Svatoplukova ulice 59, Prostějov.

V programu vystoupí skupiny Kozlaňáci, Jásalka, 
Duo Rytmus či Pepino Band.

Srdečně zve klub zastupitelů ČSSD

Chceme halu pro nejširší sportovní veřejnost 
Také Změna pro Prostějov, 

ve své většině, hlasovala pro 
založení spolku Prostějov 
olympijský. Věřili jsme teh-
dy v  serióznost a  pravdivost 
informací, které nám byly 
předloženy. 

Dnes však z původních sli-
bů nic neplatí. Dotační titul na 
Národní olympijská centra ne-
vzniknul a  připravovaná hala 
má být financována z  jiného 
dotačního titulu, o  který by 
mohlo město žádat samostat-
ně. Těžko se dá předpokládat, 
že by město dostalo dotaci na 
haly dvě. Dosud město inves-
tovalo do výkupu pozemku 
Sokola na Kostelecké ulici + 
následné náklady na studie, 
projekty a  asanace více než 
20 milionů korun a  jak jsme 
se dozvěděli, byla nezákonně, 
bez projednání v  zastupitel-
stvu, v  žádosti o  dotaci při-
slíbena spoluúčast města na 
dalších 15 milionů korun na 
technickou infrastrukturu pro 
halu NOC. Očekáváme, že 
těsná většina radniční koalice 
dodatečně schválí tuto částku 
do rozpočtu pro rok 2017.

Jsme osočováni, že nepře-
jeme stavbě nové sportovní 
haly,  která má sloužit pro-
stějovské mládeži. Opak je 
pravdou !!!

Město má připravenou da-
leko vhodnější lokalitu pro vý-
stavbu vlastní sportovní haly 
bez nároků na tak drahou tech-
nickou infrastrukturu. Jedná se 
o  lokalitu v  areálu Jezdeckých 
kasáren. Tento pozemek měs-
to Prostějov vlastní a  územní 
plán umožňuje jeho využití pro 
občanskou vybavenost a sport. 
Předmětný pozemek nevznik-
nul diskutabilním zbourání 
hlavní budovy, kde dnes na-
vrhujeme park, ale je situován 
vedle. Může zde vzniknout 
sportovní hala s  plochou tě-
locvičny 24 x 44 m a  případ-
ně větší. Uvedený rozměr při 
vhodné výšce by byl dosta-
tečný nejen pro florbal a  další 
nejrůznější sporty pro nejširší 
sportovní veřejnost a  mládež, 
ale i pro výjimečné akce mezi-
národních zápasů volejbalu, te-
nisu, basketbalu……Ale hlav-
ně - garantem průhledného 
financování a  provozování by 
bylo statutární město Prostě-
jov a nehrozila by zde pozdější 
ztráta vlivu na využívání zaří-
zení při zachování povinnosti 
hrazení provozních ztrát, jako 
to hrozí v případě NOC.

Co nám vadí na NOC ???
Plocha tělocvičny je jen 

trochu menší 19 x 37 m, což 
vyhovuje tenisovému kurtu, 

ale pro některé jiné sporty je 
už nedostatečná. Vzdálenost 
od škol bude komplikací při 
přesunech v  rámci rozvrhu 
hodin. Kromě GJW projekt 
s  využitím pro školy ani ne-
počítá. Vadí nám likvidace 
koupaliště a  jeho přírodního 
prostředí na Kostelecké ulici, 
kam by se ještě mohlo vrátit. 
Co nám však vadí nejvíce je 
to, že místo podpory spor-
tu pro nejširší veřejnost, je 
zde další podpora sportov-
ního průmyslu, který je fi-
nancován ze státních zdrojů 
a v tomto případě i ze zdrojů 
Olomouckého kraje a zdrojů 
statutárního města Prostě-
jova, s  tím že nemalé zisky 
tohoto podnikání neslouží 
široké sportovní veřejnosti, 
ale končí v… 

Tento článek píšeme před 
uzávěrkou příspěvků do Rad-
ničních listů, tedy ještě před 
mimořádným zastupitelstvem 
k  NOC. Už více než rok po-
žadujeme  nápravu stanov 
spolku a vyjasnění financování 
provozu, aby město Prostějov 
bylo rovnoprávným členem 
spolku a  nesloužilo pouze 
k plnění ekonomických zájmů 
společností TK Plus a TK Ag-
rofert.  Klub zastupitelů 

 Změna Pro Prostějov.

Do Prostějova se sjely 
jihomoravské knihovnice

Více než tři desítky knihovnic 
z Hodonínska provedl v polovině 
září prostějovskou bibliotékou její 
ředitel Aleš Procházka. 

„Pořádáme pravidelné výměnné 
návštěvy u  kolegů v  jejich knihov-
nách v  rámci celé republiky. Dnes 
přišla na řadu knihovna prostějovská. 
Dámy z Hodonínska jsem seznámil 
z historií této budovy, provedl jsem je 
našimi prostorami a seznámil nejen 

s knižním fondem, ale i úspěšnými 
akcemi, které pořádáme,“ shrnul ře-
ditel prostějovské Městské knihovny 
Aleš Procházka. Přítomné knihov-
nice se mimo jiné dověděly také to, 
jak se zrodil a realizoval plán využít 
bývalou půdu budovy a přetvořit ji 
na kancelářské prostory, technické 
zázemí či podkrovní sál, v němž se 
odehrává řada velmi oblíbených akcí 
pro veřejnost. -jg-

Zeptali jste se: Proč se v nově 
zrekonstruované ulici Tylova opět kope?

Několik občanů i  novinářů 
se obrátilo na Magistrát města 
Prostějova s  dotazem, proč se 
opět kope v ulici Tylova, která 
byla nedávno zrekonstruována.

Odpověď jsme zjišťovali na 
Odboru rozvoje a investic Magis-
trátu města Prostějova:

„Jde o  akci E-onu. Bohužel, 
přestože jsme jednali zhruba rok 
o koordinaci obou investic, E-on 
má také své postupy a výběrová 
řízení a svou akci nestihl provést 

ve stejném termínu, kdy stavební 
práce provádělo město Prostě-
jov,“ uvedl k dotazu vedoucí Od-
boru rozvoje a investic Antonín 
Zajíček.
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Prostějovské školy a alergické děti

Ráda bych se s Vámi podělila 
o podnět, s nímž se na mne jako 
na zastupitelku města obrátila 
v poslední době jedna z prostějov-
ských maminek. Jedná se o pro-

blematiku dětí trpících některou 
z alergií. V posledních letech jejich 
počet neustále narůstá a týká se to 
samozřejmě i Prostějovska a na-
šeho města. S  tím samozřejmě 
souvisí i otázka, jak k dětem, které 
některou z alergií trpí, přistupovat 
ve školách. Pro jejich rodiče totiž 
vzniká například problém jejich 
školního stravování. A právě sem 
mířil podnět, který mi byl adreso-
ván. Dotaz totiž zněl, zda by bylo 
možné v některé z prostějovských 
školních jídelen připravovat také 
jídlo pro děti, které potřebují 
bezlepkovou dietu.

Jídelna pro alergiky?
Osobně si myslím, že o  tom-

to problému bychom měli začít 

v rámci města diskutovat a hledat 
možná řešení. Nebude to samo-
zřejmě jednoduché a rychlé, ale je 
třeba zvažovat různé varianty. Jed-
nou z cest by v budoucnu mohlo 
být například vybrání jedné z pro-
stějovských školních jídelen, kde 
by se dieta pro děti připravovala. 
Samozřejmě ale platí, že limitem 
pro podobné řešení bude fakt, že 
alergie existují v široké škále variant 
a nikdy nebude možné vyhovět po-
žadavkům úplně všech alergických 
dětí. Minimálně dětem s nejrozší-
řenějšími alergiemi, jako je třeba 
ta na lepek, bychom se měli snažit 
ulehčit život a  najít řešení, které 
zároveň příliš nezatíží provoz škol-
ních jídelen.

 Ing. Milada Sokolová, ODS

Klinická logopedie pro širokou veřejnost 
Ambulantní pracoviště kli-

nické logopedie v  nestátním 
zdravotnickém zařízení LIP-
KA z.s. v  Prostějově posky-
tuje své služby všem dětem 
i  dospělým s  narušenou ko-
munikační schopností. Jedná 
se především o  prevenci, dia-
gnostiku i terapii. V současné 
době je pracoviště smluvním 
partnerem všech zdravotních 
pojišťoven. I z tohoto důvodu 
nabízíme možnost BEZPLAT-
NÉHO využití služeb klinické 
logopedie široké veřejnosti. 

Personálně je pracoviště vy-
baveno klinickou logopedkou, 
logopedkou ve specializační 
přípravě a  logopedickou asis-
tentkou. Takovéto obsazení do-
konale umožnuje individuální 

přístup ke každé osobě s naru-
šenou komunikační schopností. 
Své odborné vzdělání a doved-
nosti pravidelně rozšiřujeme 
na akreditovaných vzdělávacích 
akcích pořádaných Asociací 
klinických logopedů, Minister-
stvem zdravotnictví i Minister-
stvem školství. Nadstandartní 
vybavení pracoven zohledňuje 
specifika potřeb dětských i do-
spělých klientů. Samozřejmostí 
je spolupráce s  jinými odbor-
nými profesemi ve zdravotnic-
tví i  školství (především  ORL, 
foniatrie, pediatrie, psychologie, 
psychiatrie, fyzioterapie, SPC, 
PPP, atd.).

Bližší informace získáte na 
telefonním čísle 582  360  295.
 -hv-

Fenomén Býčí skála a Prostějovsko
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

 Klub historický a  státovědný 
v Prostějově na svých přednáško-
vých akcích pravidelně představu-
je zájemcům z řad odborné i širší 
veřejnosti aktuální novinky a další 
zajímavá témata z oblasti archeo-
logie regionu. Nejinak tomu bude 

v  říjnu 2016, na kdy se podařilo 
zajistit přednášku Mgr. Martina 
Golce, Ph.D. nazvanou Fenomén 
Býčí skála a Prostějovsko. Před-
nášející působící jako archeolog 
na Katedře historie Univerzity 
Palackého v  Olomouci představí 

dnes již legendární moravskou 
archeologickou lokalitu – jeskyni 
Býčí skála v  Moravském krasu 
a  přiblíží nejen její prehistorii 
a historii ve svých dějích a pradě-
jích, ale také její vztah k Prostějov-
sku, které je jednou z  největších 

křižovatek dálkových cest Moravy.
Akce se uskuteční v  tradiční 

třetí úterý v měsíci dne 18. října 
2016 v 17 hodin ve výstavním sále 
Státního okresního archivu Pros-
tějov v Třebízského ulici. Všichni 
jsou srdečně zváni. -tc-

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví

Střední odborná škola Prostějov pořádá pro žáky 8. a 9. tříd 

Kurz odborných dovedností
 (Kuchař, Číšník, Cukrář, Prodavač, Brašnář)

Kdy:  říjen – prosinec 2016 – dvakrát týdně, dvě hodiny, 
od 14: 00 do 16:00 - celkem 10 dnů

Kde: SOŠ Prostějov Ed. Husserla 1
Pro koho: pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Cena kurzu 400,- Kč 
V případě zájmu pošli přihlášku do 7. října,  

ve tvaru jméno, škola, e-mail, telefon,  
na e-mail: zastupce@sosprostejov.cz .

Zkušení lektoři tě seznámí se základy studené kuchyně, jednoduché 
obsluhy hostů, přípravou slavnostní tabule, naučí zájemce základy 

dárkového a netradičního balení, pečení a zdobení perníčků, zhotovení 
drobných kožených výrobků.16
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Informace

1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční:   
v  pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově 
Magistrátu města Prostějo-
va, nám. TGM 130/14, Pro-
stějov,
přízemí, místnost č. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. E. Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T. G. Masaryka
Svatoplukova č. or. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 11
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 
č. p. 4584

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Středního odborného uči-
liště obchodního Prostějov, 
nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka- jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č. or. 2-16
Uprkova
Újezd
Wolkerova
č. p. 4586

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Průmyslová

Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova
Za Sokolskou

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy Pro-
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Areál Agrostroje  
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova sudá od č.or. 8  
– do konce, lichá od č.or. 13  
– do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická od č.or. 1 – 45, 52,
Vrchlického
č.e. 228

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbenova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
areál Agrostroje 
na Vrahovické 4302, 4530,
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje

Neumannovo nám.
Olomoucká č.or. 64 – 120
Říční lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Kotkovou
Za Olomouckou
Za Vrlovou
Zborov
č.e. 223, 224,
č.p. 5125

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v budově 
Středního odborného uči-
liště obchodního Prostějov, 
nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká č.or. 1 – 57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím
č.e. 246

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 52, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č.or. 41 do 
konce, + č.e. 215
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
Strojnická
Tyršova
Wolfova
č.e. 5022, 5136,

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v budově 
Základní školy  T. G. Masary-
ka, Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
ÚSP Martinákova č.or. 9
Palečkova
Pod Kosířem č.or. 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Fanderlíkova  č. or. 5-24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 36A,
Gen. Dudy
Gen. Sachera
J.B. Pecky
Legionářská
U Stadionu
Valašská
Wichterlova lokalita 
Čechovice i Krasice
Za velodromem

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Beskydská
Dykova
Fanderlíkova č. or. 25, 25a, 27, 
29, 31,33 a od 37 do konce
Hacarova
Chodská
Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše č.or.3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č.or. 57 do konce 
ÚSP Nerudova 70
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská 
č.e. 203, č.p. 4622

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masary-
ka, Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova

Mlýnská
Palackého
Palečkova 4304/7
Pernštýnské nám.
Plumlovská č. or. 3 – 26, 28, 
30, 32,
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou ul.
č. e. 208, 5026, 5122, 5123, 
5133

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 
29a, 33-56,
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova od č.or.1 – 60
Plumlovská od č. or.57 – 138
Polská
Resslova
Ruská
Za Plumlovskou-lokalita PV 
i Krasice

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a  mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše 23, 25, 27, 29, 31, 33.
Plumlovská č.p. 4126
Stanislava Suchardy

ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. Svobody č.or.1-29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. Svobody č.or. 38-53,  
62-74

ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody č.or. 30-37,  
54-61, 75-79

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-

Oznámení o době a místě konání voleb  do Zastupitelstva Olomouckého kraje
primátorka statutárního města Prostějova podle § 15 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
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Oznámení o době a místě konání voleb  do Zastupitelstva Olomouckého kraje
tějov, sídl. Svobody  3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka-lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí 
č.e. 195

ve volebním okrsku č. 25 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Mo-
ravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasická-jen lokalita Krasice 
(mimo domy 43, 45, 49, 51, 53, 
53a, - viz. volební okrsek 26)
Moravská-lokalita PV  
i Krasice 

ve volebním okrsku č. 26 
je volební místnost v budově 
Základní školy a  mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, sídl. Svobody 3578/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická-jen lokalita PV + 
z lokal. Krasice č. or. 43, 45, 49, 
51, 53, 53a.
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku č. 27 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č.or. 199 – 215,
Pod Záhořím
Raisova
Určická
Za Určickou

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197
Rumunská
Stanislava Manharda 
č.or. 1 – 23
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č.or. 1 – 9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č.or. 24 – 
39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní č.or.11 – 17
Mozartova
Okružní č.or.150 – 183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brněnská
Tetín
Za Brněnskou ulicí
č.e. 5129

ve volebním okrsku č. 32 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dobrovského
Libušinka jen sudá
Tylova 18 – 28 + č.e.250

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:

Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 90

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní celá,( mimo domy č.or. 
26,28,30,32,34,36-viz.volební 
okrsek 35)
Mojmírova
Okružní 105 – 131
Rovná

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní č.or. 26,28,30,32,34,36,
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní 57 – 73, 
Šárka 44 – 62
č.e. 247 + č.p. 4510,

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dvořákova č.or. 1,3,5,
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č.or. 2 –10, 89 – 
97+č.p.4200
Puškinova
Šárka č.or.1 – 23

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a  zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Lidická (celá mimo č.or. 86viz.
volební okrsek 44)
Okružní 75 – 85
Spitznerova
Studentská
Šárka 24 – 42
č.e. 5052

ve volebním 
okrsku č. 38 

je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, Mo-
ravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasice-č.evidenční
Brodecká
Elišky Krásnohorské

Foersterova-jen lokalita Kra-
sice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J.V. Myslbeka-jen lokalita Kra-
sice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční-jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská-jen lokalita Kra-
sice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská
Krasice č.p. 391

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v budově: 
Dům služeb – Vrahovická 
83, Prostějov -Vrahovice
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Kpt. Nálepky
Krumlovského
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Podivínského
Poláčkova
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická 46 – 170
Zátiší
Zikmunda Wintra
č.e. 198

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově: 
Dům služeb – Vrahovická 
83, Prostějov -Vrahovice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
A.Jánského
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Říční-lokalita Vrahovice
sídl. Svornosti
Stukova
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Za drahou 
č.e. 9, 998,

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost v budově 

Klubovny Čs. armádního 
sboru 72, Prostějov - Vraho-
vice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Čechůvky
Čs. arm. sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpinky
U cihelny 
Vrahovice-č.evidenční 
Vrahovická od č.or.171do 
konce+č.p.711 
č.p. 264,641,748,

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
Základní školy Čechovice, 
Čechovická 53, Prostějov - 
Čechovice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu: 
5. května-jen lokalita Čecho-
vice
Čechovice-č.evid.+č.popisná 
bez přiděl.ulice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova- jen lokalita  
Čechovice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová-lokalita Čechovice 
i Domamyslice
Lipová
Luční - jen lokalita  
Čechovice
Na blatech - jen lokalita  
Čechovice

Ovesná
Ovocná
Plumlovská-jen lokalita Če-
chovice 
Průchodní
Slunečná
Třešňová
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná  č. or.1 – 13,a,b,

ve volebním 
okrsku č. 43 

je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamyslice, 
Domamyslická 126
Prostějov - Domamyslice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
5. května-jen lokalita Doma-
myslice
Akátová
Borová
Domamyslice-č.evidenční
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Lísková
Na blatech-jen lokalita Doma-
myslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Plumlovská- jen lokalita Do-
mamyslice
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná 14 – 22

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č.p. 39 (bý-
valá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
ÚSP Lidická 86
Žešov
Žešov-č.evidenční

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství 
České republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do Zastupitelstva Olomouckého kraje hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

    V Prostějově dne  6. září 2016
 RNDr. Alena Rašková v. r.
 primátorka  
 statutárního města 
 Prostějov



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 18 27. září 2016

Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

SOBOTA 1. ŘÍJNA
15.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti  americký fantasy film 3D
Režie: Tim Burton, 128 min., český dabing, 
mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
17.30 Tři generace     2D    americká komedie
Režie: Gaby Dellal, 92 min., české titulky, pro 
mládeži do 12 let nevhodný,vstupné 100 
20.00 Moře v plamenech  2D  americký thriller
Režie: Peter Berg, 107 min., české titulky, premiéra, 
ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

NEDĚLE 2. ŘÍJNA
15.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti   3D
17.30 Tři generace   2D
20.00 Moře v plamenech  2D

PONDĚLÍ 3. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek – Králové hor
Rakousko 2015, 97 min., český dabing
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penkeras
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Anthropoid  2D
 britsko-česko- francouzský historický film
Režie: Sean Ellis, 120 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
premiéra, vstupné 120 Kč
20.00 Anthropoid  2D

ÚTERÝ 4. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek – Králové hor
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Anthropoid  2D
20.00 Neon Demon - Art film 2D fashion horor 
Režie: Nicolas Winding Refn, 117 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 110 Kč

STŘEDA 5. ŘÍJNA
17.30 Anthropoid  2D 
20.00 Anthropoid  2D

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA
17.30 Instalatér z Tuchlovic     2D čes. smutná kom. 
Režie: Tomáš Vorel, 85 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Instalatér z Tuchlovic  2D

PÁTEK 7. ŘÍJNA
15.30 Já, kocour koprodukční rodinná komedie 
Režie: Barry Sonnenfeld, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Instalatér z Tuchlovic  2D
20.00 Dívka ve vlaku     2D  americký thriller  
Režie: Tate Taylor, 112 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 8. ŘÍJNA
15.30 Já, kocour  2D
17.30 Instalatér z Tuchlovic 2D 
20.00 Dívka ve vlaku  2D

NEDĚLE 9. ŘÍJNA
15.30 Já, kocour  2D
17.30 Instalatér z Tuchlovic 2D 
20.00 Dívka ve vlaku  2D

PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA
17.30 The Beatles: Eight Days a Week 2D
 americký celovečerní dokument
Režie: Ron Howard, 100 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč.
20.00 Za láskou vzhůru   2D  franc. rom. kom.  
Režie: Laurent Tirard, 98 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA
17.30 The Beatles: Eight Day a Week 2D
20.00 Za láskou vzhůru  2D
Záznam div. představení Royal Shaekespeare Company

STŘEDA 12. ŘÍJNA
18.00 Hamlet   2D
Režie: Simon Godwin – v tit.roli Paapa Essiedu, 195 
min., 1 přestávka,české titulky, premiéra, vstupné 200 

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA
17.30 Bezva ženská na krku  2D  česká komedie  
Režie: Tomáš Hofman, 101 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 lnferno  americký mysteriózní thriller
Režie: Ron Howard, 122 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 14. ŘÍJNA
15.30 Kubo a kouzelný meč  am. anim. rod. film
Režie: Travis Knight, 121 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Bezva ženská na krku 2D
20.00 Inferno  2D

SOBOTA 15. ŘÍJNA
15.30 Kubo a kouzelný meč 3D
vstupné 140 Kč
17.30 Bezva ženská na krku 2D
20.00 Inferno  2D

NEDĚLE 16. ŘÍJNA
15.30 Kubo a kouzelný meč 3D
17.30 Bezva ženská na krku 2D
20.00 Inferno  2D

PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek – Asterix: Sídliště bohů 
Francie 2014, 85 min., cz dabing, režie: A. Astier, L. Clichy
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Inferno  2D
20.00 Bezva ženská na krku 2D

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek – Asterix: Sídliště bohů
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Inferno  2D
20.00 Bezva ženská na krku 2D

STŘEDA 19. ŘÍJNA
17.30 Inferno  2D
20.00 Bezva ženská na krku 2D

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA
17.30 Ostravak Ostravski česká komedie  2D 
Režie: David Kočár, 90 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Jack Reacher: Nevracej se   2D am. thriller  
Režie: Edward Zwick, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 21. ŘÍJNA
15.30 Lichožrouti      2D  český rod. anim. film  
Režie: Galina Hůlová-Miklínová, 86 min., 
premiéra, mládeži přístupný, 110  Kč
17.30 Ostravak Ostravski 2D
20.00 Jack Reacher: Nevracej se 2D

SOBOTA 22. ŘÍJNA
15.30 Lichožrouti  2D
17.30 Ostravak Ostravski 2D
20.00 Jack Reacher: Nevracej se 2D

NEDĚLE 23. ŘÍJNA
15.30 Lichožrouti  2D
17.30 Ostravak Ostravski 2D
20.00 Jack Reacher: Nevracej se 2D

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA
17.30 Dítě Bridget Jonesové    2D    kopr. kom.
Režie: S. Maguire, 107 min., český dabing, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, repríza, 
vstupné 110 Kč
20.00 Chocolat   2D  francouzské filmové drama  
Režie: Roschdy Zem, 110 min., české titulky, premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 25. ŘÍJNA
17.30 Rodinné štěstí - Art film   2D  maďar. kom.
Režie: Szabolcs Hajdu, 81 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč
20.00 KISS ROCKS VEGAS
 záznam legendární show, 115 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný
Vstupné v  předprodeji a  pro návštěvníky 
v  tričku Kiss anebo s  nalíčeným obličejem  
110  Kč, v den konání projekce 150  Kč

STŘEDA 26. ŘÍJNA
9.30 Pírkovo dobrodružství       2D  anim film  
Francie 2014, 90 min., český dabing, vstupné 50 Kč
14.00 Zootropolis: Město zvířat 2D  anim. film
USA 2015, Rich Moore, 109 min., český dabing, 
vstupné 50 Kč
17.30 Dítě Bridget Jonesové 2D
20.00 Chocolat  2D

ČTVRTEK 27. ŘÍJNA
9.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts
ve filmu  2D     americká animovaná pohádka  
USA 2015, 88 min., český dabing, mládeži 
přístupný, vstupné 50 Kč
14.00 Pixely  2D    americká akční komedie  
USA 2015, 108 min., český dabing, přístupno bez 
omezení, vstupné 50 Kč
17.30 Tenkrát v ráji  2D česko – slov. film. drama  
Režie: Lordan Zofranovič, Peter Pálka, Dan Krzy-
woň, 99 min., mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Zúčtování  americký thriller
Režie: Gavin OĆonnor, 128 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
premiéra, vstupné 110 Kč

PÁTEK 28. ŘÍJNA
15.30 Tajný život mazlíčků  anim. rod. komedie
Režie: Ch. Renaud a Y. Cheney, 90 min. český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Dítě Bridget Jonesové    2D
20.00 Zúčtování  2D

SOBOTA 29. ŘÍJNA
15.30 Tajný život mazlíčků 2D
17.30 Dítě Brigdet Jonesové 2D
20.00 Zúčtování  2D

NEDĚLE 30. ŘÍJNA
15.30 Tajný život mazlíčků 2D
17.30 Tenkrát v ráji  2D
20.00 Zúčtování  2D

PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek – Heidi, děvčátko z hor  2D
Něm./Švýc. 2015, 115 min. český dabing, režie: A. Gsponer
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Devátý život Louise Draxe am. thriller  2D
Režie: A. Aja, 107 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Odvrácená strana měsíce něm. thriller  2D
Režie: Stephan Rick, 98 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 110 Kč

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

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

SOBOTA 1. ŘÍJNA
15.00 Krtkova pohádková 
dobrodružství  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Robinson Crusoe:  
Na ostrově zvířátek
  koprodukční animovaný film
Režie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen, 
90 min., český dabing, repríza, mládeži 
přístupná, vstupné 40 Kč
20.00 Dvojníci  česká komedie 
Režie: Jiří Chlumský, 103 min., 
repríza, mládeži přístupný , vstupné 
40 Kč

STŘEDA 5. ŘÍJNA
14.00 Bio Senior - Lída Baarová 
 český velkofilm 
Příběh ženy, která milovala Ďábla !
Režie: Filip Renč, 110 min., repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 35 Kč

SOBOTA 8. ŘÍJNA
15.00 Naše Karkulka
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Jak básníci čekají na zázrak 
 česká komedie 
Režie: Dušan Klein, 120 min., 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč
20.00 Jak básníci čekají na zázrak
vstupné 40 Kč

SOBOTA 15. ŘÍJNA
15.00 Za kamarády z  televize 5 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Alvin a  Chipmunkové: 
čiperná jízda  am. animovaný film
Režie: Walt Becker, 92 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání 
 americký western 
Režie: Alejandro González Iñárritu, 
151 min., český dabing, repríza, 
mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 40 Kč

SOBOTA 22. ŘÍJNA
15.00 O  hloupém peciválovi 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Řachanda
  česká filmová pohádka
Režie: Marta Ferencová, repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Marťan
 americké dobrodružné sci-fi
Režie: Ridley Scott, 144 minut, 
český dabing, repríza, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 29. ŘÍJNA
15.00 Kamarádi z televize 2
vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Rio 2 
 americký animovaný film
Vítejte v džungli !
Režie: Carlos Saldanha, 96 min., 
český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Deadpool  am. akční sci-fi
Režie: Tim Miller, 104 min., repríza, 
český dabing, mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč.



BIG BEN stále 
stoprocentní

PROSTĚJOV Slušná znalost anglič-
tiny je v  současnosti základním poža-
davkem zaměstnavatelů při přijímání 
nových zaměstnanců. Bohužel dnes již 
nestačí pouhé slovní ujištění, že jste se 
jazyk pilně učili celou školní docházku 
a skvěle jej tedy ovládáte. Potřebujete mít 
nějaký doklad. Nejlépe s  mezinárodní 
platností. A  ten nedostanete jinak, než 
složením příslušných jazykových zkou-
šek...

V prostějovské jazykové škole BIG BEN 
mohou vaše děti takový certifikát získat, 
a to ještě během studia na střední či do-
konce základní škole. Mladí angličtináři 
z Big Benu u zkoušek každoročně dosahují 
vynikajících výsledků. I letos si tak mohli 
slavnostně převzít mezinárodní certifiká-
ty Cambridge v obřadní síni prostějovské 
radnice od primátorky Aleny Raškové. 

Celkově se letos zkoušek KET, PET 
a  FCE zúčastnilo šestnáct dětí z  Big 
Benu. Všechny děti v nich uspěly, třináct 
dokonce s vyznamenáním. „Jako každý 
rok musím i  letos děti velmi pochválit. 
Udrželi pro naši školu dlouhodobou sto-
procentní úspěšnost. On totiž není certifi-
kát jako certifikát. Zatímco běžně děti sklá-
dají tzv. dětské certifikáty YLE Cambridge, 
u kterých není možné neuspět, v Big Benu 
skládají děti už jen zkoušky vyšší úrovně 
A2 až C1, primárně určené dospělým,“ 
vysvětlila výjimečnost výsledků Zuzana 
Šutová, ředitelka jazykové školy Big Ben.

Dětským zájemcům o  studium letos 
v Big Benu nabízí přes čtyřicet jazykových 
kurzů ve čtrnácti úrovních. Výuka zde 
startuje od 26. září a šance na přihlášení 
stále trvá, byť většina kurzů je již od květ-
nového zápisu beznadějně obsazena.  -pr- 16
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Mámo, už to zvládnu samo 
- knížka, která má kořeny 

v  prostějovském mateřském 
centru Cipísek vychází kon-
cem října v  nakladatelství 
CPress (Albatrosmedia a.s.). 

Jde o druhou knihu lektorky 
MC Cipísek Markéty Skláda-
lové. První vyšla loni v  květnu 
pod názvem Jak na to? O rodi-
čovství, dětech a výchově. Dru-
há kniha, Mámo, už to zvládnu 

samo, je opět určena rodičům 
malých dětí a čtenáři v ní najdou 
spoustu příhod a zkušeností ze 
života autorky i konkrétních ro-
dičů. Kniha se snaží odpovědět 
na otázky týkající se výchovy 
malých dětí k  samostatnosti, 
zdravému sebevědomí a spoko-
jenosti, podpořit rodiče a  děti 
při nástupu do školky nebo se 
zabývá odměnami, tresty i mo-

tivací ve výchově dětí. Princi-
py pozitivní výchovy v  knize 
lze ale uplatnit i  ve výchově 
starších dětí, takže své si na-
jdou i  ostatní, nejen rodiče 
těch nejmenších. Křest knihy 
plánuje MC Cipísek po jejím 
vydání a  k  mání bude v  MC 
s  věnováním autorky, ale také 
v  kamenných a  internetových 
knihkupectvích. -ms-

MC Cipísek 
Program MC Cipísek na říjen 

MC Cipísek zahájil další škol-
ní rok programy pro rodiny  
s dětmi od miminek po předškoláky.
Bližší informace o pravidelných pro-
gramech získají zájemci na kontakt-
ních adresách MC.

 Jak vychovávat zdravě  
sebevědomé dítě? Jak nastavit 

hranice ve výchově?
beseda pro rodiče s ing. P. Mečkov-
ským, beseda je určena veřejnosti, 
nejen návštěvníkům MC
středa 19. 10. v 18.00, rezervace míst 
předem

Psychomotorický vývoj dětí do 
jednoho roku

beseda pro maminky s  miminky 
v rámci mimiklubu s Mgr. H. Peter-
kovou
úterý 11.10. v programu pro přihlá-
šené
  Jak podpořit zdraví na podzim 
domácími prostředky?
besedy v pravidelných programech 
s Mg. H. Peterkovou
17. 10. - 21. 10. ve všech skupinách 
pravidelného programu
 Individuální psychologické pora-
denství s olomouckou psycholož-
kou PhDr. P. Tenglerovou
úterý 11. 10. dle objednání předem, 

možnost poradenství i pro ty, kteří 
nenavštěvují MC 
Individuální právní poradenství 

s Mgr. A. Hálkovou
dle objednání, možnost poradenství 
i pro ty, kteří nenavštěvují MC 
 Rodičovské setkání
pravidelné setkání rodičů probíhá 
jednou měsíčně na téma výchovy 
a komunikace s dětmi
s  Mgr. M. Skládalovou, říjnové se-
tkání bude v úterý 25. 10. v 18.00
setkání je určeno pro veřejnost, 
nejen pro návštěvníky MC
 Podpůrná skupina pro kontaktní 
maminky 
skupina je  je otevřena pro těhotné 
a maminky s miminky a bude se setká-
vat dle dohody v pondělí od 17 hodin. 
Bližší informace pro zájemkyně v MC 
a na našich kontaktních adresách.
 Vzdělávání pro podporu pěstoun-
ských rodin - dle aktuálního rozpisu.
  Bližší informace a  přihlášky:  www.
mcprostejov.cz, www.facebook.com/
cipisekprostejov, e-mail:  mcpros-
tejov@centrum.cz 
 Aktivity MC Cipísek jsou podpořeny 

z dotačního programu Rodina 
MPSV ČR a statutárním městem  

Prostějovem.
INZERCE

Vážení občané – klienti Magistrátu města Prostějova, Váš názor nás zajímá!
K tomu, abychom mohli cíle-

ně své služby neustále zlepšovat, 
je důležité zjistit, jak nás a  naši 
činnost vnímáte. Proto Vás zdvo-
řile žádáme o vyplnění dotazníku 
na straně 22. 

Výsledky průzkumu budou pod-
kladem pro přijetí opatření ke zlep-
šení služeb úřadu směrem k Vám. 

POZOR! Pokud připojíte na 
závěr vyplněného dotazníku kon-

takt na Vás, budete zařazeni do 
slosování o ceny pro respondenty 
tohoto šetření. Vedení města pro 
výherce  losování  připravilo sku-
tečně lákavé a atraktivní ceny jako 
poděkování za Váš zájem podílet se 
na soustavném zlepšování služeb, 
které Vám Magistrát města Prostě-
jova poskytuje. 

Můžete získat například večeři 
v Národním domě pro dva v hod-

notě 800 Kč, 2 lístky do městského 
divadla v primátorské lóži (před-
stavení si výherce zvolí dle před-
loženého seznamu), dárkový koš 
plný sladkostí v hodnotě 500 Kč, 
pohled z věže radnice se sklenič-
kou sektu a  občerstvením pro 2 
osoby při příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu, lístky do kina, 
na koncert nebo propagační před-
měty města.

Vyplněné dotazníky prosím ode-
vzdávejte na Informačním středisku 
na náměstí T. G. Masaryka nebo 
v Regionálním informačním centru 
– Pernštýnské náměstí – zámek. Na 
těchto místech, stejně tak i v dalších 
vyhrazených prostorách na chod-
bách některých odborů magistrá-
tu, budou k  dispozici nevyplněné 
dotazníky, které můžete vyplnit při 
vyřizování Vaší záležitosti na magis-

trátu. Dotazník můžete rovněž po-
hodlně vyplnit na webových strán-
kách města www.prostejov.eu.

Dotazníkové šetření bude rea-
lizováno v  termínu od 30. 9. 2016 
do 16. 10. 2016. V tomto termínu je 
nutno vyplněné dotazníky odevzdat.

Koordinátorem  tohoto dotazní-
kového šetření je Mgr. Jana Orságová, 
tel.č. 582 329 460, která je připravená 
odpovídat na Vaše případné dotazy. 

Vítání dětí dne 15. 9. 2016
Amálie Zelinková
Dominik Kadlec
Tereza Obdržálková
Miroslav Bezslezina
Eliška Černíčková
Laura Nakládalová
Lukas Kumstát
Katie Kršková
Kelly Kršková
Jonáš Dokládal
Kristýna Burešová
Anna Kýrová
Diana Mazalová
Štěpán Horák

Martin Palička
Amálie Hangurbadžová 
Ema Němčanská
Diana Kvapilová
Denisa Bělková
Amálie Grossová
Jonáš Henrych
Lucie Poulíčková
Veronika Nováková
Teodor Kopečný
Nela Šatníková
Adam Strašák
Matyáš Klíč
Alena Kapplová

Eliška Kolářová
Natalia Eleni Papageorgiou
Marek Sojnek
Terezie Petrová
Rozálie Špundová
Veronika Schneeweissová
Lilien Zatloukalová
Jiří Šňupárek
Ondřej Penc
Johanna Přikrylová
Nina Částková
Šimon Staněk
Zoe Coufalová
 -red-

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

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

SYLVA PRCHLÍKOVÁ
do 2. 10.

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.

JIŘÍ KOLÁŘ - LEGENDA SVĚTOVÉ KOLÁŽE
8. 10. - 27. 11.
vernisáž 7. 10. v 17 hodin

Výstava jednoho ze stěžejních umělců 20. století, který se zprvu na-
šel v pozici básníka a teprve později svůj záběr přeorientoval na vý-
tvarné umění, které ho proslavilo daleko za hranicemi země. Tvořil 
pomocí vlastních metod, kombinoval novinové, kalendářní a časo-
pisecké výstřižky, pohrává si s reprodukcemi slavných obrazů a sou-
časné reklamy.
Uspořádal přes tři sta výstav, zásadní v Guggenheimově muzeu 
v New Yorku, mnoho dalších na americkém kontinentu, převážná 
část výstav se však konala ve významných galeriích v Evropě.
Díla, která budou dovezena do Muzea a Galerie v Prostějově, zastu-
pují všechny techniky i náměty tohoto všestranného umělce a jsou 
mimořádná i tím, že jsou z majetku soukromého zahraničního sbě-
ratele.

PŘIVÍTEJME OTCE VLASTI
od 7. 10. do 27. 11. 
vernisáž v pátek 
7. 10. v 17 hodin

V rámci oslav 700. výročí narození 
Karla IV. jsme připravili výstavu Při-
vítejme otce vlasti. 
Zveme Vás i na pestrý doprovodný 
program: 
21. 10. 2016 v 17 hodin muzejní 
večer - vystoupí skupina historic-

kého šermu Družina z Bukovíka, bude připravena ochutnávka stře-
dověké kuchyně a další aktivity.
26. a 27. 10. 2016
prázdninový dopolední program pro děti (9:00-12:00).
Přijďte prožít středověk.
Společně si vyrobíme královskou korunu, zjistíte, jestli se můžete 
stát rytířem nebo hradní kuchařkou a zatančíme si středověký tanec. 
A to vše pod dohledem Elišky Přemyslovny. 
Pro děti do 15 let. 
Cena dětského programu: 90,-Kč. 
Informace a přihlášky: jsvozilkova@muzeumpv.cz.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

OKOUZLENA PERLAMI může být každá z žen
do 30. 10. 

Výstava představuje soukromou kolekci čínských 
říčních perel Marcely Novotné, která umožňuje na-
hlédnout 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. 

Klobouk dělá dámu
do 30. 10. 

Praktická pokrývka hlavy, osobitý doplněk, 
kdysi nezbytná součást oděvu každé ženy, 
se představuje v mnoha, především ele-
gantních originálních prvorepublikových, ale 
i současných autorských podobách na výsta-
vě Klobouk dělá dámu ze soukromé sbírky 
JUDr. Magdaleny Kopotové. Kromě samot-
ných klobouků jsou k vidění i staré klobouko-
vé formy a kloboučnická dílna.

PO STOPÁCH MINULOSTI: VÝLET NA JEŽŮV HRAD
Při příležitosti Mezinárodního dne archeologie je v sobotu 15. 10. 
2016 připraven výlet pro veřejnost s archeology Mgr. H. Čižmářovou 
a PhDr. M. Šmídem. Navštívíme jednu z nejstarších staveb na Pros-
tějovsku – kostel Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Dále budeme pokra-
čovat přes zaniklé opevněné osídlení Městisko z počátku 13. století 
na místo pravěkého hradiště, kde se nachází středověká zřícenina 
Ježova hradu.
Sraz účastníků bude v 8:15 na autobusovém nádraží v Prostějově 
(8:25 odjezd autobusu) nebo v 9:05 před kostelem ve Stínavě, kde je 
domluvena prohlídka. 
Více informací: hcizmarova@muzeumpv.cz, tel. 731848463.
Budeme se pohybovat v terénu střední náročnosti, v případě dešti-
vého počasí se akce ruší. 
V tento den jsou pro veřejnost zdarma zpřístupněny stálé expozice 
v budově Muzea a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2.

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
DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ – MGR. PETR JAN JURAČKA 
20. 10. (čtvrtek) v 18:00 hodin 

Přednáška „Detektivem v přírodě“ nás provede světem, který je běž-
nému návštěvníkovi přírody skryt. Ať už se jedná o velmi drobné or-
ganismy, jejich tajné vychytávky anebo např. o děje, které probíhají 
příliš pomalu, Petr Jan Juračka Vás provede vybranými zajímavostmi 
v rámci na sobě nezávislých příběhů podpořených jeho fascinujícími 
fotografiemi a videi.

Mgr. Petr Jan Juračka (*1985) je vědeckým pracovníkem katedry 
ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je nad-
šeným popularizátorem vědy, hydrobiologem, fotografem a cesto-
vatelem. Zabývá se elektronovou mikroskopií a také létáním s drony, 
díky čemuž získává velmi neotřelé záběry ukazující mnohdy nečeka-
vé souvislosti v přírodě. Říká například, že „na mikrofotografii je nej-
přitažlivější nejenom to, že vidíte něco, co nikdo před vámi neviděl, 
ale také příběh, který se před vámi odvíjí“. Osobní stránka Petra Jana 
Juračky je  http://petr.juracka.eu/ .

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

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 
pátek od 19:30. Dne 20. 10. se pozorování koná po ukončení před-
nášky.

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 22. 10. a neděle 23. 10.

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 19:30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč.

V neděli 23. 10. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží 
„KOSMONAUTIKA“- ZVÍŘATA VE VESMÍRU. Soutěži bude předchá-
zet povídání o prvních tvorech, kteří byli vyslání do kosmu. Vstupné 
dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
JAK KAPIČKA PUTOVALA

Pohádku uvádíme každou říjnovou středu v 15:30 hodin. Pohádka 
přibližuje koloběh vody. Malou kapku budeme sledovat od začátku 
její cesty z mraku na zem až po její návrat do moře. Vstupné dospělí 
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy od 16:30hodin. 
Říjnová setkání budou věnována sluneční soustavě. Za vhodných 
podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 150 Kč.

XLVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMI-
NI může být kdokoliv, 
koho láká poznání 
základů astronomie 
a astronomická po-
zorování. Astrono-
mický klub GEMINI 
je rozdělen na dvě 
části. Klub GEMINI I 
je určen pro kohoko-
liv ve věku od 10 let. 
Termíny schůzek jsou 
každý pracovní čtvr-

tek v 16:30 hodin, 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 pokroči-
lejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každé pracovní 
pondělí od 16:30 hodin, první schůzka GEMINI II je plánována na 
3. října. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné 
informace lze získat na telefonu 724 013 039.

VÝSTAVY
- POKlADY Z HlUBIN VESMÍRU 
  (výstava astrofotografií ing. Evžena Brunnera)
- 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 
výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.
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TZ Aplaus 2016
Jiřímu Langmajerovi, Bolku Polívko-

vi, Anně Polívkové, Karlu Heřmánkovi, 
Josefu Cardovi, Janě Švandové, Daně 
Morávkové a  dalším hercům zatleskají 
v říjnu diváci devátého ročníku prostějov-
ského divadelního setkání Aplaus 2016. 
Spolupořadatelé z  marketingové společ-
nosti TK PLUS a Městského divadla v Pro-
stějově pozvali tentokrát pražské ansám-
bly Divadlo pod Palmovkou a Divadlo Bez 
zábradlí, z Brna zavítá na Hanou Divadlo 
Bolka Polívky.

Přehlídku zahájí ve čtvrtek 13. října Diva-
dlo Bez zábradlí dvěma aktovkami Woody 
Allena, jejichž režie se chopil principál a he-
rec Karel Heřmánek, který si v  aktovkách 
také s chutí zahraje.

V  pondělí 17. října je na programu hra 
holandské autorky Marie Goos FUK! v na-
studování Divadla pod Palmovkou. Roli po-
litika Jardy svěřil režisér Petr Zelenka Jiřímu 
Langmajerovi. „Spolupráci s Petrem Zelen-
kou označil Langmajer za jeden z  velkých 
dárků, které dostal k letošním padesátinám. 
„Je to nesmírně chytrý člověk, sečtělý, zá-
bavný, ví, co chce, proč to chce. Spolupraco-
vat s Petrem je takové, jako bych se nechal 
oplodnit chlapem,“ popsal své pocity ze 
spolupráce v iDnes Langmajer, jenž s herec-
kými kolegy Martinem Hruškou, Ondřejem 
Volejníkem a Zdeňkem Kupkou vytvořili  na 
Palmovce čtveřici nerozlučných kamarádů, 
kteří právě dozráli do etapy krize středního 
věku. 

Přehlídku uzavře ve čtvrtek 20. října au-
torské představení Bolka Polívky DNA Di-
vadla Bolka Polívky Brno. „Bolek Polívka 
hraje na city. A  nelze mu nepodlehnout,“ 
napsala o  představení divadelní kritička 
Jana Soukupová. „DNA se zrodila z materi-
álu odžitého a opravdového. Z pocitů, které 
přináší jednak dna neboli stárnutí charak-
terizované revmatickými bolestmi, jednak 
životní dna, jichž se autor dotkl při krachu 
nejednoho svého životního vztahu, včetně 
pocitů viny vůči svým četným potomkům 
vtěleným ve hře do spoluhráčky, vlastní 
dcery Anny Polívkové, jež herecky, vizuál-
ně ani pohybem nezapře další DNA, totiž 
s otcem společnou genetickou šroubovici,“ 
ozřejmila Soukupová hned trojí význam 
titulu. 

„Každý ze tří titulů letošního Aplausu je 
postaven na zajímavém a kvalitním drama-
tickém textu a přináší jedinečné příležitosti 
pro výrazné herecké osobnosti. Diváci si 
mohou připravit dlaně na bouřlivý potlesk,“ 
uvedla ředitelka městského divadla v Pros-
tějově Jana Maršálková a upozornila tak na 
tradiční součást Aplausu, kterou je divácká 
anketa. Prostřednictvím hlasovacích lístků 
publikum vyjádří svou spokojenost se zhléd-
nutými představeními. Před rokem zvítězila 
se 373 hlasy inscenaceí Generálka pražského 
Divadla Na Jezerce s excelentní Jiřinou Boh-
dalovou. Jen o 39 hlasů méně získal monu-
mentální divadelní opus Amadeus brněn-
ského Divadla Husa na provázku s  otcem 
a synem Donutilovými v hlavních rolích.

Všechna představení minulého ročníku 
připomene výstava fotografií Františka Po-
láčka v divadelním foyer.

Plakát pozvánku, pamětní list i originální 
vstupenky vytvořil již podeváté přední český 
grafik akademický malíř prof. Boris Jirků.

„Když jsme s Aplausem v roce 2008 za-
čínali, slibovali jsme si tři ročníky. Přibližně 
za měsíc přitom zahájíme ročník, označený 
posledním jednociferným číslem,“ uvedl 
šéf TK PLUS Miroslav Černošek. Pořadate-
lé podle jeho slov dostojí i další tradici, kte-
rou je podpora studentského Divadla Point, 
které působí při Gymnáziu Jiřího Wolkera. 
„Za deset let existence vytvořil soubor více 
než tři desítky inscenací a získal řadu oce-
nění, mezi nimi i Cenu Olomouckého kraje. 
Hlavně ale pěstuje nadšení mladých lidí pro 
divadlo a  kulturu vůbec. Když jsme před 
devíti lety poprvé hledali příjemce spon-
zorského daru, měli jsme štěstí na ansámbl, 
který je životaschopný a úspěšný,“ prohlásil 
Černošek. -eze-

Kultura

Divadlo ukončilo prodej předplatného 
rekordem, volné vstupenky jsou v doprodeji

Rekordním počtem 1838 abonentek ukon-
čilo Městské divadlo v Prostějově v minulých 
dnech prodej abonmá. „Loňský počet před-
platitelů jsme překročili o  šest,“ konstatovala 
ředitelka Městského divadla Jana Maršálková. 
Zdůraznila, že ve všech abonentních skupi-
nách zůstala volná místa, která si lidé mohou 
zakoupit v doprodeji: „Doprodej na jednotlivá 
představení či koncerty zahajujeme vždy ně-
kolik týdnů před termínem představení. Nej-
víc volných míst je k dispozici pro skupinu B, 

koncerty vážné hudby, předplatné Čtyřlístek 
pro děti a rodiče a divadelní skupině 5N. Jen 
několik desítek volných vstupenek je naopak 
v nejžádanějších skupinách A, 5P a cyklu scé-
nického čtení LiStOVáNí.“ 

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

 Bližší informace:
www.divadloprostejov.cz -eze-

Ilustrační foto
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U  příležitosti letošního Týdne 
knihoven, který proběhne od 3. 
do 9. října, jsme pro naše čtenáře 
připravili nejen tradiční burzu 
knih a  spoustu zajímavých akcí, 
ale i  některá nová vylepšení na-
šich služeb. Od 1. října například 
zavádíme rodinné čtenářské 
průkazy. Velmi často se nás totiž 
návštěvníci knihovny ptají, jestli 
mohou využívat služeb knihovny 
a půjčovat si knihy a časopisy na 
čtenářský průkaz svého rodinné-
ho příslušníka. My jim odpovídá-
me, že nemohou. Čtenářský prů-
kaz je nepřenosný a  jeho majitel 
plně zodpovídá za vrácení vypůj-

čených dokumentů. Od října jim 
však můžeme nabídnout tzv. ro-
dinnou registraci za zvýhodněný 
poplatek. Pokud jeden člen rodiny 
vlastní čtenářský průkaz, jeho ro-
dinný příslušník získá svoji vlastní 
legitimaci za zvýhodněnou cenu 
20,- Kč na celý rok. Této možnosti 
mohou využít např. manželé, ro-
diče a  jejich děti (pouze studenti 
do 26 let). Podmínkou je prokázat 
stejné trvalé bydliště všech členů 
rodiny. Dalším rozšířením a zkva-
litněním našich služeb, které mů-
žete už nyní využívat, je možnost 
nechat si přichystat knihy podle 
vlastního výběru. Přes internet 

se připojíte k  našemu katalogu 
a  můžete si v  pohodlí domova 
vyhledat knihy, které potřebujete. 
Ty, které jsou momentálně vol-
né a jsou v knihovně k dispozici, 
si můžete nechat odložit a  přijít 
si je do dvou dnů vyzvednout. 
Tato služba je pro všechny čte-
náře zdarma. Pokud se chcete 
dozvědět víc o tom, co ještě vám 
elektronický katalog knihovny 
nabízí a jak se s ním pracuje, pak 
přijďte na krátké školení, kde vás 
to naučíme. Bude se konat ve stře-
du 19. října v 10 a v 17 hod a při-
hlásit se na něj můžete v čítárně 
nebo na tel. č. 582 329 661.

Polopohádkové povídání pro 
jedno z  pozdních odpůldní na-
stávajícího podzimu nebude nut-
ně patřit pouze milovníkům bájí 
a pověstí. V dobovém chápání to-
tiž začínal šlechtický rod oficiálně 
existovat až slavnostním udělením 
erbu. O hodně bychom se ochu-
dili, kdybychom znak vnímali jen 
jako dekorativní prvek. Stával se 

nejen symbolem, ale i  chloubou 
a srdeční záležitostí svých nosite-
lů. Pokud se k němu navíc vázala 
rodová pověst, otevírají se až ne-
čekané oblasti poznání: historie, 
resp. regionální historie, heraldika, 
rodopis, literatura a literární histo-
rie, výtvarné umění. „Další život“ 
znaku a  rodové pověsti dopřává 
zajímavé postřehy ze sféry dobové 

mentality, stejně jako z každoden-
nosti našich předků. A opatrně – 
nezaplašme ani trochu nostalgie 
a romantiky, jež téma prostupuje! 
Ti inspirovaní se pak třeba vydají 
znovu na procházku do míst, která 
sice důvěrně znají, a přece jim z je-
jich atmosféry něco unikalo. Na 
setkání se ve středu 5. října v 17 
hod. těší Michaela Kokojanová.

Nové služby v knihovně

Že Amazonky dávno vymřely? 
Hloupost! Vítejte ve společnos-
tech, kde mají navrch ženy. Po-
znáte mexické indiánky, které své 
muže překonávají nejen inteli-
gencí, ale i objemem. V Indonésii 
prozkoumáte jediný muslimský 
matriarchát. Vysoko v  čínských 
Himálajích navštívíte nejroman-
tičtější etnikum na světě. A  na-

konec se na severovýchodě Indie 
seznámíte s  nenápadným kme-
nem, jehož muži zoufale bojují 
za rovnoprávnost. Všechna tato 
místa vám ve čtvrtek 20. října 
v 17 hod. představí Kateřina Ka-
rásková, která  cestuje po světě, 
maluje, píše a  pracuje v  huma-
nitárních organizacích. V  Gua-
temale žila s  mayskými indiány, 

kteří prožili genocidu. V  Ugandě 
zprovozňovala nemocnici a  školy 
a  v  Keni dohlížela na zalesňovací 
a  eko zemědělské projekty. Mezi-
tím hledala po světě kmeny, v ni-
chž mají navrch ženy, a  napsala 
o nich cestopisnou knihu Kde ženy 
vládnou, kterou i sama ilustrovala. 
Na její projekty se můžete podívat 
na www.katerinakaraskova.cz. 

Kde vládnou ženy

Erbovní pověsti prostějovského panstva

Nadchly vás neuvěřitelné život-
ní osudy  žítkovských bohyní ve 
stejnojmenném románu spisova-
telky  Kateřiny Tučkové?  Některé 
ženy z  osady Žítková v  Morav-
ských Kopanicích prý dokázaly 
vidět do budoucnosti, ovládaly lé-
čitelství, uměly přivolat lásku i zlo-
mit kouzla bosorek. Pro radu 
a  pomoc za nimi chodili nejen 
lidé z okolí, ale i návštěvníci zda-
leka. Říkalo se jim  bohyně  a  své 

umění si předávaly z generace na 
generaci. Chcete nahlédnout do 
tajů lidové magie, jejímž rituálům 
lidé věřili ještě dlouho po druhé 
světové válce? Pak přijďte ve středu 
12. října v 17 hod. na besedu se spi-
sovatelem, publicistou a slováckým 
folkloristou Jiřím Jilíkem, autorem 
knihy Žítkovské čarování. Jiří Jilík 
ve své knize vychází nejen ze zpro-
středkovaných pramenů jiných au-
torů a výzkumníků, ale i z osobních 

setkání s poslední žítkovskou bohy-
ní Irmou Gabrhelovou. Přednáška 
bude doplněna projekcí dokumen-
tárního filmu Horenka Chabová, 
jejíž autor Ivan Stříteský je z Prostě-
jova a bude také přítomen. Vydejte 
se spolu s námi po stopách lidové 
magie v Bílých Karpatech, nahléd-
něte do života žítkovských bohyň 
a do dnes již zaniklého fenoménu, 
jehož kořeny sahají do pradávné 
minulosti.

Po celé prázdniny se mohl každý, 
kdo měl zájem, zúčastnit dalšího 
kola oblíbené akce Luštění s kni-
hovnou. Své mozkové závity jste 
si mohli procvičit nad křížovkou 
a  osmisměrkou, kterou pro vás 
připravili Iveta Dedková a Bohdan 
Kousal z  prostějovského  Hádan-
kářského kroužku Hanáci. Letos 
luštilo rekordní množství zájemců 

– vyplněné úkoly odevzdala více 
než stovka soutěžících. Z nich jsme 
vylosovali těchto pět šťastlivců: Bar-
bora Čamková, Denisa Sedláčková, 
Anna Skalická, Šárka Medříková 
a  Marta Řehulková. V  průběhu 
července a srpna jste se také mohli 
připojit k  Letní čtenářské výzvě. 
Vašim úkolem bylo vypůjčit si 
a  přečíst nejméně šest knih, které 

vyhovují deseti zadaným krité-
riím. Ze všech soutěžících jsme 
vylosovali tyto tři výherce: Roman 
Sedláček, Anna Titzová a  Marta 
Tlamychová. Všem výhercům gra-
tulujeme a máme pro ně připrave-
nou odměnu - samozřejmě knižní. 
Obě akce jsme připravili také díky 
podpoře knihkupectví Kosmas 
a projektu Zdravé město Prostějov. 

Výherci letních soutěží

Žítkovské čarování



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 28 27. září 2016

Informace

Výstava ADAM / FILIP je společná 
prezentace dvou olomouckých foto-
grafů. Setkali se v Ateliéru tvůrčí fo-
tografie na Fakultě umění Ostravské 
univerzity, který vede Mgr. Michal 
Kalhous, Ph.D. Proces jejich tvorby 
se diametrálně odlišuje. Adam vyu-
žívá fotoaparát jako prostředek k po-
zorování a  zachycování zajímavých 
momentů a pohledů, které jsou často 
neopakovatelné. Filip naopak foto-
grafii předem konstruuje, nevyužívá 
náhod, ale předem připraveného pro-
středí. Často se sám staví před objek-
tiv a tvoří autoportréty, které jsou pro 
něj autoterapií. 

Adam Kencki (1986) po maturitě 
na gymnáziu v  Karviné studoval ma-
nagement a ekonomii v  Jihlavě. Foto-

grafii nejprve studoval v Dánsku a až 
poté v Ostravě. Je fotografem na volné 
noze a žije a pracuje v Olomouci. Má 
za sebou několik samostatných i  sku-
pinových výstav v  České republice, 
ale vystavoval i v Dánsku, Portugalsku 
a Holandsku.

Filip Drábek (1993) absolvoval 
Střední školu polygrafickou v  Olo-
mouci v  oboru reprodukční grafika 
pro média. Nyní je v posledním roční-
ku bakalářského studia fotografie. Při 
studiu se také věnuje práci fotografa 
ve studentském časopisu UNDER-
GROUND. V  rámci výměnného po-
bytu ERASMUS jeden semestr pobý-
val v Belgii. Jeho snímky byly použity 
jako vizuál akce Czech Design Week 
2016.               Mira Macík

PROSTĚJOV, DUHA - Kulturní klub u hradeb
Vernisáž v pátek 7. října 2016 v 17.00.

Výstava otevřena do 31. října 2016 po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12
a při večerních a víkendových akcích.

Magistrát města Prostějova
Odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov
a Klub historický a státovědný v Prostějově.

ADAM / FILIP

Výstava v Galerii N7
Již potřetí vystavují 

v Galerii N7 v Prostějově 
otec a syn Kočárovi. Ten-
tokrát je výstava rozšíře-
na o nejmladšího z  rodu 
malířů Kryštofa. Každý 
ze tří výtvarníků si našel 
svůj nezaměnitelný styl. 
Nejstaršímu Vladimírovi 
je již 90 let a  nejmladší 
má 11. Budou zde za-
stoupeny kytice a  zátiší 
Vladimíra Kočára, por-
tréty, venkovská zákoutí 
a  noční uličky Ondřeje 
Kočára a atmosféru svých 
děl vám zprostředkuje 
Kryštof Kočár. Vernisáž 
této společné výstavy je 
5. 10. 2016 v  17.00 hod. 
Celou expozici si může-
te prohlédnout v  galerii 
N7, nám. Svat. Čecha 
3, v  Prostějově do 9. 11. 
2016. -hž-
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Loutkové divadlo Pronitka připravuje na zahájení nové sezóny novinku
Přípravy na novou divadelní sezónu jsou v plném proudu! 

 Dvacítka amatérských lout-
kařů se opět začala scházet a na-
cvičovat představení pro naše 
nejmenší. 

Od konce října můžete zase přijít 
do prostějovské sokolovny kaž-
dou neděli na pohádku určenou 
především dětem předškolního 
věku. Okouzlí vás nádherné loutky 
a příběhy Kašpárka a Honzy, které 
se snad nikdy neomrzí. Za symbo-
lické vstupné 20 Kč vás čeká velmi 
příjemné odpoledne strávené ve 

společnosti draků, princezen, vod-
níků, čarodějů a čarodějnic. Pade-
sáticentimetrové loutky ožijí znovu 
kouzelnými příběhy, ve kterých 
vždy vítězí dobro nad zlem. 

Rádi bychom v našem divadélku 
přivítali co nejvíce dětí, a  tak naše 
podzimní část sezóny bude pro vás 
mít příjemný dárek. Každou neděli 
budeme hrát pohádku dvakrát, 
a to ve 13.30h a 15.30h. K zahájení 
a ukončení sezóny již neodmyslitel-
ně patří příběh Jeníčka a Mařenky. 

V tom našem se ale dočkáte nejed-
noho překvapení. Ve veselé pohádce 
O  kouzelných pilulkách čaroděje 
Dobroděje bude nejen čaroděj. Se-
tkáte se také s hrozným drakem Šar-
kánem a čertem Pikem. Vánočně vás 
naladí pohádka O zvědavé panence. 
Zde se můžete dozvědět o  tom, co 
všechno se může stát na Štědrý den 
pod vánočním stromečkem, než při-
jdou děti a začnou rozbalovat dárky.

30.10.  a 6.11.2016  O perníkové 
chaloupce

13.10.  a  20. 10. a  27.10. 2016  
O  kouzelných pilulkách čaroděje 
Dobroděje

4.11.  a  11.11.  a  18.11. 2016 
O zvědavé panence

S  pohádkou O  perníkové cha-
loupce můžeme přijet i za vámi. Po-
kud připravujete veselé odpoledne 
pro děti, velkou oslavu narozenin 
nebo i  dopoledne ve škole nebo 
školce a nevíte si rady, čím děti pře-
kvapit, oslovte principálku loutko-
vého divadla!(Lucie Hlačíková, tel. 

606 194 363). Shlédlo nás již několik 
desítek dětí a jejich rodičů a vždy nás 
za necelou hodinu odměnili báječ-
ným potleskem a odcházeli s milým 
a  spokojeným úsměvem na tváři. 
Ať už to bylo na dětském oddělení 
v nemocnici ve Vyškově, na dnu dětí 
v Želči, na Dnu Hloučely v Prostějo-
vě, nebo při dalších akcích.

Přijďte zapomenout na svoje 
všední starosti a přenést se do kou-
zelného světa pohádky. Těší se na 
vás všichni členové Pronitky!

Proměny Olomouckého kraje byly k vidění 
na dvoře radnice

Ve  dvoře prostějovské radnice 
byla v září  k vidění ojedinělá kolek-
ce snímků představujících promě-
ny Olomouckého kraje. 

Tento národní projekt s  názvem 
„Má vlast cestami proměn“ přináší 
svědectví o zvelebování míst a objektů 
v sídlech a krajině v celé naší republi-
ce, v Prostějově jsme mohli zhlédnout 

část této výstavy – proměny v  Olo-
mouckém kraji. Jedná se o proměny 
staveb v důstojné objekty s užitečnou 
náplní, o zkrášlených náměstích a náv-
sích, nádražích, sakrálních stavbách… 

Prostějov se prezentoval zre-
konstruovaným náměstím T. G. 
Masaryka  a  revitalizovanými 
Smetanovými sady. -jg-

INZERCE

MVDr. Nora Voříšková, 
MVDr. Lucie Soušková
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  Výklad karet
  Výuka tarotu
  Reiki terapie
  Léčebné  

meditace
  Iniciace reiki

Prostějov

777 675 891
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Kultura

                                
                                         
              
                      
                            
 za účasti předních českých specialistek v oblasti výživy a zdravotní prevence 
   PharmDr. Margit SLIMÁKOVÉ a Kateřiny BOESENBERG, BHSc., ND 
                             
                                  KDY: 15.10.2016 od 9 do 17 hodin
                                  
                                  KDE: Národní dům v Prostějově, Vojáčkovo nám. č.1

9:00 Prezence účastníků konference

9:30 - 10:00 Slavnostní zahájení s úvodním slovem RNDr. Aleny Raškové, primátorky
                     města Prostějova

10:00 - 10:45 Mgr. Markéta Skládalová: Děti potřebují kořeny a křídla

11:15 - 12:00 MUDr. Ludmila Lázničková: Symptotermalní metoda přirozeného 
                                   planování rodičovství a její využití při řešení neplodnosti

12:15 - 13:15 Přestávka na oběd 

13:30 - 14:15 PharmDr. Margit Slimáková: Zdravá výživa pro každého

14:45 - 15:30 Kateřina Boesenberg, BHSc., ND: Využití přírodní medicíny v péči o
                       zdraví dítěte

16:00 - 16:45 PhDr. Robert Hájek: Jak prožít spokojený vztah 

Součástí akce je - prodejní jarmark regionálních produktů
a workshopy: laktační poradenství, tipy na nošení miminek,
ukázky mletí mouky, základní receptář bezlepkového vaření 

Vstupenky: předprodej 300,- Kč, na místě 350,- Kč. Děti do 10 let vstup zdarma. 
                                   V ceně vstupenky je obědové menu 
Vstupenky jsou slosovatelné. Na výherce čekají zajímavé a hodnotné dárky.
                                             
                                   Předprodej od 29. srpna 2016:

Pokladna Městského divadla v Prostějově, Hlaváčkovo nám. 1, Salon Sedmikráska, Ječmínkova 9,
CA  AMIMA - Travnická 2, Prostějov, NATURA, Úprkova 5, CENTRUM ESENCE, Újezd 25, 
JEŘABINA, Školní 14, ROSINKA, Blahoslavova 11, HARMONIE ZDRAVÍ, Hlaváčkovo nám. 1

Více informací o této akci se dozvíte na Rádiu Haná na 92,3 FM a na www.prostejov.eu, www.zdraviodmalicka.cz

Program:

Spolek Zdraví od malička, z.s. pod záštitou Zdravého města Prostějov

ZDRAVÍ OD MALIČKA

Vás srdečne zve na Konferenci o zdravém životním stylu
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INZERCE

* více zákazníků / zvýšit obrat
* zviditelnit novou provozovnu nebo obchod
* inzerovat novou službu - výrobek
*  promovat společenskou, kulturní nebo 

sportovní akciChtěl b
ych...
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Společnost

VÝLETY PRO SENIORY V ŘÍJNU
I  v  říjnu se chystáme na 

výlety a  věřím, že si z  uve-
dené nabídky vyberete. Za-
čátkem měsíce, hned 5. 10. 
se pojedeme ještě jednou 
podívat do Therme parku ve 
Velkých Losinách. Celoden-
ní koupání je naplánované 
opět na středu, kdy se může-
me každou hodinu věnovat 
relaxačnímu cvičení .

11. 10. zamíříme do Loš-
tic. Kromě návštěvy Muzea 
tvarůžků nás čeká prohlídka 
stálé expozice kreslíře a  ilu-
strátora Adolfa Kašpara a ak-
tuální výstavy tvorby Radka 
Pilaře. Většina z  nás nejspíš 
navštíví také podnikovou 
prodejnu Olomouckých tva-
růžků a  tvarůžkovou cukrár-
nu. Na oběd tentokrát budou 
– jak jinak – tvarůžky. Výlet 
zakončíme odpolední pro-
hlídkou nedalekého arboreta 
v Bílé Lhotě. 

18. 10. se pro velký zájem 
podíváme ještě jednou do 
cukrářství Marlenka. Pro-
gram bude stejný, jako na 
výletě v září – dopoledne za-
stávka ve Štramberku, odpo-
ledne exkurze ve firmě Mar-
lenka a procházka po Frýdku 
– Místku.

20. 10. zamíříme dopo-
ledne do Šumperka. Pro-
hlídka města přezdívaného 
malá Vídeň určitě stojí za to. 
Hlavním bodem programu 
ale bude odpolední exkurze 
v elektrárně Dlouhé Stráně.

25. 10. nás čeká návštěva 
jižní Moravy spojená s  pod-
večerním posezením u  vínka. 
Podrobné informace najdete 
na webových stránkách a  na 
letáčcích v prodejně.

27. 10. vás zvu na pohodové 
odpoledne v  lázních Slatinice. 
Po přivítání v  kongresovém 
sále nás čeká krátká přednáška 
na téma jak správně odpočívat, 
exkurze v  lázních a  prohlídka 
penzionu Majorka, návštěva 
galerie Zdeňka Buriana a  po 
večeři recitál s písněmi Walde-
mara Matušky.

Kdo se těšil na avizova-
ný výlet do Prahy, tomu se 
omlouvám. Z  organizačních 
důvodů jsme akci přesunuli 
na jaro.

Na výlety se můžete jako 
obvykle přihlásit na prodej-
ně v  Prostějově na nám. T. 
G. Masaryka 24 (máme ote-
vřeno i  v  sobotu dopoledne), 
prostřednictvím internetu na 
webu www.filemon-baucis.cz ,  
emailem na adrese:  
info@filemon-baucis.cz nebo 
telefonicky na čísle na novém 
telefonním čísle (přímo na 
prodejnu): 722  464 228. Na 
původním telefonním čísle 
728 337 983 vám samozřejmě 
podrobné informace o  výle-
tech poskytneme také. 

Akce jsou pořádané ve spo-
lupráci se Zdravým městem 
Prostějovem a s finanční pod-
porou statutárního města Pro-
stějova. Jana Šmudlová

Sociálně aktivizační 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
4.10.2016      14.00      Setkání se sociálním pracovníkem 
Víte, na jaké slevy máte nárok? Potřebujete poradit třeba s příspěvkem 
na bydlení? Víte, co je příspěvek na péči a  jak o  něj požádat? Toto 
a spoustu dalšího se dozvíte na tomto setkání. Bc. Michaela Straková   
11.10.2016     14.00      Dechová cvičení s Pavlínkou
Oblíbené cvičení s oblíbenou cvičitelkou. Nezapomeňte na vhodnou    
obuv do tělocvičny a sejdeme se v tělocvičně.              Pavla Glocová
18.10.2016       Výlet do Dubu nad Moravou
Odjedeme autobusem z nádraží ze stanoviště č. 3 ve 12.40 hod. do Dubu 
nad Moravou, kde si prohlédneme poutní kostel Očišťování Panny Ma-
rie. Návrat do Prostějova autobusem v 17.40 hod.
25.10.2016     14.00     Dýňobraní
Tvořivé odpoledne, kde si z dýní něco uvaříme, trošku upečeme a hlav-
ně si vyrobíme podzimní dekorace nejen z dýní. S sebou si přineste ma-
lou dýni ( ozdobnou, hokaido…) a ostré nůžky. Pochopitelně také fůru 
receptů na dýňové speciality.  Hana Vybíhalová
27.10.2016 9.30 Kuželky v Drozdovicích
Pro velký úspěch opakujeme! Těšíme se Vás na kuželně v Drozdovicích,  
kde si zahrajeme kuželky a zahájíme podzimní kuželkářskou soutěž,  
která bude mít ještě další dvě kola. Nezapomeňte si vzít s sebou obuv se  
světlou podrážkou. 

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  Jaroslava Skulníková, Helena Kaprálová, Marie Bíbová, Miroslava Kroupová, 

Zdena Dlábková, Blahoslav Mikeš, Jan Vaněk, Ludmila Buchmannová, Josef 
Hanák, Jaroslav Konečný, Petr Koukal, Jiří Zíma, Marie Frelichová, Blanka 
Hrubá, Ludmila Soukalová, Helena Zieglerová, Karel Hrubý, Josef Sommer, Pavel 
Crhonek, Alice Hájková, František Rampouch, Zdenka Vítková, Josef Baroš, 
Marcela Zbořilová, Jana Vitásková, Josef Navrátil, Václav Šuškleb.

 75 let  Vladislav Zdráhal, Radmila Rolencová, Marie Branická, Marta Krečmerová, Mgr. 
Dobromila Laudová, Marie Báťková, Stanislav Dostál, Josef Strmiska, Miroslava 
Charvátová, Jan Niedoba, Miroslav Sedláček, Marie Vašulková, František Hatle, Ludmila 
Siková, Emilie Vincourová, Hana Zatloukalová, Stanislav Komárek, Květoslava Veselá, 
Miroslav Kovařík, Marie Winklerová, Mgr. Jitka Růžičková, Anna Procházková. 

 80 let  Vojtěch Šugárek, Olga Peštuková, Miloš Vysloužil, Jiří Buřič, Ludmila Nesvadbová, 
Karel Švorc, Marie Spieglová, Růžena Kolářová, Leo Hasa, Jaroslav Otáhal, Jaroslav 
Štefek, Jiřina Kolísková, Blanka Hlávková.

 85 let  Lydie Navrátilová, Marie Volenová, Vlasta Novosadová, Marie Špičáková, Karel Krátký, 
Anna Málková, Marie Kirchnerová, Hyacinta Komínková, Marie Theimerová, Ludvík 
Mařák, Alice Dohnalová.

 90 let  Zdeněk Prečan, Jiljí Jambor, Alena Schmidtová, Josef Chvoštík, Vlasta Sonnewendová, 
Mojmír Kočiřík.

 91 let František Hrubý, Milada Koutková, Jarmila Navrátilová, Miloslava Robová.

 92 let Ludmila Lužná.

 93 let Ludvík Chytil.

 94 let Vlasta Melichárková, Bedřiška Grussová.

 95 let Olga Vychodilová.

 96 let Milada Brichtová, Ludmila Bendáková.

 96 let Marie Spáčilová.

V měsíci srpnu 2016 oslavili svá jubilea

vás zve na říjnový seminář: 15. 10. 2016 sobota 10.00 hod
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON - 
Střední škola, Husovo nám. 91, 2. NP, multimediální učebna
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom ini-
ciace na REIKI. Následuje seminář o práci s energií 
REIKI a průběžné procvičování jednotlivých technik,
které jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace pro-
bíhá individuálně. Získáte certifikát a praktický ma-
nuál. Ti, kteří již absolvovali I. stupeň u Dr. L. Hodka
nebo Mgr. R. Frantise, mohou přijít na opakování (do-
poručujeme okolo 12 hod. po úvodní části a iniciaci 

nových zájemců.). Na výše uvedenou akci srdečně zve-
me všechny, kteří mají o danou problematiku zájem.
Děti mohou být iniciovány od 3let. REIKI u dětí 
zintenzivňuje osobnostní rozvoj, posiluje imunitní 
systém a chrání před zneužíváním návykových látek.
Úvodní přednáška s prezentací a zodpovězením do-
tazů je zdarma.  Mgr. Rudolf FRANTIS
předseda a členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.

 Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním 
Usuiho REIKI“ je spolufinancován Olomouckým 

krajem a statutárním městem Prostějovem

  Národní dům, o.p.s. ve spolupráci se Zdravým 
městem Prostějovem a Okrašlovacím spolkem měs-
ta Prostějova pořádal v dubnu 2016 taneční čaje.

Milovníci tance měli v průběhu možnost upevnit 
své taneční schopnosti a utužit i svou fyzickou kondici. 
K tanci hrála hudební skupina Romantika. 

Tato odpoledne byla pro tanečníky příjemně strá-
veným časem. Tanec, zpěv a atmosféra, při které se 
chce tančit, připomíná přítomným v sále chvíle mládí. 

Během měsíce si zatančilo v Národním domě více než 
čtyři stovky lidí.  Jan Páleník,  ředitel společnosti

Akce se koná za finanční podpory Zdravého města Prostějova a pod záštitou primátorky RNDr. Aleny Raškové.

MILUJETE TANEC?

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA z.s., web: www.reikimorava.cz, 

IČ: 22902881  mob: 00 420 608 707 122        e-mail: asociace@reikimorava.cz



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

27. září 2016 Strana 33

Prostějovské radniční listy Společnost

Změny v otevírací době ICM

Ve středu 5., ve čtvrtek 6. 
a  opět ve středu 12. října bude 
ICM Prostějov zavřeno z provoz-
ních důvodů.

V  pondělí 17. října bude 
v ICM Prostějov probíhat kreativ-
ní dílna – nebude možné využít 
přístup na počítač.

Během podzimních prázdnin, 
ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října, 
bude mít ICM Prostějov prázdni-
novou otevírací dobu 10.00-16.00.

Aktuální informace vždy 
najdete na našich stránkách  
www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na říjen

Tvořivá dílna s ICM – sovičky
Máte rádi sovy? Přijďte si s námi 

vyrobit novou soví dekoraci z papí-
ru. Tvořit budeme v pondělí 17. 
října 2016 od 15.00 do 17.00 hod. 
ve studovně ICM Prostějov, Ko-
menského 17, Prostějov. Dobrovol-
ný příspěvek na materiál je 20 Kč.

Podzimní prázdniny v ICM
Během podzimních prázdnin 

(26. a 27. října) máte opět příležitost 
přijít na deskovky, ať už sami nebo 
s rodiči či kamarády – vyzkoušej-
te svoje znalosti při Česko, otázky 
a odpovědi nebo Kde leží Kotěhůlky, 

procvičte mozkové závity s  logic-
kými Smart hrami nebo si zahrajte 
nějaké oddechovky, jako třeba Cut 
the rope nebo Duchová v koupelně.

Slevové karty ISIC 
Scholar, ISIC a ITIC

Chcete využívat i v novém škol-
ním roce slevy, které vám zajistí 
slevové karty ISIC Scholar (žáci), 
ISIC (studenti) nebo ITIC (peda-
gogové) – v Prostějově, na cestách 
v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete 
vyřídit na počkání v  ICM Pros-
tějov, Komenského 17 v otevírací 
době. Informace o tom, co potře-
bujete k vyřízení karty, a naši oteví-
rací dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz. 
S Europassem se ve světě 

neztratíte
Přijďte si do Informačního cent-

ra pro mládež vyzkoušet orientaci 
v  nových pracovních kartách, 
které testujeme ve spolupráci s Eu-
ropassem – ať už chcete napsat 
životopis či motivační dopis, po-
třebujete doložit své dovednosti či 
praxi, chystáte se studovat, praco-
vat, dobrovolničit nebo cestovat 
v zahraničí. Každý, kdo si vyzkouší 
práci s pracovními listy a podělí se 
s námi o svůj názor, od nás dostane 
malý dáreček.

PROGRAM NA ŘÍJEN

Pondělky 9.30 – 11.30 – dis-
kusní rodičovská skupina rozší-
ří Vaše obzory, zatímco vaše děti 
si zlepší své sociální, pohybové, 
hudební a manuální schopnosti.

Úterky 17.00 – 19.00 - kul-
turní a vzdělávací setkání s hlí-
dáním dětí.

4. 10. Kurz efektivního ro-
dičovství – šestidílný kurz Mgr. 
M. Mečkovské

Lekce 4: Být povzbuzujícím 
rodičem - je důležité pochopit 
význam povzbuzování a  jeho 
důležitost ve vztazích v  rodině 
a  při budování sebedůvěry dí-
těte. Pomůžou tresty a odměny? 
Jaká je řeč povzbuzování? Urče-
no pro přihlášené účastníky.

11. 10. Kurz efektivního ro-
dičovství – šestidílný kurz Mgr. 
M. Mečkovské

Lekce 5: Jak dítěti naslou-
chat a  jak s  ním hovořit? Ko-
munikace podporuje budování 
kladného vztahu mezi rodičem 
a  dítětem. Jak tedy dětem na-
slouchat, abychom jim rozumě-
li? Jak s  nimi hovořit, aby nás 

poslouchaly? Určeno pro při-
hlášené účastníky.

18. 10. Kurz efektivního ro-
dičovství – šestidílný kurz Mgr. 
M. Mečkovské

Lekce 6: Přirozené a logické 
důsledky - probereme, jak pod-
pořit a rozvinout samostatnost, 
rozhodování a  zodpovědnost 
dětí. Jaký je rozdíl mezi přiro-
zenými a  logickými důsledky 
a tresty? Určeno pro přihlášené 
účastníky.

25. 10. Česko-polské variace 
– kulinářský podvečer

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – pro-
gram pro rodiče (přednášky, 
besedy), hlídání dětí zajištěno. 

6. 10. Násilí za zavřenými 
dveřmi – beseda s L. Poskočilo-
vou, DiS., M.A

Účastníci se seznámí s  pro-
blematikou fenoménu - domá-
cího násilí.

13. 10. Rekvalifikace? Nebo 
začít podnikat? - přednáš-
ka pracovníka ÚP

Shrnutí možností, co dělat při 
dlouhodobé nezaměstnanosti či 

návratu na trh práce po RD. 
20. 10. Hranice ve vztazích – 

beseda s Mgr. J. Rozehnalovou
Kdy říci ano? Kdy říci ne? Co 

je a co není mé? Vůči komu a za 
co mám být zodpovědný? Jak 
poznám, kdy mě druzí využí-
vají?

27. 10. Seminář o financích 
aneb nejen dluhy a exekuce – 
přednáška Ing. D. Šmejkala (Po-
radna při finanční tísni o.p.s.)

Čtvrtky 17.00 – 19.00 Ča-
jovna – přijďte si posedět, po-
znat nové lidi, popovídat si, za-
hrát stolní hry nebo ping pong.

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

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

Aktivity projektu 
Multikulturní klub rodičů 

a dětí jsou podpořeny 
z dotačního programu 

Rodina (MPSV), dále je 
podpořil Olomoucký kraj  

a statutární město Prostějov.

Poslední letní promítání, bylinkový workshop a Halloween v Echu
Nezávislý prostor nejen pro mladé zve lidi všech věkových kategorií.

Sonita
středeční promítání filmu 

v rámci projektu „Promítej i ty!“
Sonita se chce stát slavnou raper-

kou. Filmový štáb ji začíná sledovat 

v době, kdy jejími jedinými fanoušky 
jsou ostatní děti z  útulku na okraji 
Teheránu. Sonita totiž s  některými 
příbuznými uprchla před Tálibánem 
z Afghánistánu do Íránu, zatímco ro-

diče zůstávají dál v Afghánistánu. Zdá 
se, že Sonitu, stejně jako asi 15 milio-
nů dalších nezletilých dívek po celém 
světě, čeká domluvená svatba. Rodiče 
láká 9000 dolarů, které by za dceru 

mohli dostat, a  o  rapování nechtějí 
ani slyšet; kromě toho je v Íránu sólo-
vý ženský zpěv zakázán. Jenže Sonita 
si chce svůj osud zvolit sama. Když se 
zeptá režisérky, zda si ji nechce koupit, 
když je stejně na prodej, její příběh na-
bere zcela nečekaný směr.

Režie: Rokhsareh Ghaem Magha-
mi;  Írán, Německo, Švýcarsko, 
2015; Stopáž: 91 min. 

Promítání se koná  ve  středu 
12. října po soumraku nejpozději 
v 19:00 hodin, otevřeno bude již od 
18:00 hodin.

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

Čtvero ročních období II - 
PODZIM

aneb bylinkový workshop v Ne-
závislém prostoru ECHO

Je tu podzim - období, kdy se pří-
roda chystá uložit ke spánku. Po čase 
jarního bujení a letní reprodukce je 
potřeba si zase trochu odpočinout. 
My lidé však ani teď nezahálíme 
a využijeme poslední možnost, kdy 
je v  tomto roce možné zpracovat 
čerstvé bylinky. Po velkém úspěchu 
si proto na podzimním workshopu 
dne 6. 10. 2016 opět vyrobíme do-
mácí mazání na bolavé klouby, záda, 
naraženiny a namožené svaly - kos-

tivalovou tinkturu. Výluh z „černé-
ho kořene“ si poté po dvou týdnech 
macerace, tedy dne 20. 10. 2016, 
slijeme do hezkých lahviček.

Veškerý materiál bude obstarán.
Vzhledem k tomu, že množství 

materiálu bude omezené, doporu-
čujeme provést rezervaci na e-mai-
lové adrese bylinky-echo@seznam.
cz. Obratem vám potvrdíme rezer-
vaci a zašleme bližší informace.

Začátek workshopů bude pokaž-
dé ve čtvrtek v 17:00 hodin.

dále pro vás připravujeme

Haloween Party
Mejdan pro všechna strašidla co 

mají rády soutěže, dobré jídlo, kos-
týmy a líčení, groovy hudbu, a kopec 
srandy...

Přijďte to všechno prožít s námi :) 
v pátek 28 října od 19:00 hodin

Najdete nás v  Prostějově na 
Kostelecké ulici č. 39(na konci slepé 
uličky k panelákům, naproti restau-
race 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 finanční podpory 

statutárního města Prostějova.

každé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ

každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

2.10. - neděle - 10.00-17.00 hod.
KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE 1 - Eva MATULOVÁ

5.10. - středa - 17.30-20.30 hod.
PROBUĎ SE ZE SNU FYZICKÉ REALITY - Karel SPILKO

6.10. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.
OD NEMOCI KE ZDRAVÍ A JEŠTĚ DÁL 

– Ing. Milan BEZOUŠEK
8.10. - sobota - 9.00-16.00 hod.

OSVOBOĎTE SVŮJ HLAS - NÁVRAT K HARMONII - 
prožitkový seminář - Karel Richard MARINOV

9.10. - neděle - 10.00-17.00 hod.
KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE 2 - Eva MATULOVÁ

11.10. - úterý - 17.30-19.30 hod.
FENG SHUEI PRO PARTNERSTVÍ 

– Ing. Arch. Milena MOUDRÁ

13.10. - čtvrtek - 17.00-20.00 hod.
VÝKLAD OSUDU Z KNIHOVEN PALMOVÝCH LISTŮ - 

Gejza a Irena VALENTOVI
16.10. - neděle - 10.00-17.00 hod.

KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE 3 - Eva MATULOVÁ
19.10. - středa - 16.00-18.00 hod.

akad. mal. Elena TOMILINA – RUSKÝ FENOMÉN V OB-
LASTI SEBELÉČENÍ

20.10. - čtvrtek - 17.30-19.00 hod.
MEDICÍNA DÁVNÝCH CIVILIZACÍ – Eva MOUDRÁ

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

22.10. - sobota - 9.00-13.00 hod.
V SOULADU - Lucie ČAPKOVÁ (prožitkový seminář)

23.10. - neděle - 16.00-17.30 hod.
LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VDĚČNOST – povídání o Turzovce

26.10. - středa - 18.00-19.30 hod.
LÁSKA NA PRVNÍ POHLED – Adolf GOEBEL ml.

30.10. - neděle - 16.00-17.00 hod.
Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela – Zdeněk HLADÍK

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 říjnové 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
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Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris 

pořádá v září tyto akce:
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 netopýřích bu-
dek, ale i pro další zájemce, které zajímá život 
těchto skrytě žijících savců. Vyvěsíme vyro-
bené budky a navíc se o netopýrech dozvíme 
spoustu zajímavostí. Pro děti budou připra-
veny hravé aktivity.

osvětová akce
Den zvířat
KDY: sobota 8. října od 9:00 do 12:00
KDE: okolí bistra Hloučela (u mostu přes 
Hloučelu na ul. Pod Kosířem)
Hravé i vzdělávací dopoledne v rámci projektu 
Hloučela plná života. Pro všechny návštěvníky 
budou připraveny informace o zvířatech žijících 
v biokoridoru Hloučela i hravé aktivity pro děti. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 10. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce pro školy
Den stromů pro školy aneb Stromy prostě-
jovských parků
KDY: čtvrtek 13. října od 8:30 do 12:30
KDE: Kolářovy sady v Prostějově
Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně zá-
kladních škol. Poznávání stromů v  parku, 
zajímavosti o životě stromů, určování stromů 
podle plodů a dřeva, luštění rébusů. Cena 25 
Kč/žák. Stezka je určena vždy pro jednu třídu 
a začíná každou půlhodinu od 8:30 do 11:30 
hodin. Nutno se předem přihlásit na iris@
iris.cz nebo telefonicky na 582 338 278.

osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY: sobota 15. října od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů pro-
běhnou na nám. TGM aktivity pro všechny 
věkové skupiny. Informace pro dospělé, vý-
stava o stromech, hravé, výtvarné a naučné 
aktivity pro děti, např. o známých i nezná-
mých plodech našich dřevin. Po celé dopo-
ledne živá hudba a kulturní vystoupení.

akce pro veřejnost
Land Art na Hloučele
KDY: pátek 21. října, od 16:00 do 18:00
KDE: sraz v 16:00 u bistra Hloučela (u ulice 
Pod Kosířem)

Na této výtvarné dílně se dozvíme, co to je 
Land Art, a  následně budeme tvořit přímo 
v přírodě a pomocí nalezených přírodních ma-
teriálů. K výtvarnému tvoření využijeme ba-
revné podzimní listí, větvičky, kamínky apod.

akce na pomoc přírodě
Sázení stromků na Kosíři
KDY: sobota 22. října od 9:00 do 12:00
KDE: ovocný sad nad Čelechovicemi, 
Bunička, u 1. zastavení naučné stezky 
Ve starém ovocném sadu na úpatí Velkého 
Kosíře dožívají ovocné stromy. Je třeba dosa-
dit nové, především krajové odrůdy švestek. 
Společně tyto výsadby provedeme. Nářadí 
a drobné občerstvení bude připraveno. Účast-
níci sázení se mohou stát patrony jimi vysa-
zených stromků a  získají tzv. „list patrona“.  
Sraz účastníků bude přímo na Buničce 
v 9:00, nebo na nádraží v Čelechovicích na 
Hané v 8:30 (vhodný vlak z Prostějova odjíž-
dí z hl. nádraží v 8:02).

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 24. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

vycházka pro rodiny s dětmi
Večerní přírodou
KDY: úterý 25. října od 18:00 do 20:30 
KDE: sraz v 18:00 u občerstvení U Abrahámka 
Večer před podzimními prázdninami se 
společně vypravíme na vycházku večerní 
přírodou kolem říčky Hloučely. Cestou nás 
bude čekat několik zastavení zaměřených na 
smyslové vnímání usínající přírody. S sebou 
si vezměte lucerničku nebo lampion. Putová-
ní zakončíme opět U Abrahámka u ohýnku. 
Účastníci si mohou přinést dobroty na opé-
kání. 

Podzimní příměstský tábor v Ekocentru Iris
KDY: 26. - 27. 10. 2016, 
každý den od 8.00 do 15.30
Je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Po oba dny 
bude pro děti připraven celodenní program – 
tvořivé aktivity, přírodovědné a sportovní hry.
Cena: 600 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 svačiny, pit-
ný režim, materiál na tvoření, pedagogický do-
zor,...). Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz

Akce finančně podpořily:
statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj, NET4GAS, T-mobile, 
MŽP v rámci projektů 

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

při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
12. SEZÓNA, ŘÍJEN 2016 

Středa 5. října 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 nemů-
žeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej 
zasranej hormón …a nakonec, když ony do-
stanou trochu toho testosteronu... tak se chovají 
stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm 
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden 
stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži 
o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, 
která si ani na svatební hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Jakub 
Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Mi-
roslav Ondra nebo David Kolba. Režie: Jakub 
Hyndrich. Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 7. října v 19 hodin – BESEDNÍ 
DŮM VE VYŠKOVĚ, divadelní sál

BASKERVILLSKÁ BESTIE 
 (Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a doktor Watson na straně dob-
ra. Proti nim stojí záhadná bestie, která uprostřed 
ponuré krajiny plné močálů terorizuje rod Bas-
kervillů. Dokáže si doktor Watson poradit s me-
todou dedukční a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na motivy ro-
mánu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřo-
vatele v poněkud jiném světle. 
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procházka, J. 
Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejměl-
ková, L. Kameníček, D. Krchňavý, J. Krátký, 
J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. 
Daněčková a další. Režie: Aleš Procházka

Pátek 14. října v 19 hodin
TESTOSTERON  (Andrzej Saramonowicz) 

Překlad: Tomáš Svoboda. Režie: Jakub 
Hyndrich. Přístupné od 15 let ! ! !

Středa 19. října v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE  

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Inscenace Divadla Point vznikla volně na mo-
tivy stejnojmenné knihy francouzského spiso-
vatele Patrica Cauvina. Komedie o velké lásce 
pařížského kluka, 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 Dobrovolná, 
Martin Osladil, Lukáš Kameníček/David Kr-
chňavý, Monika Nevrlá/Martina Smékalová/
Amélie S. Kostelková, Micheala Zbudilová/De-
nisa Kopecká a Jiří Krátký. Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 20. října v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz) 

Překlad: Tomáš Svoboda. Režie: Jakub 
Hyndrich. Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 21. října v 19 hodin
FILMOVÝ TÁBOR SOBOTÍN 2016

Promítání filmů z letošního ročníku populár-
ního filmového tábora za účasti tvůrců a jejich 
hostů. Letošní téma KOMIKSOVÉ POSTA-
VY VE FILMU přineslo nečekané počiny 
a otevřelo nové možnosti filmové tvorby.

Středa 26. října v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Režie: Aleš Procházka

INZERCE DIVADLO POINT
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Angličtina a malování 
pro dospělé 

ANGLIČTINA 
pro začátečníky a mírně po-

kročilé. Zahájení ve čtvrtek 6. 
října od 17:30 do 18:15 hodin. 
Kurz obsahuje 10 výukových 
hodin, cena 890 Kč.

MALOVÁNÍ 
úterní a  čtvrteční lekce roz-

šiřujeme o  středeční setkávání 
s  lektorem Peterem Šobrem. 
Začínáme v  úterý 4. října, ve 
středu 5. října a  ve čtvrtek 6. 
října od 14 do 16 hodin. Vyber-

te si den, který vám vyhovuje, 
a přijďte mezi nás. Informativní 
schůzka a zápis nových zájem-
ců probíhá v pondělí 3. října od 
14 do 15 hodin. Základní kurz 
trvá dva měsíce a je vhodný pro 
zájemce s minimálními doved-
nostmi stejně jako pro ty, kteří 
už zkušenosti mají. Setkávání 
v příjemné atmosféře probíhají 
v budově Sportcentra-DDM ve 
dvoře vpravo, Vápenice 9, Pro-
stějov. Za podpory statutárního 
města Prostějova pořádá spolek 
KOKTEJL a zve Jana Lukele.

Křest CD dechové hudby Krumsíňanky
Na vědomost všem posluchačům místním i přespolním se dává,

 že z děvčátka krásná dívka se stává.
Ať moje písně plné lásky Vám duši hladí a  tanec se mnou všech starostí Vás zbaví.

Přejte mi jen lásku, štěstí,
 do dalších let zůstanu věrnou múzou Vaší.

Můj křest, ať stane se dnem svátečním.
Vaše  Krumsíňanka

V  sobotu 5. listopadu 2016 
v  14.00 hodin zveme všechny 
občany města Prostějova, místní 
i přespolní, jejich příbuzné a zná-
mé, rodáky a příznivce dechovky 
a  muziky v  lidovém tónu, aby 
společně s námi strávili příjemné 
chvíle v  Kulturním domě obce 
Ohrozim a  s  námi oslavili křest 
druhého CD natočené k 10. výročí 
založení kapely.

Hudební CD nosič byl natočen 
pod uměleckým vedením profe-
sora Rudolfa Berana.

Dechová kapela Krumsíňan-
ka nese jméno podle moravské 
vesničky Krumsín, která leží 
v olomouckém regionu 11 km od 
Prostějova na východním úpatí 
Drahanské vrchoviny. 

Zakladatelem a zároveň kapel-
níkem Krumsíňanky je muzikant 
a velký milovník dechovky Karel 
Zádrapa. 

Svou činnost kapela zahájila 
první zkouškou 11. listopadu 
roku 2006, vystupuje v  ní 20 
členů včetně zpěváků a  mode-
rátorky, zařazuje se do malých 

dechových orchestrů. Většina 
hudebníků se i  před založením 
Krumsíňanky už léta velice 
dobře znala, setkávali se v jiných 
malých i  velkých souborech na 
Prostějovsku. Kapela se stále vy-
víjí. V průběhu deseti let vystu-
pování ji někteří členové opouští 
a přichází hudebníci noví, z ni-
chž mnozí jsou studenti konzer-
vatoří. Od založení Krumsíňan-
ky je nyní v kapele devět nových 
členů. Hudební seskupení bylo 
posíleno o dvě zpěvačky, zpěvá-
ka, bubeníka a zvukaře. 

Krumsíňanka má svůj ty-
pický nezaměnitelný zvuk, 
hraje široký repertoár - mo-
ravské a  české lidové skladby, 
koncertní a  sólové skladby. 
Kapela hraje také skladby mo-
derního charakteru upravené 
pro dechové obsazení. V Pod-
krkonoší nám říkají ,,Máneso-
vi muzikanti“, kteří rozdávají 
radost a  dobrou náladu všem 
posluchačům.

V Krumsíňance zpíváme a hra-
jeme všichni pro radost a spojuje 
nás láska k hudbě a kamarádství.

Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov pořádá přednášku člena  
Klubu českých turistů Ing. Hanuše Šamánka , který bude vyprávět za doprovodu světelných 

obrazů o svém 600 km dlouhém pěším putování po Severní přímořské cestě do 
SANTIAGO COMPOSTELA ve Španělsku

dne 12. října 2016 v 17.30 hod. v budově CM gymnázia, Komenského ul. 17.
Přednáška se koná za podpory statutárního města Prostějova.

Zve výbor MSKA

PATCHWORK  PROSTĚJOV  
ANEB  HANÁCKÉ  ZÁPLATOVÁNÍ

Po několika letech šití doma 
či ve společnosti podobně nad-
šených kamarádek, jsme se 
rozhodly založit spolek, kde 
bychom mohly společně trávit 
čas a věnovat se svému největ-
šímu koníčku, ale také třeba 
prezentovat tuto nádhernou 
techniku veřejnosti nebo díky 
ní pomáhat potřebným. 

Co to vlastně je, ten pat-
chwork? Doslovný překlad by 
nejspíš asi zněl práce se zápla-
tou čili záplatování. Jde o spe-
cifickou textilní techniku, která 
byla oblíbená zejména v Anglii 
v  17. století.  Jejím smyslem 
bylo využití dobře dochova-
ných částí starších látek nebo 
zbytků. V té době to byl často 
jediný způsob, jak vyrobit nový 
kus oděvu. Dnes zájem o tuto 
techniku stále roste, patchwork 

je dokonce vnímán jako tech-
nika umělecká.

Naší první veřejnou prezen-
tací se staly Prostějovské hody, 
kde jste mohli navštívit náš stá-
nek a dokonce si i některé z vý-
robků zakoupit. Tím ale naše 
aktivity zdaleka nekončí. Ve 
čtvrtek pravidelně pořádáme 
kursy pro začátečníky i pokro-
čilé, 15. října 2016 se uskuteční 
naše první „Halloweenské ši-
tíčko“, kde si s námi v Ekocen-
tru Iris můžete ušít nádhernou 
čarodějku nebo malé textilní 
dýně.

Pokud máte chuť do tvoření 
a  chcete se naučit něco nové-
ho, rozhodně přijďte mezi nás. 
Bližší informace na eschwarzo-
va@seznam.cz, nebo nás na-
jdete na Facebooku.

 Váš Patchwork Prostějov

Pozvánka

 Dělník/dělnice v potravinářské výrobě (porcovna, balírna, masná výroba)
 Údržbář-seřizovač     Expedienty hotových výrobků  Řidiče skupiny C+E

Dále pozice:
 Mistr výrobního provozu                    Předák výrobního úseku

Nabízíme jistotu u zaměstnavatele s dlouholetou tradicí
Možnost získání velkého množství benefitů

Informace a kontakt: personální odd.  tel.: 376 353 382/332

16
09

26
33

13
4

Využijte naší nabídky
pracovních pozic:

INZERCE
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Květiny a  dárky od primá-
torky Aleny Raškové a vedení 
města Prostějova přijala v rám-
ci své návštěvy prostějovské 
radnice v pátek 9. září tenistka 
Petra Kvitová, která na letošní 
olympiádě bodovala a  skvěle 
reprezentovala Českou repub-
liku a také město Prostějov. Při 
malém pohoštění poděkovala 
primátorka Rašková naší te-
nistce za skvělý výkon!

O pár dní později – ve stře-
du 14. září – zavítala na radnici 
také další úspěšná olympijská 
tenistka Lucie Šafářová. Také 
tu přivítali členové vedení 
města společně s primátorkou 
Alenou Raškovou. -jg-,-kaa-

Ať už si o ženské kráse mys-
líme cokoliv, občas je dobré, 
„umět se prodat“. Souhlasíte? 
S ženskou krásou je to ovšem 
trochu složitější. Nejde jen 
o  to, naučit se kouzelné ob-
chodní formulky, kombinaci 
těch správných slov, nebo 
dobře zvolený make up. Tohle 
všechno se musí umět prostě 
nosit. A jak k sobě bývají ženy 
kritické, tak i ta, pro druhou 
sebe lépe vypadající žena, na 
sobě najde během dne desítky 
nedokonalostí. Stačí si ráno 
nestihnout upravit vlasy, 
nebo vyžehlit sukni, vyjít bez 
řasenky,… Troufnu si říct, že 
pro muže zanedbatelné ma-
ličkosti. 

Říkáte, že tohle není váš 
případ? Že, vás tohle opravdu 
netrápí? Ruku na srdce. Každá 
chceme být krásná. Tak tro-
chu perfektní. Je jasné, že pro 
každou z nás to znamená něco 
trochu jiného. Kosmetika, ka-
deřník, manikúra, pedikúra, 

sladěné oblečení, nejnovější 
trendy, fitko,… Člověku jde 
až hlava kolem, kolik toho je 
třeba, abychom byly dokonalé. 
Pojďme to zkusit trochu jinak. 
Co takhle minikurz sebevědo-
mé ženy? S  humorem. Rady, 
tipy, povídání. Jak být krásná 
jako paní učitelka, podnikatel-
ka, architekta, účetní, proda-
vačka, ale taky partnerka a ma-
minka? A hlavně, jak se u toho 
cítit dobře. Nejde o  to být ne-
přirozeně zamčená v  masce, 
kterou mi někdo nanesl, ale 
uvidět a podpořit tu krásu, kte-
rou mám, začít ji nosit a vyza-
řovat.

Tenhle rychlokurz se určitě 
vyplatí navštívit. Povede ho to-
tiž žena, maminka, která se již 
v  patnácti zamilovala do své 
budoucí profese kosmetičky, 
k  té postupně přidala také ka-
deřnické umění, hair stylisti-
ku a  vizážistiku. K  tomu patří 
i to, že umí druhým naslouchat 
a poradit. Její služby jsou tedy 

kompletní. Z  pohledu jiných 
žen jistě není dokonalá. Přesto 
umí kouzlit tak neskutečně, 
že žena najednou ,,rozkve-
te“ a  zjistí, že i  když nejsme 
všechny dokonalé můžeme být 
svým způsobem krásné a mů-
žeme chtít od života vše, o  co 
si vysníme a  na co se cítíme! 
A toho je ona dokonalým pří-
kladem, přijďte a uvidíte.

Těšíme se na Vás společně 
s  Michaelou Lysovou ve stře-
du 19. října 2016 od 17:30 
do 20:00 hodin v  restauraci 
U  Koníčka. Znovu bude za-
měřeno pouze na ženy. Tenhle 
kurz byste opravdu neměly 
propásnout! 

Vstupné je 200 Kč a  vzhle-
dem k omezené kapacitě si své 
místo určitě zavčas rezervujte 
u  paní Heleny Volfové for-
mou SMS na telefonním čísle 
605 051 955. 

Srdečně zve Klub Moudrého 
seběvědomě krásných podni-
kavých žen Prostějov.  -pp-

Minikurz sebevědomé ženy

 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

VÝTVARNÝ OBOR 
Galerie Linka představí v říjnu 

a listopadu své práce 
nejmladších žáků výtvarného oboru

ZUŠ Vladimíra Ambrose.

Petra Kvitová a Lucie Šafářová na radnici
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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V říjnu na druhou ligu hned třikrát
Díky rozlosování se mo-

hou prostějovští fotbaloví 
fanoušci v  průběhu října 
hned třikrát chystat na do-
mácí stadion Za Místním 
nádražím podpořit fotbalis-
ty 1. SK Prostějov. Ti to po 
smolně nevydařeném začát-
ku sezóny budou určitě po-
třebovat.

O  vyhlídkách celkové pod-
zimní bilance napověděl hod-

ně už domácí souboj s  rovněž 
u dna tabulky se pohybující Vla-
šimí. V sobotu 8. října změříme 
síly se severočeským Ústím nad 
Labem, které mělo před sezó-
nou určitě větší ambice, než 
napovídalo postavení v  tabul-
ce po úvodních kolech. Hned 
o  týden později, tedy v  sobotu 
15. října, přivítáme Pardubice. 
Oba zápasy se hrají od 16 hodin 
a s oběma soupeři by měl být za 

příznivých okolností reálný so-
lidní výsledek.

Poslední říjnovou sobotu se 
v  Prostějově představí FC MAS 
Táborsko, tedy tým vzniklý slou-
čením fotbalových klubů z Tábora 
a Sezimova Ústí. Z papírového hle-
diska by mělo jít o nejobtížnějšího 
soupeře z uvedené říjnové trojice. 
Výkop s Táborskem je stanoven na 
14:30 hodin. Tomáš Kaláb

 SK Prostějov

Nordic walking v říjnu
Díky finanční podpoře z  pro-

jektu Zdravé město Prostějov po-
kračují i  v  letošním roce zdarma 
lekce nordic walkingu pro všechny 
zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak 
tato pohybová aktivita pomáhá při 
různých zdravotních potížích, sni-
žování nadváhy a zlepšování kon-
dice. Chcete-li se naučit správnou 
techniku severské chůze a  zjistit, 
jaké vybavení je k ní potřeba, přijď-
te na lekci, která se koná v Kolářo-
vých sadech u hvězdárny v úterý 4. 
října v 16 hodin. Pokud vás nordic 

walking zaujme, můžete se vydat 
i  na delší výšlap okolo Plumlova. 
Akce v  Plumlově je naplánována 
na neděli 9. října ve 14 hodin, 
sraz je u autokempu Žralok u Pod-
hradského rybníka. “Lekce v rámci 
Zdravého města Prostějov jsou 
zdarma včetně zapůjčení holí, jen je 
třeba, aby se zájemci přihlásili pře-
dem telefonicky nebo SMS na čísle 
732 635 360, případně mailem na 
adrese  Sehnalovalenka@seznam.
cz,”  upozorňuje cvičitelka nordic 
walkingu Lenka Sehnalová.  -red-

Rozpisy domácích zápasů
 (říjen, listopad, prosinec) 

týmu LHK Jestřábi 
Prostějov:

so  8.10.2016 Prostějov    Slavia                     18:00
st  12.10.2016 Prostějov    Jihlava                    18:00
st  19.10.2016 Prostějov    Most                       18:00
st  26.10.2016 Prostějov    Frýdek-Místek  18:00
st  2.11.2016 Prostějov    Přerov                     18:00
so  5.11.2016 Prostějov    Litoměřice                17:00
so  12.11.2016 Prostějov    Benátky                    17:00
st  16.11.2016 Prostějov    Kladno                     18:00
so  26.11.2016 Prostějov    Třebíč                     17:00
so  3.12.2016 Prostějov    Kadaň                      17:00
st  7.12.2016 Prostějov    Ústí n.L.                  18:00
so  17.12.2016 Prostějov    České Budějovice 17:00
pá  30.12.2016 Prostějov    Havířov                   18:00

Takhle se fotbalisté radovali z prvního gólu ve FNL. Foto: Josef Popelka
INZERCE
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Sport

INZERCE

Aktivity TJ Sokol I Prostějov
Všestrannostní cvičení

Cvičení pro děti předškolního věku: 
*  cvičení rodičů a dětí (děti ve věku 3 až 4 roky): každou středu  

17.00 - 18.00 hod. 
*  cvičení předškolního žactva (děti 4 až 6 roků): každou středu  

16.00- 17.00 hod. 
*  cvičení mladších a  starších žákyň vždy v  pondělí a  čtvrtek  

17.00- 18.00 hod.
*  cvičení dorostenek pondělí 18,00 - 19,00 hodin a čtvrtek  16,30 

- 18,30 hodin
*  cvičení mladších a starších žáků ve čtvrtek  18,00 - 19,00 hodin

 U všech těchto skupin roční příspěvek ve výši 500 Kč 

Cvičení pro ženy a muže: 
* pilates: úterý a čtvrtek 10.00 - 11.00 hodin 
* aerobik: pondělí a čtvrtek  19.00 - 20.30 hodin 
*  jóga bez omezení věku: pondělí  9.30 - 11.00 a 19.00 - 20.30 

hodin a středa 19.00- 20.30 hodin 
* kalanetika: každé úterý a čtvrtek  15,15- 16,15 hodin 
* cvičení mužů: středa 18.00 - 19.00 hodin 
*  pohybová cvičení žen: pondělí  14.00 - 16.00, středa 10.00- 

11.00 a každý čtvrtek  18,30- 19,30 hodin 
Roční příspěvek ve výši 900 Kč výdělečně činní, 

důchodci 700Kč. 

Sportovní oddíly 

*  nohejbal žáků ( 9-14 roků): pondělí 16.00- 17.00, čtvrtek 14.00 
- 15.30, pátek 14.00- 15.30 hodin 

*  zápas řecko-římský: úterý  16.00 - 17.00, středa 15.00 - 16.00, 
čtvrtek  15.30- 17.00 hodin 

*  judo: každé pondělí a středu 15.30- 18.30, pátek  15.30 - 20.00 
hodin 

*  volejbal dospělých: pondělí 20.30 — 22.00, pátek 19.00 - 22.00 
hodin (vhodné pro střední věkovou skupinu) 
Roční příspěvek je: u mládeže 600 Kč, u dospělých 1 000 Kč 

a u oddílu judo 1500 Kč. 

Zájemci o uvedená cvičení se mohou přihlásit kterýkoliv den 
buď u jednatele jednoty v pondělí, středu a čtvrtek 7.30 - 15.30 

hod., v úterý 10.00 - 18.00, v pátek 7.00 -15.00 hod., nebo přímo 
u cvičitele či trenéra ve výše uvedenou dobu cvičení v sokolovně 

na Skálově náměstí 173/4 v Prostějově. 
Telefon: 582 345 504.

Bronz pro čtvrťáky SK PROSTĚJOV 1913 z turnaje v Humpolci
Hned na prvním turnaji pod 

hlavičkou nového klubu SK 
PROSTĚJOV 1913 se podaři-
lo získat bronz prostějovským 
čtvrťákům na turnaji BERNARD 
CUP mini 2007 v Humpolci. Tur-
naje se účastnilo 12 týmů, během 
2 dnů naši hráči odehráli 12 utká-
ní a obsadili krásné třetí místo.

První zápas ve skupině pros-
tějovští odehráli s  mužstvem HC 
Motor Č. Budějovice 4:8 a 7:3, dále 
rozstříleli tým HC Světlá nad Sáza-
vou 12:1 a 9:0, v posledním zápase 
prvního hracího dne si s naprostým 
přehledem poradili s  vrstevníky 
HC Dukla Jihlava 12:2 a 11:1. Dru-
hý den absolvovali ve skupině zápas 
s  týmem BK Havlíčkův Brod, 
který porazili 11:3 a 7:3 a čekal je 
boj o  první místo ve skupině. Po 
dramatickém boji prostějovští borci 
podlehli v prvním zápase mužstvu 

SKLH Ždár n. Sázavou 3:4, ve dru-
hém zápase remizovali 6:6. Díky 
vyrovnávacímu gólu z  poslední 
minuty druhého utkání se Žďárem 
obsadili prostějovští hokejoví na-
dějní hráči druhé místo ve skupině 
a mohli se těšit na zápas o bronz.

Dvojutkání o  třetí místo s  tý-
mem Uničova nabídlo bitvu s ve-
lice zajímavou zápletkou. První 
zápas skončil těsně 6:5 pro Prostě-
jov. V druhém hráči hledali recept 

na vynikající gólmany a dlouho byl 
nerozhodný stav 1:1. Výhra Uni-
čova by zápas poslala do samostat-
ných nájezdů, ale to mladí Prostějo-
vané nepřipustili a ke konci zápasu 
přidali ještě 2 branky.

Čtvrťáci z  SK PROSTĚJOV 
1913 pod vedením kouče Filipa 
Smejkala dosáhli skvělého úspě-
chu a odvezli si z Humpolce bron-
zové medaile. Martina Marková

Foto: Lubomír Voráč

Mladí šachisté se rozloučili s prázdninami
Prostějovská šachová škola za-

hájila svoji činnost uspořádáním 
víkendového soustředění mláde-
že, které se uskutečnilo ve dnech 
2.- 4. září v prostorách lesoparku 
Hloučela U Abrahámka. Kromě 
prostějovské mládeže byli pozvá-
ni i kolegové a kamarádi z Hlin-
ska a Vacenovic.

Akci jsme zahájili v pátek odpo-
ledne, kdy se hrály hry a následo-
val táborák s  opékáním špekáčků 
na vlastnoručně připravených 
prutech a  nasbíraném suchém 
dříví. V  sobotu se všichni zúčast-
nili otevřeného šachového turnaje 
„Loučení s  prázdninami“, který 
každoročně pořádá SK Rošáda 
Prostějov. V tomto turnaji ve zrych-
leném tempu na 7 kol se mládež 
mezi dospělími neztratila a sbírala 
cenné zkušenosti. Z účastníků sou-

středění se nejvíce dařilo prostějov-
skému Šimonu Londinovi a Vojtu 
Říhovi z  Hlinska. Z  děvčat byla 
nejlepší Marie Vašková z  Hlinska 
a  domácí Daniela Urbanová. Po 
převzetí cen, které již tradičně byly 
připraveny pro všechny účastníky 
turnaje, následoval exhibiční zápas 
mládežnických družstev domácích 
a hostů, který sloužil současně jako 
příprava prostějovských šachistů 
na účast v I. lize mládeže, do které 
se nám podařilo postoupit a v na-
stávající sezóně budeme jediným 
účastníkem z Olomouckého kraje. 
Následovaly opět společenské hry 
a  využili jsme i  odpoledního vy-
stoupení country skupiny Hlouče-
láci. Všechny děti vytvořily pěvecký 
sbor a do mikrofonu za doprovodu 
kapely zazpívaly známou píseň 
Bedna od whisky. Vystoupení bylo 

odměněno dlouhým potleskem 
všech návštěvníků.

V  neděli následovala šachová 
přednáška, po ní populární šacho-
vá štafeta (kombinace šachové hry 
družstev s během) a řešení šacho-
vých úloh.

Soustředění se zúčastnilo celkem 
16 dětí a snad mohu za všechny říct, 
že soustředění se všem líbilo. Počasí 
bylo ideální, a mladí nadějní šachis-
té si víkend užili nejen za šachovnicí, 
ale i mimo ni. Areál U Abrahámka 
byl pro pořádání akce naprosto 
ideální, umožnil pohyb dětí v pří-
rodě, děti si užívaly i dětského hřiště 
a  říčky Hloučela. A  v  neposlední 
řadě je nutno pochválit výborný 
nedělní kotlíkový hovězí guláš, kte-
rý byl gastronomickou tečkou za 
vydařenou akcí. Těšíme se na další 
společné setkání. -red-

Anténní a satelitní technika
Kamerové systémy - IP | HDCCTV
EZS Jablotron 100
Zvonky a čipové přístupové systémy
Inteligentní elektroinstalace KNX

KBM | Plumlovská 67 | Prostějov | 796 01

návrhy, instalace, servis...

www.kbm.cz
info@kbm.cz

klasické elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, docházkové systémy, 
protipožární systémy HILTI, multimediální systémy FIBARO a Control4 

partner satelitních platforem: Skylink, FreeSat, Nová DIGITV
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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

TRENDCAR a.s.
I. P. Pavlova 120
779 00  Olomouc - Horní lán
Telefon: 585 700 960
honda.prodej@trendcar.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

za cenu 345.000 Kč
Civic 1.4 Comfort
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Prodává brambory 
na uskladnění 

z Vysočiny
Odrůdy:

Antonia, Princess, 
Dita, ...

cena od 6,90 Kč/kg
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Vybíráme z aktuální nabídky:

Cena: 3.950.000 Kč
Prostějov, Martinákova ul.
Prodej podsklepeného 
RD s  garáží a  dvěma byty 
(2+kk, 2+1). Veškeré inž. 
sítě, plyn. ÚT. Terasa, udr-
žovaná okrasná zahrada 
s  altánem. Zastavěná plo-
cha 149 m2, zahrada včet-
ně altánu 317 m2.

Cena: 1.795.000 Kč
Ohrozim, okr. Prostějov
Prodej pečlivě udržované-
ho RD 2+1 s  průjezdem, 
garáží, možnost rozšíření 
do podkroví. Veškeré inž. 
sítě. Zastavěná plocha 270 
m2, zahrada 254 m2.

Cena: 4.749.000 Kč
Prostějov - Domamyslice
Výstavba RD 5+kk s  gará-
ží, terasou a  zahrádkou. 
Podlahová plocha 150 m2. 
Celková plocha pozemku 
350 m2.

Rostislavova 8, 796 01  Prostějov
e-mail: jhreality@jhreality.cz
Tel.:  582 341 705 
 608 805 659
www.jhreality.cz
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Projekt OBEC OBČANŮM umožní 
ušetřit občanům Prostějova na energiích 

v průměru 5 260 Kč ročně

Občané města Prostějov se nyní mohou připojit k více než 53 000 
domácnostem a 370 obcím po celé České republice, které využívají 
výhod úspěšného projektu Obec Občanům.

Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl 
vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které 
umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, 
které se již do projektu zapojily, patří Čechy po Kosířem, Draha-
novice, Náměšť na Hané, Bedihošť, Troubky a mnohé další. V první 
fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a 
občanům prostřednictvím snižováním výdajů za zemní plyn a elek-
třinu.

Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na en-
ergiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela 
jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis 
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň 
garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Prostějova se nyní mohou také zapojit a ušetřit v průměru 
5 260 Kč ročně. 
Přihlášku můžete vyplnit na webu www.obecobcanum.cz nebo tele-
fonicky s koordinátorem projektu panem Ladislavem Krampolem na 
tel. čísle 731 408 620. Přihlašování je možné do 30.11.2016.

Ondřej Přikryl, TGI
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