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Prostějov po 72 letech 
opět symbolicky osvobodila 

rumunská armáda

Město si připomnělo sté výročí 
hladových bouří, které se 
vyžádaly i lidské životy 1

Dům v Kostelecké ulici  
bude zateplen – město  
získalo dotaci 5

Pohár Zdravého města 
putoval na ZŠ Majakovského 
ve Vrahovicích 11
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INZERCE

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

www.rkokno.cz
Nejbližší pobočky: 

Prostějov, Drozdovice 1338/3

▪ CHATU nebo CHALUPU 
  k rekreaci
▪ Byt 2+1 – 3+1 
  pouze v OV

▪ RODINNÝ DŮM 
  se zahradou
▪ BYT 1+1 nebo 2+1 
  v OV i DB

Tel.: 734 747 528

Ing. Soňa Ošlejšková

Iveta Kořínková
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Městem projel rumunský tank72. výročí osvobození republiky

Klub vojenské historie Dukla ve spolupráci s městem 
Prostějovem uspořádal připomínkovou akci k osvobození 
Prostějova. 9. 5. 1945 dorazila do města rumunská královská 
armáda, po ní vojska Rudé armády. Právě téměř zapomenutého 
osvoboditele si město touto akcí připomnělo.

Slavnostní akt se uskutečnil na Městském hřbitově v Prostějově

Před třemi sty lety –  
4. června 1717 zemřel – 
v premonstrátském klášteře Želiv 
prostějovský rodák, hudební 
skladatel a varhaník Josef Leopold 
Václav Dukát. 

Narodil se 12. 3. 1684 v Prostějově. 
Působil jako pomocný učitel, regen-
schori a skladatel na různých místech 
Čech a Moravy (Osek, Kosmonosy, 
Roudnice nad Labem, Uherské Hra-
diště). Zabýval se vokálně instrumen-
tální tvorbou. Využil znalostí italské 
hudby, které přenesl do sólové chrá-
mové kantáty. Zajímavá je jeho sbírka 
sólových chrámových kantát Cithara 
Nova z roku 1707 věnovaná želivské-
mu opatovi Jeronýmu Hlínovi. Dukát 
zde spojil biblickou symboliku s an-

tickými alegoriemi. Celkem je známo 
dvacet Dukátových skladeb. Zacho-
valo se pouze osm skladeb většinou 
uložených v hudebním oddělení Ná-
rodního muzea v Praze.

10. června uplyne sto čtyřicet 
let od narození architekta Václava Je-
řábka (1877–1939). Rodák z Chrudi-
mi absolvoval umělecko-průmyslovou 
školu v Praze a školu pro architekturu 
ve Vídni. Působil jako profesor kres-
lení na průmyslové škole v Jaroměři. 
V roce 1925 se přestěhoval do Prostě-
jova. V Prostějově se však uplatnil už 
na začátku 20. století jako umělecký 
pomocník Jano Köhlera při výzdobě 
zámku. Dále se zde věnoval bytové 
architektuře, úpravám interiérů škol, 
veřejných budov a peněžních ústavů. 
Je autorem návrhu obřadní síně PAX 
u kostela sv. Cyrila a Metoděje a ko-
lumbária s urnovým hájem na Měst-

ském hřbitově v Prostějově.
Před třiceti lety – 23. června 

1987 – zemřel v Praze prostějovský 
rodák, pedagog a významný předsta-
vitel skautského hnutí RNDr. Rudolf 
Plajner. Narodil se 5. 4. 1901 v domě 
č. 5 v Brněnské ulici v Prostějově v ro-
dině krejčího Františka Plajnera. Plaj-
nerova skautská činnost začala v roce 
1916, kdy vstoupil do družiny vedené 
Jiřím Wolkerem. V roce 1919 složil 
vůdcovskou zkoušku a byl pověřen 
vedením prostějovského skautského 
sboru. Účastnil se jako delegát Usta-
vujícího sjezdu Svazu junáků – skautů 
Republiky československé. Ve dva-
cátých letech se podílel na progra-
mových zásadách skautingu a zastá-
val různé funkce v olomoucké župě.  
1. 9. 1929 byl přeložen na gymnázium 
v Holešově. Nadále aktivně působil 
ve skautském hnutí jako zemský ná-
čelník Junáka a od roku 1938 jako 
náčelník Československého Junáka. 
Za okupace se zapojil do protifašis-

tického odboje (Hnutí za svobodu, 
Petiční výbor Věrni zůstaneme). Byl 
vyslýchán a vězněn (Zlín, Kounicovy 
koleje Brno, Praha). V roce 1946 byl 
znovu zvolen náčelníkem obnovené-
ho Junáka a snažil se o udržení jeho 
samostatnosti. Po únoru 1948 byl 
samozřejmě Junák zlikvidován. Ná-
sledovala léta pronásledování, vězně-
ní, překládání na jiná pracovní místa 
a zákaz práce s dětmi a mládeží. Vý-
jimkou bylo pražské jaro 1968 a krát-
ký „ návrat“ do náčelnické funkce 
v Československém Junáku. Za svoji 
práci ve skautském a odbojovém hnu-
tí obdržel řadu vyznamenání, např. 
Zlatá syringa, Řád stříbrného vlka, 
Řád sv. Václava s titulem Rytíř zlaté-
ho kříže, Československý válečný kříž 
1939, Československá válečná medai-
le za zásluhy 1. stupně. V roce 1969 mu 
město Prostějov udělilo titul Zaslouži-
lý občan města Prostějova.

(redakčně zkráceno)

HANA BARTKOVÁ

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového záko-
na vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární 
město Prostějov. 
Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly do-
týkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména 
nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Výročí měsíce
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Ceny města Prostějova

Oceňování významných osobností 
nebo kolektivů proběhlo v obřadní síni  
radnice 15.5. 2017.
Tradiční „krystal“ od uměleckého 
skláře Jana Jankůje obdrželi:

JUDr. František Doležel, in 
memoriam – bojovník za pravdu, 
spravedlnost a lidská práva

PhDr. Marie Dokoupilová 
– za celoživotní vědeckou práci 
v Muzeu a galerii v Prostějově, 
za četnou publikační činnost

Dana Zbořilová – za repre-
zentaci města Prostějova v ob-
lasti sportu, zimního plavání, 
na mezinárodní úrovni, organi-

zaci plaveckých a cyklistických 
závodů

Jiří Andrýsek – za pořádání 
fotografických výstav v Prostějově, 
sám se prezentoval na 22 výstavách

Jarmila Pospíšilová – svojí 
tvorbou mnohonásobně překračuje 
hranice regionu

Jak je plněno Programové 
prohlášení Rady města 
2014–2018 a čeho se podařilo 
dosáhnout?  

Zveřejňujeme pátou část osmidíl-
ného seriálu, která se zaměřuje na pl-
nění úkolů, které si Rada města Pro-
stějova na začátku svého funkčního 
období stanovila v oblasti životního 
prostředí.

Které body si v prohlášení radní 
stanovili? 
n rozšíříme plochy zeleně, včetně vý-

sadby všech vhodných druhů stro-
mů a keřů 
n budeme realizovat opatření k ome-

zení prašnosti ve městě 
n velkou pozornost budeme věnovat 

problematice komunálních odpadů 
n rozšíříme a zatraktivníme biokori-

dor Hloučela 

Jak se daří jednotlivé body plnit?
Pokračuje výsadba nových stromů 

a keřů. Ve volebním období  roku 2014 
– 2018 se vysadilo: 
n v roce 2014 se vysadilo 587 ks stro-

mů a 4 416 keřů
n v roce 2015 se vysadilo 590 ks stro-

mů a 1 800 keřů
n v roce 2016 se vysadilo 355 ks stro-

mů a 4 345 keřů
Maximálně se snažíme realizo-

vat opatření ke snižování prašnosti, 
mimo výsadby nové zeleně je to i pra-
videlný úklid městských komunikací, 
a to máme na mysli i těch krajských 
(Plumlovská, Brněnská, Svatoplu-
kova,Vrahovická, Wolkerova, Újezd, 
Dolní, Kostelecká, Vápenice, Palac-
kého, Olomoucká, Kralická, Určická, 
Žeranovská, Domamyslická, Čs. ar-
mádního sboru). Město každoročně 
investuje jen do úklidu krajských ko-
munikací cca 570 tisíc korun.

Na vynikající úrovni je i likvida-
ce komunálních odpadů. Výborně 
fungují dva sběrné dvory, na vysoké 
úrovni je i separace a třídění odpadů, 
o čemž svědčí naše každoroční umístě-

ní v soutěži města Olomouckého kraje 
– v loňském roce 3. místo mezi městy 
nad 15 tisíc obyvatel.

Máme připraveny studie a projek-
ty k rozšíření biokoridoru Hloučela 
– území v severozápadní části Prostě-
jova na pravém břehu říčky Hloučela 
o ploše cca 2,7 ha. Navrhujeme rozší-
ření ploch zeleně sloužících k rekreač-
ním účelům v návaznosti na stávající 
biokoridor Hloučela. 

Kromě založení lučního trávníku 
zde plánujeme vysazení cca 150 stro-
mů a 690 m2 keřů, výstavbu pěších 
komunikací v šířkách 1,5 m a 2,5 m 
z mechanicky zpevněného kameniva 
a umístění laviček bez opěradel do-
plněných odpadkovými koši. Na vol-
ných plochách vznikne květnatá louka, 
jako doplněk je navržena terénní mo-
delace. V současné době jsou zpraco-
vány projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení. Odhad ná-
kladů byl vyčíslen na cca 5,9 mil. Kč 
(včetně DPH). V jednání je také žádost 
o dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí.   

-kaa-

Pátý díl seriálu: volební období je v polovině  
– bilancujeme v oblasti životního prostředí

KRÁTCE

Pozvánka na seminář
Státní fond životního prostředí 
ČR ve spolupráci se statutárním 
městem Prostějov a Olomouc-
kým krajem vás srdečně zvou 
na seminář, na kterém vám od-
borníci poskytnou aktuální in-
formace o dotačních možnostech 
z programu Nová zelená úspo-
rám, ale také k novému dotač-
nímu programu Dešťovka zamě-
řenému na podporu efektivního 
a udržitelného hospodaření s vo-
dou v domácnostech. Dozvíte se 
i aktuální informace k programu 
na snížení emisí z lokálního vy-
tápění – Kotlíkové dotace v Olo-
mouckém kraji II. 

Prostor bude dán i vašim dota-
zům a individuálním konzultacím. 

Zájemci se mohou na seminář 
dostavit bez předchozího přihla-
šování. Seminář je bezplatný. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
6. června 2017 / 15:00 – 16:30 / 
Prostějov 
Sál kulturního klubu DUHA –  
1. patro, 
ul. Školní č. 4, Prostějov
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Hospodaření statutárního 
města Prostějova

Město získalo dotaci na zateplení  
bytového domu Kostelecká č. 17

Česká 5, Brno
restaurace v centru Brna

Kontaktní osoba:
Tomáš Procházka 775 850 453

přijme  
kuchaře/kuchařky, 

servírky/číšníky
i po vyučení
a možnost ubytování
a zaměstnanecké výhody
a plat až 35 000 Kč Tel.: 777 844 033

www.malovani-vrana.cz

LEVNÉ 
MALOVÁNÍ

a malba místností na bílo  
od 19 Kč za m2

a nátěr dveří  
od 350 Kč za 1ks

a dále provádíme výmalbu kanceláří, RD, 
bytů a nebytových prostor,  

včetně malby fasády, nátěry 
 kovových konstrukcí, strojů, radiátorů
a hrubý úklid a doprava ZDARMA

INZERCE
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V říjnu 2016 podalo město Pros-
tějov žádost o dotaci na realizaci 
projektu Zateplení bytového domu 
Kostelecká č. 17 v Prostějově v rám-
ci 37. výzvy „Energetické úspory 
v bytových domech II“, která byla 
vyhlášena Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj k předkládání žádostí 
o podporu z Integrovaného regio-
nálního operačního programu.

Žádost o dotaci byla úspěšná 
– na realizaci energeticky úspor-
ných opatření byla přiznána dota-
ce ve výši 1,939 mil. Kč. V rámci 
projektu bude provedeno zatep-
lení fasády domu, oprava a zatep-
lení střechy a dílčí výměna oken 
a dveří. Současně se zateplením 
objektu dojde i k náhradě balkonů 
za betonové lodžie. Díky realizaci 
zateplení objektu dojde k úspoře 
spotřebované energie u celkem  
61 bytových jednotek, celková 

spotřeba dodané energie se sníží 
až o 452,7 GJ/rok. 

Ing. K. Švalbová, ORI

Rozpočtové hospodaření statutárního 
města Prostějova skončilo v roce 2016 
se zlepšeným hospodářským výsled-
kem ve výši 38,62 mil. Kč.

Jde o výsledek z hlediska rozpočto-
vého hospodaření statutárního města 
Prostějova za rok 2016 velice příznivý. 
Hospodářského výsledku se podaři-
lo dosáhnout zejména díky vyššímu 
plnění příjmové stránky rozpočtu 
(105,03 %) a také díky úspoře na vý-
dajové stránce rozpočtu města, kde 
bylo uspořeno 14,35 % schváleného 
rozpočtu. 

Z daňových příjmů se naplnily 
všechny sdílené daně. K pozitivnímu 
plnění došlo zejména u daně z příjmu 
fyzických osob, kde byl plánovaný roz-
počet překročen o 15,58 mil. Kč a daně 
z přidané hodnoty o 11,23 mil. Kč. Cel-
kové daňové příjmy (sdílené daně, vý-
lučné daně, místní, správní poplatky 
apod.) dosáhly plnění 107,43 % upra-
veného rozpočtu (653,91 mil. Kč).

K výrazným úsporám došlo u ne-
investičních nákupů a souvisejících 
výdajů, především na nákupu služeb 
(11,61 mil. Kč – zejména konzultační, 
poradenské a právní služby, služby 
peněžních ústavů a školení a vzdělá-
vání). Plně čerpány nebyly také ostat-
ní neinvestiční výdaje (úspora 8,32 
mil. Kč).

Hospodaření města za rok 2016 
ověřila auditorská firma AUDIT 
TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem, 
že nebyly zjištěny žádné chyby a ne-
dostatky dle zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávných celků a dobro-
volných svazků obcí, ve znění pozděj-
ších předpisů. V rámci ověření účetní 
závěrky auditorská firma potvrdila, že 
účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv, pasiv a výsledku hospo-
daření statutárního města Prostějova 
k 31. 12. 2016 v souladu s českými 
účetními předpisy. -kaa-
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Blokové čištění města červen 2017
01.06. – blok 27 

Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská

06.06. – blok 28

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

07.06. – blok 29 

Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská), St. Manharda 
(Bulharská – Mozartova)

08.06. – blok 30

Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) 
včetně kruhového objezdu

13.06. – blok 31 

Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická – Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská – Určická), Na Hrázi – vnitroblok, Okružní 
(Brněnská – Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská – Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), 
vnitroblok Bulharská – Okružní – Waitova

14.06. – blok 32

J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. Šme-
rala – Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická komunikace SSOK (Na Hrázi – U Boží muky vč. kruhového 
objezdu), B.Šmerala – Anenská cyklostezka a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)

15.06. – blok 33

Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany – J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. 
Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra

20.06. – blok 34 

M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé 
parkoviště + komunikace Policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže – 
Čs.armádního sboru)

21.06. – blok 35

Dolní – obslužná (Dolní 26–30), Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4, 
Dolní – parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova – Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínko-
va – Dvořákova parkoviště, Dolní – vnitroblok (Dvořákova – Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů 
a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8–24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)

22.06. – blok 36

Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd – Okružní), Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní – vnitroblok (Lidická 
– Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

27.06. – blok 37

Balbínova, Dobrovského (Lidická – Tylova), Jezdecká (Dolní – Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská – Lidická), Pešinova, Student-
ská, vnitroblok U tří bříz

28.06. – blok 38 

Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská 
(komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

29.06. – blok 39 

Letecká (Joštovo nám. – VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (želez-
niční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská 
– chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická po hranici města, Kralická 
– Kojetínská – spojka U Spalovny, U Spalovny 

KRÁTCE

Novinka pro úklid  
komunikací v centru 
města 

Rada města Prostějova využije 
nabídku společnosti FCC Pros-
tějov, s.r.o., Prostějov. 

„Ta spočívá v nahrazení ruč-
ního úklidu, tedy sběru, zametá-
ní odpadků a smetků za použití 
elektrického komunálního vy-
savače Glutton. V současnosti 
ruční úklid centra města za-
bezpečují pracovníci vybavení 
ručním nářadím a dvoukolovým 
vozíkem pro ukládání odpadků 
a smetků. Elektrický komunální 
vysavač bude obsluhovat jedna 
osoba,“ vysvětlil náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil s tím, že 
pracovníci, kteří úklid v centru 
města provádí ručně, se přesu-
nou do okrajových částí.

Vysavač společnost FCC Pro-
stějov, s.r.o. pořídí na vlastní 
náklady a bude sloužit pro pra-
covníka, který provádí ruční 
úklid centra města vymezeného 
vnitřním městským okruhem. 
Náklady na provoz stroje včet-
ně zaměstnance jsou vyčísleny 
na 350 Kč/hod (bez DPH). Do-
dací lhůta komunálního vysa-
vače od objednání je asi čtyři 
týdny. Pořizovací cena komu-
nálního vysavače Glutton je cca 
560 tisíc korun bez DPH.

„Nezbývá než zpracovat Do-
datek č.1 Smlouvy pro správu, 
opravy a údržbu místních ko-
munikací ve městě Prostějov 
se společností FCC Prostějov, 
s.r.o., Prostějov, na změnu po-
ložkového rozpočtu činností 
smlouvy na provozování el. ko-
munálního vysavače bez nut-
nosti navýšení finančních pro-
středků na úklid města,“ uzavřel 
náměstek Pospíšil.

-kaa-jg-
-ik- OSÚMM
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Rada města Prostějova schválila 
návrh, v rámci Strategie stavebních 
investic do dopravní infrastruktury 
města Prostějova zajišťovaných 
Olomouckým krajem, budoucí 
investiční akce, které vedení města 
Prostějova naplánovalo. 

O tomto rozhodnutí bude vedení Olo-
mouckého kraje informovat náměstek 
primátorky Pavel Smetana.

„Zmiňované akce jsou pro nás pri-
oritami, které budou mít velký vliv 
na dopravu v Prostějově. Město je 
dopravou zahlceno a potřebuje, mimo 
jiné, také v několika lokalitách kvalit-
nější povrchy komunikací. Prioritou je 
pochopitelně severní obchvat města, 
což jednoznačně vyplynulo ze sčítání 
dopravy v roce 2016.“
O jaké investiční akce jde? 
1) Severní obchvat města Prostějova
2) Rekonstrukce ulice Vrahovická
3) Rekonstrukce ulice Plumlovská
4) Rekonstrukce ulice Wolkerova
5) Rekonstrukce ulice Brněnská
6) Úprava křižovatky Olomoucká, Vá-

penice, Svatoplukova
7) Kruhová křižovatka na Poděbrado-

vě náměstí
Sčítání dopravy je celostátní akcí 

organizovanou Ředitelstvím silnic 
a dálnic na celé silniční a dálniční 
síti. Sčítání probíhá vždy po 5 letech 
(2000, 2005, 2010 ….). Poslední sčí-
tání proběhlo v roce 2016 a možnost 
sčítat dopravu na místních komuni-
kacích byla nabídnuta i městu Pro-
stějovu.

„Využili jsme nabídku a nechali 
sčítat dopravu na dvanácti úsecích 
vybraných místních komunikací. 
Vlastní sběr dat prováděli studenti 
Střední odborné školy podnikání 
a obchodu Prostějov, a to na základě 
metodiky dodané Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Bylo sčítáno celkem 12 ka-
tegorií vozidel + cyklisté. Akce pro-
bíhala ve dnech 19. 5., 19. 6., 20. 7., 
16. 9., 21. 9. a 20. 10. vždy 4 hodiny 
v určených částech dne, a to ve stej-
ný čas na celé silniční síti v republi-
ce. Data tak mají vypovídající hod-
notu o pohybu vozidel v rámci celé 

republiky. 
V ý s l e d n é 
údaje před-
stavují po-
čet vozidel 
za 24 hodin 
a byly zís-
kány přepočtem naměřených počtů 
vozidel na základě metodiky zpraco-
vané odbornými pracovišti.

Získané výsledky mají velký vý-
znam, protože poprvé je do sčítání 
zařazena i síť místních komunikací 
a máme tak přehled o pohybu vozidel 
v rámci celého Prostějova, nikoliv jen 
na silnicích,“ dodal náměstek Smeta-
na.

Poskytnutá mapa obsahuje údaje 
o celkovém počtu vozidel a dále o po-
čtu vozidel nad 3,5 t (šipka ukazuje 
na místo sčítání).

Kompletní výsledky za celou re-
publiku jsou k dispozici na následují-
cím odkazu:

https://www.rsd.cz/wps/por-
tal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-
-dopravy

Informujeme veřejnost o budoucích 
stavebních investicích do dopravní 
infrastruktury

Zeptali jsme se poručíka Michaela 
Vafka z Dopravního inspektorátu 
Policie České republiky Prostějov:

V první řadě sdělujeme, že garantem 
za činnost světelného signalizačního 
zařízení je dle § 77 odst. 1) písm. c) zá-
kon a 361/2000 Sb. ve znění pozděj-
ších úprav Odbor dopravy Magistrátu 
města Prostějova, který zodpovídá 
za stanovení dopravního značení i do-
pravního zařízení. Světelné signalizač-
ní zařízení je dopravním zařízením 
dle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění 
pozdějších úprav. Policie ČR se pouze 
písemně vyjadřuje k dopravnímu zna-
čení a dopravnímu zařízení – viz. § 77 
odst. 2) písm. b) zákona 361/2000 Sb. 
ve znění pozdějších úprav. 

Dopravní inspektorát Prostějov 
konstatuje, že oproti r. 2010, kdy bylo 

provedeno celostátní sčítání se v r. 
2016, kdy se opětovně provedlo celo-
státní sčítání, stoupla intenzita dopravy 
na ul. Olomoucké z 10000 vozidel/24 
hodin na 15000 vozidel/24 hodin. A to 
je průměrná intenzita dopravy. V do-
pravních špičkách na ul. Olomoucké 
přesahuje intenzita dopravy i hodnotu 
1600 vozidelh-1. K osazení světelného 
signalizačního zařízení na křižovatce 
ul. E. Valenty – Olomoucká došlo z dů-
vodu překročení kapacity této křižo-
vatky jako neřízené křižovatky. Výjezd 
z ul. E. Valenty vlevo na ul. Olomouc-
kou se především v době dopravních 
špiček jevil jako velmi obtížný s dlou-
hou čekací dobou. Je třeba si uvědomit, 
že po ul. E. Valenty vedou linky měst-
ské hromadné dopravy a v některých 
časových úsecích čekali řidiči autobusů 
na výjezd na ul. Olomouckou i přes 

10 minut. Tím docházelo ke zpoždění 
spojů a nedodržování jízdních řádů. 
Existuje pojem preference MHD, kde 
autobusům MHD by měl být umožněn 
přednostní průjezd křižovatkami. 

Na popud DI-Policie Prostějov 
došlo dne 23. 3. 2017 ke kontrole čin-
nosti světelného signalizačního zaří-
zení za přítomnosti zástupců Odboru 
rozvoje a investic Magistrátu města 
Prostějova ( investor světelného signa-
lizačního zařízení), Odboru dopravy 
Magistrátu města Prostějova, zástupce 
výrobce tohoto zařízení ( SWARCO 
TRAFFIC CZ s.r.o. Praha) a DI-Policie 
Prostějov, kde výrobce tohoto zařízení 
byl upozorněn na některé nedostatky 
v činnosti tohoto zařízení. Výrobce při-
slíbil opravu signálního plánu (nasta-
vení software řadiče), především v ko-
ordinaci mezi křižovatkou Olomoucká 

– Barákova a Olomoucká – E. Valenty. 
Závěrem je třeba konstatovat, že se 

skutečně nedá vyhovět všem. Umož-
nění výjezdu z bočních ulic na ul. 
Olomouckou je při intenzitě dopravy 
po ul. Olomoucké kolem 15000 vozi-
del /24 hodin velmi obtížné a umož-
nění výjezdu z ul. E. Valenty s inten-
zitou dopravy dle celostátního sčítání 
dopravy 2100 vozidel/24 hodin na ul. 
Olomouckou povede vždy k určitému 
zadržení dopravy na ul. Olomoucké. 
Největším problémem pak vždy bude 
zastavení dopravy vlivem přejezdu 
vlaku přes železniční přejezd, kdy na-
hromaděná vozidla ze všech směrů 
budou jen pomalu projíždět a uvol-
ňovat křižovatky E. Valenty s ul. Olo-
mouckou a Barákova s ul. Olomouc-
kou. Jednoduše řečeno, křižovatky 
jsou mezním faktorem propustnosti 
celého dopravního systému, který 
nelze nafukovat do nekonečna a v do-
pravních špičkách vždy bude docházet 
k zadržení projíždějících vozidel. 

Co říkáte tomu, že se v ulici Olomoucká 
tvoří občas takové fronty?

Upozornění  
Městské policie Prostějov
Díky četným oznámením od ob-
čanů se v mnoha případech podaří 
zadržet pachatele protiprávního 
jednání, případně takovému jed-
nání zabránit, případně předcházet 
škodám, jak na městském mobiliá-
ři, tak i na majetku občanů. Takové 
spolupráce s občany, kterým není 
lhostejné, co se kolem nich děje, si 
velice vážíme, a proto je k dispozici 
bezplatná linka 156 v nepřetržitou 
dobu. MP Prostějov

KRÁTCE

Odstávky tepelných 
zdrojů Domovní správy 
Prostějov

Lokalita 
kotelny Termín

Krasická 5. 6.–9. 6. 2017

Tylova, Dolní 5. 6.–9. 6. 2017

Sídliště Svobody, 
Šmeralova

12. 6.–16. 6. 2017

Mozartova 12. 6.–16. 6. 2017

Finská 9  
Pujmanova 10

19. 6.–23. 6. 2017

J.V.Myslbeka 17, 
19, 21

19. 6.–23. 6. 2017

Hacarova 2,  
Polišenského 3

19. 6.–23. 6. 2017

K3 – J.Zrzavého 26. 6.–30. 6. 2017
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V obřadní síni radnice dnes 
(28. 4. 2017) proběhlo udílení 
ocenění strážníkům městské 
policie, policistům a dalším 
pracovníkům, kteří se starají 
o bezpečí obyvatel v našem 
městě.  

Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA ZÁSLUHY obdrželi:
Str. Stanislav KONUPKA 
Str. Jan PŘICHYSTAL 
Nprap.. Mgr. Rudolf KAPLÁNEK
Prap. Josef PERLOVSKÝ
Pavel KOUTNÝ
Jan SEDLÁČEK

Leoš ADÁMEK
Čestný odznak Městské policie Pro-
stějov ZA VĚRNOST I. stupně – 
za 25 let služby obdrželi:
Str. Jiří HORÁČEK
Str. Břetislav HRDA
Str. Bc. Vítězslav MARCIÁN
Str. Jaroslav MADĚRKA
Str. Bc. Petr SEKANINA
Str. Bc. Jiří ŠŤASTNÍK 
Str. Martin ZIEGLER
Zaměstnanec Jiří NOVÁK
Čestný odznak Městské policie 
Prostějov ZA VĚRNOST III. stup-
ně – za 15 let služby obdrželi:
Str. Tomáš ZELENÝ

Čestnou plaketu Městské policie 
Prostějov obdrželi:
Mgr. Tereza ZAJÍČKOVÁ
MgA. Aleš PROCHÁZKA
Uděleno bylo také Poděkování 
vedoucího Územního odboru 
PČR Prostějov plk. Spurného 
za spolupráci s PČR spojené 
s předáním pamětního odznaku 
obdrželi:
Str. Bc. Petr Sekanina –  strážník 
okrskové služby, okrsek č. 2
Str. Tomáš Zelený  – strážník okrs-
kové služby, okrsek č. 6

Na radnici se udělovala ocenění KRÁTCE

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je 
možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní or-
ganizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon:  585 418 484, E-mail: olo-
mouc.utulek-loz@seznam.cz, 
Aktuální přehled odchycených psů 
najedete na webových stránkách 
útulku: http://www.olomoucky-
utulek.cz
Evid. č. 4792 (Halfhead) – pes kří-
ženec, nalezen dne 9. 4. 2017, místo 
nálezu: ulice Trávnická

Evid. č. 4800 (Largo) – pes kříženec, 
nalezen dne 17. 4. 2017, místo nále-
zu: ulice Javoříčská

Evid. č. 4802 (Beáta) – fena křížen-
ce, nalezena dne 17. 4. 2017, místo 
nálezu: ulice Západní

Evid. č. 4808 (Fergie) – fena křížen-
ce, nalezena dne 22. 4. 2017, místo 
nálezu: ulice Konečná

Evid. č. 4819 (Dick) – pes kříženec, 
nalezen dne 27. 4. 2017, místo ná-
lezu: ulice Brněnská

Místopředseda Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu a současně místo-
předseda KDU-ČSL Jan Bartošek 
strávil většinu pátku 12. 5. na Prostě-
jovsku s místními lidovci. Spolu s ním 
celý program absolvovali Jaroslav 
Fidrmuc, náměstek ministryně škol-
ství, František Horák, krajský zastu-
pitel, starosta Kostelce n. Hané, Petr 
Kousal, předseda Městské organizace 
v Prostějově a další členové KDU-Č-
SL. Místopředseda Bartošek zahájil 
svoji návštěvu Prostějovska v Domo-
vě pro seniory v Plumlově – Soběsu-
kách, kde vyslechl od klientů to, co je 
trápí, i to, co je těší. Zavzpomínal si 
na to, že jeho otec je rodákem z Brod-
ku, a proto i on, ač Jihočech, má zde 
své kořeny. Nejen důchodkyním, ale 
i přítomným zaměstnankyním pře-
dal kytičku a přání k nadcházejícímu 
Svátku matek a na závěr si všichni 
společně zazpívali. Dalším bodem 

programu byla návštěva moderního 
jatečního provozu firmy Makovec a.s. 
– maso uzeniny ve Smržicích, kde 
se hosté seznámil s nejen s produkcí 
firmy, ale zajímali se i o otázky soci-
ální a vzdělávací a o aktuální situaci 
na trhu práce. Závěr návštěvy Jana 
Bartoška se odehrál v Prostějově 
na Cyrilometodějském gymnáziu, 
kde nejprve besedoval s  půlstovkou 
studentů o problematice hazardu. 
Studenty toto téma velmi zaujalo, 
ale otázky padaly i na jiná – pře-
vážně politická témata. Po besedě 
Bartošek ohodnotil studenty jako 
živé, chytré, vzdělané a nebojící se 
i kontroverzních dotazů. „To, že stu-
denti přicházejí připraveni, že si vás 
dopředu progooglují a veškerá vámi 
předložená fakta si okamžitě ověřují, 
je jednak dobrou přípravou na mí-
tinky ve volební kampani, a jednak 
nás to nutí být konzistentní v posto-

jích, názorech a nelhat,“ řekl. Beseda 
s místními lidovci, která následovala, 
byla věnována aktuálním politickým 
otázkám, jako je volební spojenectví 
se STAN nebo stávající vládní krize. 

Místopředseda Jan Bartošek od-
jel z Prostějova nabitý novou ener-
gií a zanechal příslib další návštěvy 
a besedy, tentokrát i s občany města 
Prostějova ještě před parlamentními 
volbami.

Petr Kousal a Jitka Brabcová, 
krajská tajemnice KDU-ČSL

Místopředseda Bartošek na Prostějovsku

Domov Soběsuky zleva: František Horák, 

Petr Kousal, Jan Bartošek, Ladislav Otruba, 

Michaela Hrubanová
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V dnešní době hraje jazykové vzdělání nezanedbatelnou roli. Jde o doved-
nost, která pomůže dětem rozvinout jejich potenciál, uskutečnit své životní před-
stavy, a dosáhnout vytoužených cílů v dospělosti. Pro mladého člověka, který 
bude chtít obstát v ostré konkurenci, je cizí jazyk základním předpokladem 
k úspěchu. K prokázání znalostí dnes již bohužel nestačí absolovat klasickou 
školní docházku. Potřebujete mít nějaký certifikát. Nejlépe s mezinárodní plat-
ností. A ten nedostanete jinak, než složením jazykových zkoušek…

V prostějovské jazykové škole BIG BEN mohou Vaše děti takový certifikát získat 
a to ještě během studia na střední či dokonce základní škole. Za  
15 let existence školy zde získalo mezinárodní certifikát KET, PET nebo FCE 
přes 120 dětí a studentů. Mladí angličtináři z Big Benu dlouhodobě dosahují 

vynikajících výsledků. Úspěšnost školy je každoročně 100%, přičemž zhruba 70% 
absolventů získá zkoušku s vyznamenáním. „Letos míří ke zkouškám opět přes  
25 dětí. Zatímco běžně děti skládají tzv. dětské certifikáty YLE Cambridge, 
u kterých není možné neuspět, naše děti připravujeme už jen na zkoušky vyšší 
úrovně A2 až C1, tedy zkoušky primárně určené dospělým,“ vysvětlila výjimečnost 
výsledků ředitelka jazykové školy Big Ben Zuzana Šutová.

Dětským zájemcům o studium letos v Big Benu nabízí přes 40 jazykových 
kurzů ve 14-ti úrovních. Zápis do kuzů na školní rok 2017/2018 zde startuje 
v týdnu od 29.5.2017. Vzhledem k očekávanému zájmu doporučujeme 
zaregistrovat vhodný termín co nejdříve, buď online na www.big-ben.cz nebo 
telefonicky na 777 562 788. 

Prostějovská jazykovka BIG BEN oslavila 15. narozeniny!

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge 2016 za účasti paní primátorky, RNDr. Aleny Raškové  Foto archiv BIG BEN
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Vzácní a ohrožení živočichové zase jako palivo?
Před časem byla zveřejněna zpráva 
o soudním procesu s neukázněným 
entomologem, který na internetu 
inzeroval prodej chráněných brou-
ků, uvedených v příloze 2 vyhlášky 
č.395 /1992 Sb. ČNR, ve znění 
posledních předpisů.  

Přesto že mi trest kvůli broučkům, 
který byl dva roky s podmíněným od-
kladem na další dva roky připadal ne-
přiměřený, nelze než souhlasit s tím, 
že s ohroženými a chráněnými živoči-
chy se neobchoduje.

Vzhledem k tomu, že aktivně 
spolupracuji s ochranou přírody jak 
v České tak i ve Slovenské republi-
ce, považuji za „stavovskou“ čest se 
k tomu vyjádřit. Entomologii se věnuji 
k letošnímu roku 50 let. To už je doba 
dost dlouhá na to, aby měl entomolog 
nějaké zkušenosti. Posledních třicet 
let se pomocí besed a článků srozumi-
telných pro veřejnost snažím prosa-
zovat skutečnou, nikoliv „papírovou“ 
ochranu ohrožených druhů hmyzu. 
Budu se snažit být stručný:

Brouci, kvůli kterým se neukáz-
něný entomolog dostal před soud, 
byli roháč obecný (Lucanus cervus) 
a tesařík alpský (Rosalia alpina). Oba 
tyto druhy se vyvíjejí v odumřelém 
dřevě starých stromů, pahýlů a paře-
zů. Mrtvé dřevo je z lesních porostů, 
sadů, parků a stromořadí u silnic od-

straňováno s dojemnou důsledností. 
V lesích je to ještě horší výbrusem 
pařezů, posledních útočišť roháčů. 
Na Pohansku a Radějově se tím do-
konce lesníci, a v případě Radějova 
i ochránci přírody chlubí. Ve starých 
a dutých stromech žije podle mého 
odhadu víc než 300 druhů hmyzu, vá-
zaných na odumírající dřevo. Překrás-
ní tesaříci, zlatohlávci i pralesní druhy 
potemníkovitých brouků. I u silnic 
našli poslední útočiště.

Takovým biotopem, který nelze 
ničím nahradit byly ořešákové ale-
je kolem silnice Smržice – Kaple – 
Lípy. Nebo na opačnou stranu města 
na Brodek. Stromy se kácejí a vzácná 
zvířena jako obvykle putuje do pece. 
Toto se letos na jaře děje skoro po celé 
republice. O ničení hnízdních dutin 
ptáků se ani nezmiňuji.

Co říci na závěr?
Entomologie je obor, který je vel-

mi rozsáhlý. Jen na našem území žije 

dnes přes třicet tisíc druhů hmyzu. 
Než nadšený zájemce začne vůbec 
něco chápat, vyžaduje to desítky let 
usilovného studia a tisíce hodin terén-
ní práce. To po nikom nechci. Já jako 
entomolog vím, že existuje dvoutakt-
ní motor nebo vrtačka. Proto každý 
technicky zaměřený člověk by měl 
vědět, že u nás žije datel, žluna, nebo 
sýkorka. Ti všichni potřebují staré 
stromy s dutinami. Všichni jsou chrá-
něni vyhláškou – a s nimi „se svezou“ 
i brouci se stejnými požadavky. Má-
te-li na zahrádce dutý strom, važte si 
toho. I když v něm nic nežije (o čemž 
silně pochybuji) živočichové, kteří 
potřebují staré dřevo a dutiny, si ho 
časem určitě najdou. Snažte se o to 
a pomáhejte jim. Aby se nevyplnila 
teorie slovenského entomologa Gejzy 
Dunaje, cituji „jediné místo, kde je 
hmyz chráněn, jsou sbírky“.

Ing. Vojtěch Jiříček,  
ekolog, entomolog

Rada města Prostějova 
souhlasí s pořízením projektové 
dokumentace pro budoucí opravu 
smuteční síně na Městském 
hřbitově. Městskou kasu přijde 
na 260 tisíc korun. 

Zlepšení celkového stavu objektu si 
vyžádá náročné stavebně technické 
řešení. 

Kromě zjevného opotřebení se 
v budově projevuje výrazná tepelná 
nepohoda. Objekt z 80. let 20. století 
není zateplen. 

„V zimě je v obřadní síni velká 
zima a v létě zase skutečné horko. 
Po dílčí rekonstrukci z roku 2012, kdy 
došlo k výměně výplní otvorů za kva-
litní hliníková okna, se situace čás-
tečně zlepšila. Nicméně střecha nad 
obřadní síní není tepelně zaizolována 

a tudíž největší úniky tepla v zimě, 
resp. dotace tepla v létě, probíhá tou-
to cestou. Zásadní se tedy jeví nutnost 
zaizolování střechy a provedení do-
provodných opatření v části vytápění 
a chlazení,“ uvedl první náměstek 
primátorky Zdeněk Fišer a doplnil 
úpravy v oblasti stavebně architekto-
nického řešení obřadní síně.

„V souladu s uchováním hodnot 
původního řešení Ing. arch. Adamíka 
je nutno provést úpravy jako napří-
klad nový akustický podhled nad 
dřevěným žebrováním, revizi rozvodů 
mikrofonů, reproduktorů a další pre-
zentační techniky, rozvodů ovládání 
topení, změnu některých nevhodně 
zvolených novodobých typů svítidel 
a doplňků. Nutná bude také repase 
lavic a nové provedení některých 
částí obkladů stěn, které byly zničeny 

žárem aku-
mulačních 
kamen. 
Součástí 
prací bude 
také celková 
výmalba,“ 
doplnil Fi-
šer. Práce se 
budou do-
týkat mimo jiné také bočního vstupu 
a čekárny pro pozůstalé, sociálního 
zařízení, instalace klimatizace, výmě-
ny povrchů podlah.

O dokumentaci se postará spo-
lečnost CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., 
která předložila cenovou nabídku 
na vypracování projektové doku-
mentace pro ohlášení stavby, včetně 
rozpočtu a inženýrské činnosti. 

-kaa-

Smuteční obřadní síň čeká oprava„Tajný život města“ 
na Valentce

Žáci 6. ročníku ZŠ Prostějov, ul. E. Va-
lenty se zapojili do česko-slovensko-
-francouzského projektu „Tajný život 
města“, který organizuje vzdělávací 
centrum TEREZA s partnery ŽIVICA 
a Veolia.

Určitě každý z nás při procházce 
městem narazil na rostlinu, kterou 
neuměl pojmenovat. K určení názvu 
takových rostlinek jsme dosud po-
třebovali knihy s jejich obrázky nebo 
klíč k určování. Dnes existuje volně 
stažitelná aplikace pro mobily a tab-
lety  Pl@ntNet, která pomocí softwa-
ru pro vizuální rozpoznávání pomáhá 
rostliny identifikovat, pojmenovat.

Naším úkolem v tomto projek-
tu je vkládat do databáze fotografie 
částí rostlin (listu, květu, plodu, kůry 
stromu), aplikace název rostliny určí 
a pro kontrolu pošle odborníkům 
do Francie. Všechna pozorování 
jsou zařazena do volně přístupné 
databáze, čím víc jich bude, tím lépe 
aplikace rozezná konkrétní rostlinu. 

Naše škola se do projektu zapojila 
z několika důvodů. Chceme se po-
dílet na vývoji aplikace pro širokou 
veřejnost celého světa, chceme také 
objevovat zajímavé lokality v našem 
městě, kde se nachází mnoho zajíma-
vých přírodních zajímavostí. Můžeme 
snáze identifikovat řadu rostlinných 
druhů, pátrat po biodiverzitě ve svém 
okolí. Získali jsme čtyři tablety, se kte-
rými jako badatelé vyrážíme do příro-
dy, fotografujeme a objevujeme.

Aplikaci Pl@ntNet si může stáh-
nout každý uživatel mobilu nebo tab-
letu s OS Android nebo iOS, vyfoto-
grafovat rostlinu v přírodě je snadné 
a určení názvu je překvapivě přesné. 
Neznámé rostliny lze poslat na zsva-
lenty@gmail.com, zařadíme je do da-
tabáze po určení odbornými botaniky.

Jitka Šmehlíková  
a Radomír Palát

Základní škola Prostějov,  
ul. E. Valenty
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10 let s AGELEM
Program akce
14:00  Začátek oslav na parkovišti vedle Nemocnice Prostějov
14:30  Slavnostní zahájení
15:00–18:00 Preventivní a jiné akce se zdravotnickou tématikou ve vestibulu a jídelně
17:00  Vyhlášení zaměstnanecké ankety „Zaměstnanec desetiletí“
19:00  Slavnostní ukončení akce

V letošním roce je tomu přesně de-
set let, co sloučením tří nemocnic 
v Prostějově, Přerově a  Šternberku  
vznikla společnost Středomoravská 
nemocniční a.s., která byla pronaja-
ta od 1.7.2007  skupině AGEL.

Za tuto dobu se v nemocnicích 
Středomoravské nemocniční naro-
dilo téměř 30 tisíc dětí, bylo hospi-
talizováno 490 tisíc pacientů, pro-
vedeno 160 tisíc operací a téměř 6 
milionů ambulantních vyšetření. 
I to je důvod, proč si toto významné 
jubileum připomenout. O pacienty 

v našich nemocnicích denně pečuje 
téměř dva tisíce zaměstnanců. 

,,Srdečně Vás zveme na výroč-
ní akci pro celou rodinu „10 let 
s AGELEM“, která se uskuteční 17. 
6. 2017. Chtěli bychom touto akcí 
poděkovat našim pacientům za dů-
věru, kterou v nás vkládají a nabíd-
nout jim krátkou ukázku toho, jak 
jim můžeme pomoci v péči o vlastní 
zdraví. Zároveň chceme poděko-
vat i našim zaměstnancům, pozvat 
do nemocnice i jejich rodiny, aby 
všichni společně strávili zajímavé 

chvíle. Těšíme se na Vás!“ uved-
la předsedkyně představenstva 
Středomoravské nemocniční a.s. 
MUDr. Marie Marsová, MBa.

V rámci akce si na své přijdou ná-
vštěvníci všech věkových kategorií. 
Na děti čeká skákací hrad, výtvarná 
dílna, malování na obličej a spousta 
soutěží. Dospělí zas mohou využít ši-
roké škály preventivních programů, 
kde si mohou nechat změřit krevní 
tlak, hladinu cukru v krvi, bodymass 
index, nitrooční tlak, zopakovat si 
první pomoc nebo si vyzkoušet la-

paroskopii. Mnoho návštěvníků jistě 
bude zajímat také výstava kuriozit ze  
zdravotnické praxe.

-dm-

Nemocnice Prostějov slaví 10 let s AGELEM

10 LET S AGELEM
17. 6. 2017 od 14:00 hodin  

v areálu Nemocnice  
Prostějov

Vstup volný
Více na:  stredomoravska-

nemocnicni.agel.cz 

Program ve vestibulu:
Měření krevního tlaku, BMI
Ukázka správné hygieny rukou
Prezentace Transfúzního oddělení
Měření glykemie, edukační program o diabetu
Zdravotnické kvízy pro děti i dospělé
Ukázka motopedů a robotu Gloreha
Program před nemocnicí:
Skákací hrad pro děti
Výtvarné dílny pro děti
Soutěže pro děti i dospělé
Malování na obličej

Ukázky Nordic Walking
Analýza těla na Sport Clinic
Měření nitroočního tlaku na Očním oddělení
Program v jídelně:
Ukázky polohování
Ukázky koupání a přebalování novorozenců
Ukázky první pomoci
Zkouška laparoskopie
Výstava kuriozit z lékařské praxe
Výstava obrázků dětí z dětských oddělení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Městská policie ve spolupráci s koor-
dinátorkou Zdravého města a dalšími 
partnery uspořádala ve čtvrtek 20. 
dubna jubilejní XV. ročník soutěže „ 
O pohár Zdravého města“. Záštitu nad 
tímto ročníkem převzala primátorka 
RNDr. Alena Rašková. 

Soutěže se zúčastnilo 17 čtyřčlen-
ných družstev, žáků šestých tříd, 
z osmi základních škol v Prostějově. 
Děti musely projít osm stanovišť a co 
nejlépe splnit 16 úkolů. Ty pro ně při-
pravili Hasiči, Střední zdravotnická 
škola, Záchranná služba, ČSOP Iris, 
Kontaktní centrum v Prostějově, Níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež 
v Prostějově, Sportcentrum, Městská 
policie Prostějov a Policie ČR. Jednalo 

se např. o poznávání rostlin a živo-
čichů, střelbu na laserové střelnici, 
první pomoc, jízdu zručnosti na jízd-
ním kole, test obratnosti, obsah eva-
kuačního zavazadla a další. Nejlepší 
družstvo ze všech získalo pohár, pou-
kaz na vyhlídkový let bezmotorovým 
letadlem, věnovaný AEROKLUBEM 
Josefa Františka. Družstva na prv-
ních třech místech obdržela diplomy, 
cyklolékárničky a další věcné ceny. 
Za účast v soutěži dostali všichni tašku 
s drobnými dárky a se sladkostmi. Ani 
tentokrát nikdo neodešel s prázdnou. 
Zde jsou výsledky  
letošního ročníku:
1. místo Základní škola Prostějov, Vl. 
Majakovského 1, třída 6. A, 855 bodů 

Eliška Trundová, Petr Daška, Břeti-
slav Pírek, Kristýna Šimková
2. místo Základní škola ul. Dr. Horá-
ka 24, Prostějov, třída 6. B, 790 bodů
Anna Kučerová, Barbora Faltýnko-
vá, Jan Mlčoch, Matěj Zavadil
3. místo ZŠ a MŠ Melantrichova 
60, Prostějov, třída 6. B, 773 bodů
Jakub Svoboda, Ondřej Kudláček, 
Barbora Mahrová, Anna Pořízková
4. místo ZŠ Melantrichova, třída  
6. A, 769 bodů
5. místo ZŠ Dr. Horáka, třída 6. A, 
758 bodů
6. místo RG a ZŠ města Prostějo-
va, třída 6. A, 757 bodů 
7. místo ZŠ E. Valenty, třída 6. B, 
756 bodů
8. místo ZŠ Palacká, třída 6. D, 

743 bodů 
9. místo ZŠ Palacká, třída 6. A, 
728 bodů
10. místo ZŠ Valenty, třída 6. A, 
726 bodů
11. místo ZŠ Palackého, třída 6. B, 
725 bodů
12. místo RG a ZŠ města Prostějo-
va, třída 6. B, 724 bodů
13. místo ZŠ J. Železného, třída 6. 
B, 701 bodů
14. místo ZŠ Palacká, třída 6. C, 
686 bodů
15. místo ZŠ J. Železného, třída 6. 
C, 679 bodů
16. místo ZŠ J. Železného, třída 6. 
A, 672 bodů
17. místo ZŠ Kollárova, třída 6. A, 
628 bodů

XV. ročník „ O pohár Zdravého města“
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Soutěžit se dá v různých oblastech 
a na různých úrovních. V Základní 
škole Dr. Horáka v Prostějově 
ovšem mají děti, které ceny nejen 
rády získávají, ale také rozdávají. 
Nedávno oceňovaly účastníky 
soutěže seniorů, babičky 
a dědečky, kteří dětem poslali 
obrázky a příběhy z dob, kdy byli 
ještě malí a chodili sami do školy. 

Sešly se zajímavé práce, v dopisech se-
niorů přicházely příběhy, dle nichž se 
děti začaly pečlivě připravovat na vy-
stoupení. Šlo jen o takzvaný první 
krůček. 

„Bylo to vlastně čtení na pokra-
čování. Děti se dozvěděly mnoho 
pamětnických zajímavostí, které 
jednoznačně všechny zasloužily di-
plom. Příspěvky jsme vložili do sbor-
níku s názvem Vzpomínka na školu, 
vzpomínka na prázdniny, který ob-
drželi soutěžící při předávání cen,“ 
uvedla vedoucí školní družiny Naděž-
da Kalábová.

A jaké ceny děti přichystaly? Šlo 
o keramiku pečlivě zabalenou a pře-
vázanou ozdobnou stužkou. S pře-
dáváním cen „pomohli“ náměstek 
primátorky Pavel Smetana, ředitelka 
ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová a ve-
doucí Odboru sociálních věcí Magist-
rátu města Prostějova Jaroslav Svozil. 
Uskutečnilo se natřikrát (v domech 
s pečovatelskou službou na Polišen-

ského ulici v Prostějově, v Centru so-
ciálních služeb a v prostorách školní 
družiny - pro babičky dětí) a připomí-
nalo významnou událost.

„Obrovskou pochvalu si zaslouží 
všechny děti, které byly na předávání 
přítomny, pomohly s výrobou dáreč-

ků a přípravou programu. Ti, kteří se 
aktivně podílí na vystoupeních pro 
seniory, čeká ke konci školního roku 
překvapení,“ uzavřela Kalábová s tím, 
že výstupem z celé dlouhodobé akce 
byly předané sborníky soutěžícím se-
niorům. -kaa-

Děti obdarovaly senioryKRÁTCE

Úspěch Jany Šebestíkové

Žákyně 4. ročníku  RG a ZŠ měs-
ta Prostějova Jana Šebestíková  se 
umístila se svými pracemi v zá-
kladním kole Floristické soutěže 
2017, v kategorii dospělí, který 
pořádá Český zahrádkářský svaz 
Rada Územního sdružení ČZS 
v Prostějově, na 1. místě! Gratulu-
jeme -lš-

Výstava bonsají
10.–11.  června 

2017
Nádvoří zámku 

v Konici
Otevřeno – sobota 

9:00–17:00
neděle 9:00–16:00

Pořádá Bonsai klub 
Haná ve spolupráci 

s Městským  
kulturním  

střediskem Konice.
Během výstavy  

poradenská služba.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
schválilo na svém zasedání v dubnu 
tohoto roku poskytnutí dotací na pod-
poru výstavby cyklistických stezek 
a zvyšování bezpečnosti a budování 
přechodů pro chodce.

Město Prostějov se v těchto dvou 
dotačních titulech Olomouckého kra-
je ucházelo o dotace na vybudování 
cyklistické stezky v ulici Kostelecká 
a pozitivního nasvětlení přechodů pro 
chodce. V obou případech bylo město 
úspěšné. 

Na cyklostezku Kostelecká – její 
I. a II. etapu bylo získáno téměř 1,9 
mil. Kč. Obě etapy na sebe bezpro-
středně navazují, přičemž začátek 
cyklostezky bude v prostoru stáva-
jícího chodníku v blízkosti okružní 
křižovatky na Přikrylově náměstí 
a povede podél západní strany komu-

nikace až k přejezdu železniční vleč-
ky v blízkosti okružní křižovatky ulic 
Kostelecká a U Stadionu. Cyklistická 
stezka bude umístěna v prostoru stá-
vající komunikace pro pěší, přičemž 
součástí projektu bude souběžně 
vedený nový chodník. Díky realizaci 
projektu dojde k oddělení provozu 
chodců a cyklistů. Celková délka cyk-
listické stezky bude cca 500 m. Cel-
kové náklady na vybudování cyklo-
stezky a chodníku jsou stanoveny na  
6,5 mil. Kč, z toho výdaje na cyklo-
stezku 3,7 mil. Kč. Skutečné výdaje lze 
po ukončení výběrového řízení očeká-
vat v nižších objemech.

V případě podpořeného projektu 
na nasvětlení přechodů pro chodce 
v ulici Plumlovská se jedná o dvě lo-
kality – první lokalita je světelná kři-
žovatka na Jiráskově náměstí – zde 
by mělo dojít k nasvětlení 3 přechodů 
pro chodce, druhá lokalita zahrnu-
je nasvětlení 4 přechodů pro chodce 
v ramenech okružní křižovatky ulic 
Plumlovská, Josefa Lady a Anglická 
v západní části města. Dotace z roz-
počtu Olomouckého kraje bude po-
skytnuta v požadované výši převyšující 
0,3 mil. Kč. Celkové náklady projektu 
jsou rozpočtovány ve výši 0,9 mil. Kč.

Oba dva projekty významně při-
spívají ke zvyšování bezpečnosti do-
pravy ve městě Prostějově, ať už se 
jedná o silniční dopravu, cyklistickou 
nebo pěší. 

Ing. Roman Švarc, ORI

Město Prostějov získalo dotace z Olomouckého kraje Cyklistická stezka 
v ulici Pod Kosířem
V dubnu byl dokončen další dílčí 
úsek cyklistické stezky v ulici Pod 
Kosířem.  

Cyklistická stezka je vedena 
na východní straně podél místní 
komunikace. Součástí stavby byla 
i úprava přilehlého prostoru a vý-
sadba stromů.

Stavbu realizovala firma FCC 
Prostějov, s.r.o. Celkové náklady 
činily cca 1 mil. Kč.  

Luděk Svoboda,  
Bc. Iva Veselá, ORI
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Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

3. ročník soutěže ve vaření 
kotlíkových gulášů 

3. června 2017 v Kolářových 
sadech od 10:00 hodin

Během zábavného odpoledne, které bude zpestřeno již 
od 10:00 hodin 3. ročníkem soutěže ve vaření kotlíkových 

gulášů, je připraven následující program:

Stánek Městské policie Prostějov

Hasičský záchranný sbor ČR Olomoucký kraj

Taneční vystoupení Zumba s Veronikou

Šermířské vystoupení družiny Z Bukovika,  
možnost vyzkoušení lukostřelby

Ukázka sebeobrany a zadržení pachatele – spolek Mapaj Přerov

Malování na obličej, cukrovinky, atrakce pro děti,  
bungee jumping, aquazorbing

Vystavení naleštěných motorek

Vystoupení taneční skupiny The Cheers

Líčení pro ženy

Zpívání, zpívání,  
bolest a smutek zahání…

V pátek 2. června od 14:30 
do 16:30 v parku v Centru 

sociálních služeb, ulice Lidická
Zábavné odpoledne s vyprávěním Radima Uzla  

a Jiřího Krampola a písněmi našeho mládí v podání  
Karla Kekešiho.

Měl jsem v důsledku zdravotní 
indispozice výjimečnou možnost 
sledovat on line přenos druhé po-
loviny zasedání ZM dne 3. dubna 
letošního roku. Řeknu rovnou, že 
jsem byl zděšen. Viděl jsem místo 
racionálního projednávání stano-
vené agendy diskusní klub bez re-
spektování některých základních 
pravidel ukotvených v Jednacím 
řádu ZM. Ale o tom nechci hovo-
řit, obrázek o úrovni jednání si 
konec konců může udělat každý, 
koho to zajímá, sám. Známý hit 
skupiny No Name, jehož název 
jsem si vypůjčil pro titulek, mě 
inspiroval k trochu jinému zamy-
šlení. O co jde? Neumím si racio-
nálně odpovědět na otázky, které 
se spontánně nabízí při sledování 
jednání zastupitelstva, resp. vní-
mání vystupování převážné části 
opozičních zastupitelů: Čím to je, 
že v podání opozice reprezentují 
koalici samí neschopní, zkorum-
povaní lidé, pracující soustavně 
proti zájmům občanů města, po-

rušující zákony, atd. Jednodu-
še řečeno: koalice=neschopní, 
škodící. Čím to je, že opozice se 
na druhé straně svými vystoupe-
ními staví do pozice představující 
úhrn všech ctností, skupinu lidí 
po všech stránkách převyšujících 
uskupení koaliční, jejíž názory 
jsou jednoznačně ty správné. Při-
čemž jde jistě jen o shodu okol-
ností, že jsou to názory téměř 
unisono opačné, než ty koaliční-
…V čem to sakra vězí, čím to je, 
že se v jedné skupině sešli ti blbí 
a v druhé ti chytří? Jak je možné, 
že dělicí čára mezi „správnými“ 
a „nesprávnými „názory na řešení 
problémů leží přesně mezi koalicí 
a opozicí? V inteligenci jednot-
livých členů skupin? Nemyslím, 
že i vysoké IQ předsedy Menzy 
zásadním způsobem narušuje 
„rovnováhu duševních sil“ mezi 
koalicí a opozicí…Ve zkušenos-
tech? Těžko. Ani životní, ale ani 
politické zkušenosti pravděpo-
dobně v žádné ze skupin význam-

Čím to je, čím to je?

ně nepřevažují.  V charakteru 
politických stran a hnutí?  Ano, 
ale určitě ne v obecné rovině, tj. 
i v záležitostech, které nemají 
ideologické (ideové) východis-
ko; V matematických zákonech? 
(Gauss)? Ne, jinak bychom mu-
seli změnit učebnice matematiky, 
tj. tu část, která se týká normál-
ního rozložení četností - pravdě-
podobnosti. V  psychologii (vítěz/
poražený)? Ano, frustrace z vý-
sledků povolebního vyjednává-
ní jistě hraje v postojích aktérů, 
jejichž ambice nebyly naplněny, 
významnou roli. V účelovosti 
(cílech)? Ano. Někteří opoziční 
zastupitelé veřejně deklarovali 
jako cíl svého snažení rozbití ko-
alice. V kvalitě konkrétních lidí? 
Ano i ne. Nic z předchozího ale 
nevysvětluje ono výrazné, ostré, 
kvalitativní rozhraní mezi koalicí 
a opozicí, které lze z vystoupení 
řady opozičních zastupitelů dlou-
hodobě vnímat.  V otázkách je, sa-
mozřejmě, možno pokračovat, ale 
obávám se, že odpověď na otázku 
„Čím to je?“, je skryta v motivech 
„sjednocené“ opozice. Tyto mo-
tivy jsou ovšem většinou skryté, 
zahaleny do hávu spravedlivého 
boje za veřejné blaho. Jak jinak, 
že.  Nedá mi, abych se na závěr 
malé úvahy neobrátil na opoziční 
politiky (ty, kteří budou mít po-
cit, že se jich moje úvaha týká):  
Na jakých racionálních základech 
je vystavěno Vaše přesvědčení 

opozičních zastupitelů, že byste 
správu věci veřejných řešili lépe, 
než stávající politická reprezenta-
ce? Jak jste připraveni na uplat-
nění konsensuálního přístupu 
v řešení problémů a záležitostí 
spojených s řízením a správou 
města? Z vašeho dlouhodobého 
radikálního negativistického po-
stoje vůči koalici lze mimo jiné 
vyvozovat i tento závěr: obdobně 
byste se, s vysokou pravděpodob-
ností, chovali i v opačném gardu, 
tj. v pozici vedoucích představi-
telů města. Tvrdá slova? Možná. 
Příklad? Mnozí z vás nehlasovali 
(opakovaně!) pro schválení zá-
kladního dokumentu zajišťující-
ho chod města- ročního rozpočtu, 
a to převážně z ryze účelových, 
politických (?) důvodů.  Ptám se: 
je takovýto přístup odpovědný, 
konstruktivní, v zájmu občanů 
města? Zvažovali jste možné dů-
sledky? Odpovím za Vás: Těžko. 
A místo tečky ještě jeden otazník 
v podání skupiny No Name: …čím 
to je, čím to je, že leto nenávidí 
jeseň, že kritik nenapíše pieseň?  

V úctě  - Jaroslav Šlambor
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Na posledním zastupitelstvu  
3–4. dubna 2017 proběhlo jednáním 
několik zajímavých kauz a informa-
cí. Některé působily spíše trapně, 
jako například hromadné přihláše-
ní se ke konfliktu zájmu ze strany 
pokřtěných komunistů při hlasová-
ní o dotaci na opravu varhan nebo 
otázka, zda je větší bulvár „Prostě-
jovský“ či „Hanácký večerník“. Jiné, 
důležitější, pak působily dojmem „to 
snad není možné“. K těmto bychom 
se chtěli postupně vyjádřit na našich 
stránkách. 

Zajímavou částí byly informa-
ce o sportovním centru „NOC“, 
o kterém koluje více smyšlenek než 
relevantních informací a jehož fi-
nancování je zcela nejasné. A s tou-
to kauzou souvisí i další informace 
o budoucím rozvoji sportovní in-
frastruktury v Prostějově. Plavecký 
bazén a nebo sportovní hala pro 
širokou veřejnost jsou otázky, které 
zajisté trápí nemálo občanů.

Kauza „Manthellan“ už by snad 
i působila nudně, pokud by nešlo 
o tak závažnou záležitost která má 
dopad nejen na tvář historického 
jádra města, ale je i potencionální 
hrozbou pro jeho finanční zdraví.

Každopádně dnes nám nezbývá, 
než se vyjádřit ke kauze NEJMENO-
VANÉHO tajemníka magistrátu jed-
noho nejmenovaného statutárního 
města. Již vloni jsme vyzývali paní 
primátorku k odvolání pana tajem-
níka pro opakované porušení záko-
na. Nicméně bez výsledku. 

Jedná se o kauzu okrádání za-
městnanců radnice, při které padaly 
poměrně neuvěřitelné výroky jak ze 
strany vedení města, tak ze strany 
vedoucích úředníků magistrátu.

Současný stav věcí je však dle 
našeho názoru již naprosto netole-
rovatelný. Po sedm let byli zaměst-
nanci několika odborů magistrátu 
vypláceni v rozporu s nařízením vlá-
dy o jejich platovém zařazení. Přesto 
město inkasovalo finanční prostřed-
ky na základě předpokládaného roz-
sahu výkonu úřadu. Řečeno slovy 
čísel, jen na stavebním odboru se 
jedná cca o 600 000,- Kč za pouhé 3 
roky, které byly vyplaceny v rozporu 
s požadavky nařízení vlády. A jedná 
se o cca 7 let, nicméně léta nad hra-
nici 3 let jsou již právně promlčena.

Dle kontroly oblastního inspek-
torátu práce se tato nezákonná pra-
xe objevila i na několika dalších od-
borech magistrátu. Paní primátorka 
(která tento problém zdědila, což jí 
nezávidíme) na posledním zastupi-
telstvu pronesla neuvěřitelnou větu, 
citujeme: „…jestliže věděl, že má 
v pracovní náplni vyvlastňování a že 
je nárok na vyšší platovou třídu, což 
vyšlo vládním nařízením, tak bych 
aspoň u právníka předpokládala, že 
si to zkontroluje. Většina lidí si cel-
kem to, jak je zařazena, hlídá.“. Není 
snad povinností zaměstnavatele do-
držovat zákony? Víme minimálně 
o dvou bývalých zaměstnancích, kte-
ří dostali výpověď poté, co na nezá-
konný stav upozornili již v roce 2011.

Další značně kuriózní věta padla 
od vedoucího jednoho z inkrimino-
vaných odborů, opět citace: „Obvo-
lal jsem magistrát Přerov, Olomouc, 
Chomutov, Pardubice, Kladno, 
na něco jsem možná zapomněl. Ptal 
jsem se vedoucích Stavebních úřa-
dů, proč jsou zařazeni někteří v de-
vítce, někteří v desítce…“. Opravdu 
je na správném místě člověk, který 
obvolává další úřady, namísto aby 
vznesl, pokud nemá jasno, jedno-
značný dotaz na příslušnou autoritu, 
kterou je v tomto případě minister-
stvo. Mimochodem zjištění správné-
ho zařazení zaměstnanců nám trvalo 
cca 2 minuty hledání na internetu.

Vyvstává tedy několik otázek. 
Proč paní primátorka kryje evident-
ně neschopné vedoucí úředníky ma-
gistrátu? Jak je možné, že nezákonný 
stav trval 7 let? Kde končily finance, 
které město obdrželo od státu na zá-
kladě předpokládaného rozsahu ná-
kladů na přenesenou státní správu?

 Městu Prostějov vznikla jedno-
značně nemalá finanční škoda jejíž 
výši lze dnes jen těžce odhadovat. 

V každém případě se nejedná 
o náhodné individuální selhání, ale 
všechny zatím dostupné informace 
svědčí o systematickém porušování 
nařízení vlády po dobu 7 let a o za-
strašování těch, co si dovolili na tyto 
skutečnosti upozornit.

(Citace jsou použity ze zápi-
su zasedání zastupitelstva ze dne  
4–3–4. 4. 2017, str. 140–149. )

Pro další informace nejen o této 
kauze sledujte stránky www.zmena-
proprostejov.cz

Klub zastupitelů ZPP

Platí v Prostějově zákony?

OMLUVA
V Prostějovských radničních 
listech č. 3, ročník 2017, str. 
16 byly zveřejněny dva články 
týkající se stejného tématu - 
územního plánu. Prvním z nich 
byl text Ing. arch. Františka 
Frӧmla s názvem „Zaslouží si 
město současný územní plán?“ 
Druhým článkem je text 1. ná-
městka primátorky, titulek 
„O vysvětlení procesu pořizo-
vání územního plánu jsme po-
žádali 1. náměstka primátorky 
Zdeňka Fišera“. Přestože odpo-
věď náměstka Fišera je řádně 
opatřena červeným titulkem, 
nabyli někteří čtenáři dojmu, 
že jde o jeden celek, za což se 
omlouváme. Ani do jednoho 
z článků nebylo redakcí Pros-
tějovských radničních listů za-
saženo. 

Mgr. Jana Gáborová, PRL

V posledním článku v PRL jsem se 
zabýval úvahou o plánované investici 
do rozšíření akvaparku. Vyjádřil jsem 
uspokojení nad shodou, že by to měl 
být bazén délky 50 metrů. Neshoda 
panovala pouze v jeho šířce. Navrho-
val jsem, a to se znalostí problematiky 
výuky, sportovní přípravy, ale i potřeb 
veřejnosti a rekreačního plavání, roz-
měry nového bazénu 50x25m. O to 
více jsem byl překvapen, když byla 
zveřejněna koncepce, která se vrací 
o 60 let zpět, totiž s délkou bazénu 
25 m s rozšířením o 2 dráhy na 8. 
Pokud by se měla bourat současná 
oblíbená pětadvacítka v centru, je 
náhrada opět pětadvacítkou holý ne-
smysl. Takový bazén potřebám naše-

ho města nestačí. Ví o tom své téměř 
stovka rodičů dětí, které jsme právě 
pro nedostatek místa nemohli při-
jmout, ale i lidé, kteří si chtějí zaplavat 
v hodinách veřejnosti. O organizacích, 
které by chtěly a nemohou ani nemlu-
vím. Ze studie zpracované pro vedení 
města jsem získal srovnání variant 50 
a 25 m dlouhého bazénu. Ukázalo se, 
že hovoří spíše pro velký bazén. Aby to 
bylo jasnější, zpracoval jsem analýzu 
poměru pořizovací ceny a užitku, tedy 
1 metru využitelné vodní plochy, pro 
výuku, sportovní přípravu i rekreační 
a volné plavání. 

Výsledky jsou zajímavé: 25 m x 8 
drah cca 724 000 Kč – 50 m x 8 drah 
cca 437 000 Kč – 50mx10drah cca 

365 600 Kč! U varianty 50mx10drah 
je cena za metr plochy poloviční 
oproti variantě 25 m x 8 drah! Stej-
ně tak se chovají i provozní náklady: 
25 m x 8 drah cca 38 789 Kč – 50 m x 
8 drah cca 20 699 Kč – 50mx10drah 
méně než 20 699 Kč a lze předpoklá-
dat, že budou menší než poloviční 
oproti pětadvacítce. V absolutních 
číslech je větší bazén jistě vždy dražší, 
ale zvýšení není dramatické. Rozdíl 
mezi pětadvacítkou a deseti dráho-
vou padesátkou by byl cca 95 mil Kč. 
V provozních nákladech 1,3 mil Kč.

Celou analýzu jsem uvedl na FCB 
a na stránkách petice s názvem Malý 
bazén nestačí: (https://e-petice.cz/
petitions/za-vystavbu-bazenu-50-x-
-25-m-v-prostejove.html.) Požádal 

jsem o zveřejnění analýzy na webu 
města. Nestalo se. Možná, abychom 
nebyli zahlceni čísly a neměli těžkou 
hlavu.

Jenže zde jde o rozhodování o in-
vestici do zařízení na dalších 60 let 
i více a to nejen doslova pro všechny 
občany našeho města, ale i pro ob-
čany okresu i sousedních regionů, 
neboť všichni procházíme plavec-
kým výcvikem. Proto je zapotřebí, 
aby proběhla veřejná diskuse. Aby-
chom se vyhnuli dalšímu nefunkč-
nímu pomníku, který se opět netrefí 
do skutečných potřeb občanů našeho 
města. Bazén 50x25 m je to, co má 
konečně smysl. … přemýšlej.

Aleš Matyášek, zastupitel TOP09 
a nezávislí Prostějované.

Kdo má oči, čti, kdo má rozum …
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STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTROTECHNIK
SERVISNÍ TECHNIK ELEKTRO
MĚŘÍCÍ TECHNIK
REKLAMAČNÍ TECHNIK
SKLADNÍK

Nabízíme zajímavou práci v moderním a čistém prostředí, motivující mzdu, každoroční
valorizaci mzdy, roční odměny, možnost kariérního růstu, zázemí stabilní firmy a řadu
benefitů. Chcete si prohlédnout své budoucí pracoviště? Ozvěte se nám!

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

Pondělky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, 
hudební a manuální schopnosti. 

Čtvrtky 17.00 – 19.00 
Čajovna – přijďte si posedět u kávy či čaje, poznat nové lidi, popovídat si, zahrát stolní hry nebo ping pong, nabízíme i možnost společ-
ného vaření. K dispozici je také dětská herna a zahrada. 

1. 6. Dětské olympijské hry – soutěžní program pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí. 

8. 6. Mexické speciality - kulinářský podvečer s Roxanou G. Lopez                       
Při mexickém podvečeru předvede tamní rodačka přípravu plněných paprik na mexický způsob se speciální omáčkou a zeleninovou rýží. 

22. 6. Květinová dekorace – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS.
V této dílně si ukážeme, jak pomocí barev, barevných papírů, raznic atp. lze proměnit proložky na vejce k nepoznání – v rozkvetlou louku. 

Úterky 17.00 – 19.00 - vzdělávací setkání s hlídáním dětí.

6. 6. Sourozenecké konstelace – beseda s Mgr. J. Rozehnalovou
Jaký vliv může mít pořadí narození na osobnost člověka? Pojmenujeme specifika prvorozeného, prostředního a nejmladšího dítěte - výhody, 
nevýhody, úskalí jednotlivých postavení v rámci rodiny.

13. 6. Hrozí vašim dětem šikana? – seminář L. Poskočilové DiS., M.A
Lektorka využije svých zkušeností z preventivních besed na školách. S ohledem na věk dětí v klubu větší důraz na počátky šikany mezi 
dětmi, např. již v MŠ. 

20. 6. Co bude s námi? – seminář studentů VŠ M. Zástěry a M. Šmída
Co je to vzácnost? Co je to život? A jak tyto dvě otázky dokáži ovlivnit naši budoucnost? A jak s tímto vším souvisí ekologie?

27. 6. Jazyky lásky a děti – seminář Mgr. A. Křížové
Co je tím nejdůležitějším, co můžeme dát svým dětem? Na základě knih R. Campbella a G. Chapmana se zaměříme na způsoby, jak vyjádřit 
dětem bezpodmínečnou lásku.

NOVINKA!
Školička v Mozaice - adaptační kurz 
Připravte své děti na vstup do mateřské školy a na odloučení od rodičů. Nabízíme šest dopolední, v nichž budeme simulovat režim v MŠ 
včetně pobytu na zahradě. 

NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org 
Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů a dětí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), dále je podpořil Olomoucký kraj 
a statutární město Prostějov. Aktivity projektu Integrační aktivity podpořilo statutární město Prostějov.

CENTRUM PRO 
RODINU 
PROSTĚJOV z. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-
-Krasice, http://prostejov.dcpr.cz/,  
cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na červen a prázdniny jsme 
pro Vás připravili:

MATEŘSKÉ CENTRUM –  
každé pondělí od 9–12 hod.
5. 6. – Hry a tvoření s dětmi
12. 6. – Tvoření pro maminky
19. 6. – Pohádka a tvoření pro děti
26. 6. – Biblické tance – Jsem žena

Zveme k návštěvě všechny maminky 
a tatínky, kteří jsou s dětmi doma. 
Naše MC nabízí setkávání rodičů 
s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí 
a pohybové činnosti, přednášky, 
hernu pro děti, v případě pěkného 
počasí hra venku.

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé 
úterý a čtvrtek od 8.30 
do 11.30 hod.
Dopolední kroužek pro děti  
od 2 do 4 roků. Je nutné  
se předem přihlásit.

Pobytový tábor pro  
maminky s malými dětmi
CESTA KOLEM SVĚTA
Kde: Turistická ubytovna Javoříčko
Kdy: 9. 7.–14. 7. 2017
Přihlášky přijímáme do poloviny 
června.

Příměstský tábor  
„INDIÁNSKÉ LÉTO“
pro děti od 5 do 10 let
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, 
nám. J.V. Sládka 2,  
Prostějov - Krasice
Kdy: 21.–25. 8. 2017 vždy  
od 8.00 do 16.00 hodin
Přihlášky přijímáme  
do konce června.

Přijímáme přihlášky do KURZU 
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ,  
který zahajujeme 3. října 2017
Kurz tvoří osm dvouhodinových 
setkání zaměřených na řešení vztahu 
dítě-rodič v duchu výchovy založené 
na principech spolupráce a zodpo-
vědnosti.

Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADEN-
STVÍ, které je určeno všem, kteří 
řeší především vztahové či výchovné 
problémy, soulad rodiny a práce, 
mezigenerační vztahy apod. 

Kontakt: Mgr. Jitka Havlíčková, 
tel:731 626 126, cprpv@seznam.cz
Programy jsou podpořeny z dotační-
ho programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV ČR, Olomouckým krajem 
a městem Prostějov.

KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz

Sledujte pozorně naše webové stránky.

Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše červnové programy.

každé druhé PONDĚLÍ – 16.00–20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ
každé druhé PONDĚLÍ – 17.30–19.00 hod.
LUNÁRNÍ A HORMONÁLNÍ JÓGA – Dana LUTONSKÁ
každé ÚTERÝ – 16.00–18.10 hod.
WHEEL YOGA – Bohdana ŠAFRANOVÁ
každé ÚTERÝ – 9.30–15.30 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů
každý ČTVRTEK – od 12.00 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů

každý PÁTEK – 9.30–13.00 hod.
ČAJOVNIČKA – setkání dětí a nosících rodičů

7. 6. – středa – 18.00–19.30 hod.
VISION BORDY – NÁSTĚNKY SNŮ A PŘÁNÍ – Jindřich KALÁB
8. 6. – čtvrtek – 17.00–19.00 hod.
MEDITACE – Iveta FRÖMLOVÁ
9. 6. – pátek – 19.00–21.00 hod.
ZPÍVAJÍCÍ MÍSY A GONGY (meditační koncert) – PAVEL
25. 6. – neděle – 8.30–20.00 hod
NORDIC WALKING za poznáním léčivých bylin

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

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

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI DUBNU 2017  
OSLAVILI SVÁ JUBILEA
70 let Jahnová Jaroslava

Kratochvíl Vladimír
Konšel Petr
Sekaninová Jarmila
Doláková Jarmila
Lisická Ludmila
Ing. Ulvr Vladimír
Kopečná Jiřina
Milar Jiří
Ing. Endl Tomáš
Strnadová Blanka
Žáčková Věra
Svoboda Jan
Smičková Jana
Dedek Josef
Čechovská Eliška
Šteiglová Pavla
Bergerová Eliška
Jančíková Jaroslava
Nesvadbová Marie
JUDr. Sekanina Jiří
Vaverková Ludmila
Žitný Miroslav

75 let Banýr Oldřich
Jemelková Libuše
Sedláková Anna
Hradečný Petr
Konečná Zdeňka
Hofer Ladislav
Ing. Jelínek Otakar
Strouhal Oldřich
Mgr. Hanáková Jitka
Lukáčiová Mária
Kocmelová Anna
Uhrinová Božena
Dušková Jaroslava
Popelková Marie
Němcová Zdeňka

80 let Nadymáček Emanuel
Vaněk Jaroslav
Kalábová Marie
Kolářová Marie
Holas Robert
Hájková Alena
Křepelka Čestmír
Kapustová Marta
Švecová Marie
Krist Antonín
Praskačová Drahomíra

85 let Krejčí Naděžda
Škobrtalová Alena
Drábková Jiřinka
Soukupová Božena

90 let Vysloužilová Miloslava
Kohnová Adela
Trunda Jan
Hrdličková Anna
Kostrhon Bohuslav

91 let Kraváková Věroslava
Karlíčková Jiřina

92 let Pijáčková Vlasta
Tomandlová Anna

93 let Černá Ludmila
Souček Jaroslav

95 let Mojžíšová Věra
96 let Dvořáková Marie

Nebesová Jarmila
101 let Schlesingerová Josefa

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

Vážení příznivci našeho spolku,
Nabízíme Vám volná místa na naše 
výlety o prázdninách. Informace 
o výletech získáte na adrese spolku 
LIPKA, Tetín 1, Prostějov u Hany 
Vybíhalové, nebo na telefonu 
582 360 295. V termínu od 17. 7. 
do 6. 8. 2017 máme ale dovolenou, 
takže se nám nedovoláte, ani nás 
nezastihnete.
A co nabízíme? 
11. 7. 2017 Muzeum řeznictví 
v Krásně a výroba vánočních oz-
dob ve Valašském Meziříčí 
- krásný výlet plný dobrého jídla 
a vánočních ozdob. Tak si tak troš-
ku zavzpomínáme i na Vánoce. Od-
jez je mimořádně v 7.30 hod.

8. 8. 2017 Výlet na hrad Sovinec 
a k Rešovským vodopádům 

- během našeho výletu se projdeme 
krásnou krajinou Nízkého Jesení-
ku k nádherným vodopádům a na-
vštívíme jeden z největších hradů 
na Moravě.

16. 8. 2017 Výlet na Levandulo-
vý statek Bezděkov a do Zábřehu 
na Moravě 
- podíváme se jak se pěstuje a zpra-
covává voňavé levandulové potěše-
ní a navštívíme levandulovou ka-
várnu a muzeum v Zábřehu.

23. 8. 2017 Výlet na Pustevny 
a do Valašského muzea v přírodě 
- pokud máte chuť, pojeďte se 
s námi podívat na Radhošť a jak 
pokračuje rekonstrukce vyhořelé 
Maměnky. Zastavíme se i ve Valaš-
ském muzeu v přírodě, kde můžete 

navštívit jednu ze tří zpřístupně-
ných tras.
Cena za dopravu na každý výlet je 
stanovena na 250 Kč/ osoba. Vstup-
né zaplatíme na místě podle toho, 
jaká se nám podaří vyřídit sleva. 

Odjezdy na výlety jsou ze zastáv-
ky „ U Halíře“ na Brněnské ulici 
v Prostějově vždy v 8.30 hod. a ná-
vrat je na stejné místo. Přihlá-
sit na výlety se můžete na tel. 
582 360 295 nebo osobně  
v  LIPCE, Tetín 1. K přihlášce je 
třeba zaplatit 50% ceny dopravy 
jako zálohu.

Krásné léto a na viděnou na někte-
rém z výletů nebo v září na Akade-
mii seniorů se těší kolektiv pracov-
níků spolku LIPKA.

Výlety pro seniory v červnu

Termín Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

6. 6. 2017 14.00 Středověká kuchyně
Zajímá Vás historie nebo vaření? Tak na této schůzce Vás budou zají-
mat obě tato témata! A navíc kromě zajímavostí z dějepisu a vaření 
budete moci některé vybrané kousky i ochutnat.

Mgr. Pavel Moš

13. 6. 2017 14.00 Cestujeme s Lenkou 
Po dlouhé době za námi přijde naše oblíbená lektorka a cestovatelka 
a vezme nás na dalekou cestu. 

Mgr.et Mgr.  
Lenka Javůrková

20. 6. 2017 14.00 Cvičení s Pavlínkou
Před prázdninami poslední možnost, jak se protáhnou s zacvičit si.

Pavla Glocová

27. 6. 2017 11.45 Návštěva Baziliky Navštívená P.Marie na sv.Kopečku
V 11.45 hod. se sejdeme na hl.nádraží v Prostějově a společně odje-
deme vlakem do Olomouce a autobusem na sv. Kopeček, kde máme 
objednanou prohlídku celého areálu Baziliky ( kostela, věže,nádvoří, 
muzea a všeho ostatního). Protože prohlídka je zpoplatněna, prosím 
přihlaste se mi předem. Za prohlídku cena max.70 Kč, podle počtu 
účastníků se bude snižovat.

Hana Vybíhalová 

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKA,z.s. Tetín 1, II. patro  
(pokud není uvedeno jinak). 

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory Statutárního města Prostějova.

Pozvánka
Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s. v Prostějově Kostelecká 17, 
pořádá v sobotu 24/6/2017, 
zájezd do Kroměříže a Květné 
zahrady. tel: 588 008 095,  

724 706 773

Poděkování
Vážená paní primátorko,

Prostřednictvím Ing. Kousala 
a MVDr. Bartošové jsme byli in-
formováni, že se město Prostějov 
začalo zabývat řešením přechodu 
u pohřební síně Makový na konci 
Brněnské ulice. Vyznačený pře-
chod přes vozovku je až u prodejny 

zahradnictví proti hřbitovu, takže 
pozůstalí řeší obtížně velmi nebez-
pečný přechod mimo značení.

Vybudováním chodníku od ob-
řadní síně k zahradnictví jak se na-
vrhuje, by bylo pro všechny staré 
i mladé výborným řešením.

Díky za nápad a doufáme v re-
alizaci. Za kolektiv absolventů Ob-
chodní akademie Irena Štefková.
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INZERCE

PRODEJ JÍZDENEK:

pobyty a poznání:    MOŘE - HORY - LÁZNĚ - JEZERA - WELLNESS - TURISTIKA   
  - CYKLOTURISTIKA

pro seniory:   DOTOVANÉ POBYTY 50+ a 55+
jednodenní:   MUZIKÁLY - DIVADLO - TERMÁLY

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
12 let jsme tu pro vás

PRODEJ – LÉTO V PLNÉM PROUDU
TOP DESTINACE:  Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, ČR a Slovensko
prodej CK: FISCHER, ČEDOK, EXIM, ANCORA a přes 80 dalších pojištěných CK

 

CA AMIMA – Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov 
tel.: 582 330 655, 776 330 654, mimako1@seznam.cz, www.amima.cz
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02

RV
17

00
65

1/
01

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818 www.vnb-reality.cz

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat 
vaši nemovitost?
Obraťe se na profesionály
Prodávajícím nabízíme kompletní 
servis zdarma!

ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov 
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00
75

4/
01

Měníme logo 
rozšiřujeme služby.

Kromě nejvyšších výkupních cen železa a barevných kovů, ekologické likvidace 
autovraků, unikátního bezhotovostního systému vyplácení výkupů - peníze 
okamžitě na platební kartě,

Nabízíme nově:
Výkup papíru - 1, 50 Kč/kg

Kontejnerovou dopravu

22 Kč/ km

Navštivte naše nové webové stránky: www.pvrecykling.cz

Vrahovická 52 (za hl. nádražím), Prostějov
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Vojáčkovo nám. 1
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600

předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz

email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

Č E R V E N   2 017

Pravidelná otvírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí 10-13 a 14-17 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek 13-17 hodin,  v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky.
Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze na dané představení.
Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, 
pouze na akce označené zkratkou LM.
Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.
Bezbariérový přístup do divadelního sálu / Možnost zapůjčení sluchátek
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

PONDĚLÍ  5. ČERVNA | 19 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | MEDART | PRO VEŘEJNOST
Dave Freeman – John Chapman: KLÍČ PRO DVA
Moje divadlo Prostějov | Režie: Pavel Drmola

ÚTERÝ 6. ČERVNA | 20 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ.CZ  | MIMO PŘEDPLATNÉ
TURNÉ V HAJZLU / C. D. PAYNE v Prostějově!
Po představení autogramiáda s autorem
Účinkují: V. Hollá, J. Ressler a C. D. Payne

ÚTERÝ 6. ČERVNA | 18 HODIN  | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST
NOTA BENE PROSTĚJOV – koncert
Činnost podporuje Statutární město Prostějov

STŘEDA 7. ČERVNA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | MEDART –  PRO VEŘEJNOST
Aleš Procházka – Arnold Prokop: 
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
Divadlo Point při GJW Prostějov | Režie: Aleš Procházka

ČTVRTEK 8. ČERVNA | 9 A 11 HODIN | DIVADELNÍ SÁL  | MEDART – PRO ŠKOLY
Jitka Minářová: LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Účinkují žáci RG a ZŠ města Prostějova

PÁTEK 9. ČERVNA | 19 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | MEDART – PRO VEŘEJNOST
Vladislav Kracík: DĚKUJEME, ŽE NEKOUŘÍTE
Divadlo Tramtarie Olomouc | Režie: Vladislav Kracík

SOBOTA 10. ČERVNA | 19 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | DERNIÉRA | PRO VEŘEJNOST
Ray Cooney: 1 + 1 = 3
Moje divadlo Prostějov | Režie: Pavel Drmola

NEDĚLE 18. ČERVNA | 15 A 17.30 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST
ZÁVĚREČNÁ PIRUETA – pořádá TŠ Piruette Prostějov

13. – 17. ČERVNA 60. WOLKRŮV PROSTĚJOV

PONDĚLÍ 19. ČERVNA | 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA5N, DOPRODEJ
CAVEMAN – Jeskynní muž Roba Beckera
Hraje: J. Holík/J. Slach
Režie: Patrik Hartl
Point Praha
Náhradní titul za představení TRI GRÁCIE Z UMAKARTU

PŘIPRAVUJEME NA SEZÓNU 2017/2018 – prodej od středy 21. června

SKUPINA A 
Israel Horovitz: DRAHÁ MATHILDA – Agentura Harlekýn Praha
Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST – Divadlo v Rytířské Praha
Miloš Forman – Jaroslav Papoušek – Ivan Passer: HOŘÍ, MÁ PANENKO! 
Východočeské divadlo Pardubice
Gabriela Preisová: GAZDINA ROBA – Slezské divadlo Opava
Neil Simon: RANDE S DUCHEM – Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Sébastien Thiéry: ZAČÍNÁME KONČIT  – Divadlo Kalich Praha
Bonus: Michaela Doleželová – Roman Vencl: 
KRÁLOVNY – Moravské divadlo Olomouc

SKUPINA B
Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON – Divadlo Ungelt Praha
Zdeněk Jirotka – Martin Vačkář – Ondřej Havelka: 
SATURNIN – Národní divadlo Brno
Josef Stelibský – Antonín Procházka: 
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE – Moravské divadlo Olomouc
Milan Kopecký: DÁMY Z ANIANE – Divadlo Palace Praha
Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA – Moravské divadlo Olomouc
Neil Simon: BOSÉ NOHY V PARKU – Agentura Harlekýn Praha

SKUPINA 5N 
Eric – Emmanuel Schmitt: 
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – Divadlo Na Jezerce Praha
Michael Engler: ZNOVU A LÍP – Divadlo Titans Praha
Oskar Wilde: 
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – Městské divadlo Mladá Boleslav
Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY – Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Robert Balogh: 
QUEEN – THE SHOW MUST GO ON! – Moravské divadlo Olomouc

SKUPINA 5P
Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ – Dejvické divadlo Praha
William Shakespeare:  RICHARD III. – Klicperovo divadlo Hradec Králové
Ladislav Fuks: SPALOVAČ MRTVOL – Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Matthieu Delaporte - Alexandre de La Patellière: 
JMÉNO – Městské divadlo Brno
Ivan Alexandrovič Gončarov: OBLOMOV – Divadlo v Dlouhé Praha

LiStOVáNí
7x bestseller v projektu scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
Pořady se konají v komorním prostředí na jevišti za oponou.

ABONENTNÍ KONCERTY 
JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír

EBEN TRIO
Jiří BÁRTA – violoncello, Terezie FIALOVÁ – klavír, Roman PATOČKA – housle 

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Marek VELEMÍNSKÝ, Matěj FREML, Václav KUČERA, Patrick VACÍK

HARMONIA PRAGA
Komorní orchestr, vedoucí Miroslav VILÍMEC, dlouholetý koncertní mistr 
České filharmonie

DOMINIKA HOŠKOVÁ – violoncello & JIŘÍ HOŠEK – violoncello, klavír

TRIO DUBOIS
Irvin VENYŠ – klarinet, Jan Thuri – hoboj, Martin PETRÁK – fagot

2x BONUS:

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC: KOUZLO BELCANTA
Jana Šrejma KAČÍRKOVÁ – soprán, Robert JINDRA – dirigent

MAGDALENA KOŽENÁ & MELODY MAKERS: POJĎME SI ZAŘÁDIT!
sleva 30% na koncert k 110. výročí Národního domu 

ČTYŘLÍSTEK pro děti a rodiče
Miloš Macourek – Jana Kafková: OPICE ŽOFKA – Městské divadlo Zlín
František Hrubín: 
ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK – Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA – Těšínské divadlo Český Těšín
MICHAL NESVADBA – Pragokoncert



21PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

DIVADLO POINT 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov 
12. SEZÓNA | ČERVEN 2017
Pátek 2. června v 19 hodin ZHASÍNÁNÍ SVĚTEL V PO-
INTU
E=mc2, LÁSKO MOJE (Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
DERNIÉRA ! ! ! 
12. sezónu slavnostně zakončíme úspěšnou inscenací 
Divadla Point, která vznikla volně na motivy stej-
nojmenné knihy francouzského spisovatele 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 Krchňavý, Monika Nevrlá/Amélie S. Kostelko-
vá, Micheala Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký
Režie: Aleš Procházka

Středa 7. června v 19 hodin v MĚSTSKÉM DIVADLE 
PROSTĚJOV
FINDING AMERIKA: GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
(Aleš Procházka, Arnold Prokop)
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží po dobrodruž-
ství a hledají poklad amerického gangstera Lanzy Ručky, 
který zmizel kdesi v Chicagu,  

se odehrává v době socialistických spartakiád, modrých 
košil a rudých šátků. Zavede však diváka i do tajných 
barů chicagského podsvětí počátku minulého století. 
Zkušený hudební skladatel Arnold Prokop napsal šest 
ústředních melodií a písničkářka Martina Hurikán Seiber-
tová přidala další dvě písně.
Účinkují: V.Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vej-
mělková, M. Seibertová, P. Martínková, D. Kopecká, K. 
Dohnalová, A. Buršová, M. Tabery, M. Osladil, O. Kučera, 
A. Špičák, V. Palatý a další
Choreografie: Lucie Lužná
Režie: A. Procházka

Setkání s hereckými hvězdami a mno-
ha divadelními soubory v nové sezóně 
2017 – 2018 opět nabídne Městské di-
vadlo v Prostějově. Prodej abonmá pro 
čtyři divadelní skupiny, cyklus abo-
nentních koncertů, pohádkové před-
platné pro děti a rodiče a předplatné 
cyklu LiStOVáNí byl zahájen ve středu 
21. června a skončí v úterý 4. července. 
„V tomto období rezervujeme místa 
současným 1838 předplatitelům,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálková. Prodej 
bude pokračovat od 7. srpna do 7. září, 
v této době již budou uvolněná místa 
k dispozici všem zájemcům.

Všichni současní abonenti obdrží 
poštou informační brožury s bohatou 
programovou nabídkou. Propagační 
materiály budou k dispozici také v po-
kladně divadla a informačním centru, 
které sídlí v pernštýnském zámku. 
Údaje je možné vyhledat i na webu: 
www.divadloprostejov.cz . 

Vzhledem k tomu, že Prostějov 
nemá vlastní soubor, je nabídka se-
stavena jako vždy z hostujících diva-
del. Z pražských scén se diváci mohou 
těšit na Dejvické divadlo, Divadlo 
v Dlouhé, Divadlo Na Jezerce, Diva-
dlo Kalich, Divadlo Ungelt, Agenturu 
Harlekýn a další. „Do nabídky zařa-
zujeme pravidelně také nejlepší ob-
lastní divadla,“ prohlásila Maršálková 
a dodala, že ve výčtu nebude chybět 
Moravské divadlo Olomouc, Slezské 
divadlo Opava, Divadlo Antonína 
Dvořáka Příbram, Městská divadla 
v Brně a Mladé Boleslavi, Východo-
české divadlo Pardubice, Slovácké 

divadlo Uherské Hradiště či Klicpero-
vo divadlo Hradec Králové. „Do příští 
sezóny se nám podařilo získat i mi-
mořádného hosta – Národní divadlo 
Brno,“ prozradila ředitelka Maršálko-
vá.

Z hereckých hvězd, na které se 
mohou diváci těšit, uvedla ředitelka 
jen některé: Danielu Kolářovou, Iva-
na Trojana, Jaroslava Duška, Danu 
Syslovou, Petra Kostku, Františka 
Němce, Báru Hrzánovou, Radka Ho-
luba, Evu Holubovou, Matěje Hádka, 
Norberta Lichého, Martina Havelku, 
Alenu Antalovou, Martina Isteníka, 
Jiřího Vondráčka, Pavlínu Štorkovou 
a další.  

Atraktivní je také nabídka sedmi 
koncertů, na nichž se představí vý-
znamní sólisté i hudební seskupení. 
Předplatné Čtyřlístek, které je určeno 
nejmenším divákům a jejich dopro-
vodu, nabídne čtyři víkendová před-
stavení. „Ve Čtyřlístku nám odrůstají 
první diváci, takže se uvolňují i hezká 
místa v předních řadách,“ upozornila 
ředitelka divadla s tím, že děti a jejich 
rodiče se mohou těšit na divadelní 
ztvárnění Opice Žofky, Zlatovlásky, 
Špalíčku pohádek a tradičně také 
na Michala Nesvadbu.

Pokračuje také úspěšné abonmá 
pro příznivce scénického čtení LiStO-
VáNí, které v sedmi pořadech zpro-
středkuje sedm bestsellerů našich 
i světových literárních tvůrců. Pořady 
Lukáše Hejlíka se konají v komorním 
prostoru na jevišti za oponou.

Programová brožura na sezónu 
2017–2018 tradičně zmiňuje také 

podzimní divadelní přehlídku Aplaus, 
kterou prostějovské divadlo pořádá 
ve spolupráci s marketingovou společ-
ností TK PLUS podesáté a naposledy.

Podesáté a naposledy Z akcí, které 
se konají mimo předplatné, upozor-
ňuje programová brožura na listopa-
dový exkluzívní koncert k 110. výročí 
otevření Národního domu, na kterém 
vystoupí světově proslulá mezzo-
sopranistka Magdalena Kožená s Me-
lody Makers Ondřeje Havelky.  Pro-
stějovské divadlo připravilo k výročí 
také den otevřených dveří, který oz-

dobí dvě pantomimická představení 
Radima Vizváryho, čerstvého držitele 
Ceny Thálie. 

„Navazujeme také na loňskou 
úspěšnou novinku, kterou byl TRO-
JÁK, tedy balíček tří zábavných před-
stavení. Troják začneme prodávat 
v období před Vánocemi,“ sdělila ře-
ditelka divadla a prozradila, že jsou 
připravena představení s Miroslavem 
Donutilem, Jiřím Langmajerem, 
Evou Holubovou, Bohumilem Kle-
plem a dalšími.

(eze)

Nové divadelní abonmá  
bude v prodeji od 21. června
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ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁ ŠKOLA  
VLADIMÍRA  
AMBROSE  PROSTĚJOV

ČERVEN 2017
HUDEBNÍ OBOR
12. 6. 2017 v 17.00 hod. 
přednáškový sál Národního domu
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

14. 6. 2017 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech oborech ZUŠ 14.00 hod. – 
17.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka Kravařova ul.  
1.–30. 6. 2017
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU

LITERÁRNĚ  
DRAMATICKÝ OBOR
5. 6.–9. 6. 2017 Divadelní 
festival MEDart

5. 6. 2017 13.30 hod.
sál zámku Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY 
Dovolená v Kocourkově, 
Vesmírná havárie, Odvážná 
Molly
hrají žáci LDO ZUŠ Němčice 
nad Hanou, Dramka z Valentky 
a dramaťáci CMG
17.00 hod., sál zámku Pernštýnské 
nám.
Roald Dahl: MATYLDA
Pozor! A potom, že děti nejsou 
chytřejší než rodiče.
režie: Jana Turčanová 
hraje PVdramík

6. 6. 2017 9.00–13.00 hod.
Učebny LDO ZUŠ Vladimíra 
Ambrose Pernštýnské nám.

POHÁDKOVÉ MOTIVY 
V SOUČASNÉM DIVADLE 
workshop
vede lektor Štěpán Gajdoš
19.00 hod., sál zámku Pernštýnské nám.
Štěpán Gajdoš
TULÁK CHARLIE CHAPLIN
Hořká komedie o životě slavného 
filmového herce, scénáristy, 
režiséra, producenta a skladatele.
režie: Štěpán Gajdoš
Divadlo Hysterie Brno

7. 6. 2017 17.00 hod., sál zámku 
Pernštýnské nám.
VRAŽDA VE STUDIU
Variace na téma detektivních 
příběhů.
Režie: Aleš Procházka
DIVADELNÍ AUTOMAT
Stačí vhodit minci a divadelní 
postava ožije...
režie: Jana Turčanová
hraje PVdramec

8. 6. 2017 17.00 hod., sál zámku 
Pernštýnské nám.
PŘÍBĚHY CHRISE 
PRIESTLYHO
Jsou věci mezi nebem a zemí.
režie: Jana Turčanová
hraje divadelní soubor PVdram
19.00 hod., sál zámku Pernštýnské 
nám.
Laurent Ruquier
UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
Francouzská bláznivá komedie 
z prostředí plastické chirurgie.
režie: Kateřina Štenclová
hraje DS při ZUŠ Plumlov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 
zápis do všech oborů
14. června 2017 od 14:00 
do 17:00 hodin

„….proč by Hanák jezdil za diva-
dlem ven, když ho má doma…“

5.–9. června 2017
Pondělí 5. června 2017
13.30 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí
ZUŠKOVINY
DOVOLENÁ V KOCOURKO-
VĚ,  
VESMÍRNÁ HAVÁRIE, OD-
VÁŽNÁ MOLLY
Hrají žáci LDO ZUŠ Němčice nad 
Hanou, Dramka z Valentky a dra-
maťáci CMG.

17.00 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí
Roald Dahl
MATYLDA
Pozor! A potom, že děti nejsou 
chytřejší než rodiče.
Režie: Jana Turčanová 
Hraje PVdramík při ZUŠ Vladi-
míra Ambrose

19.00 hod. přednáškový sál Ná-
rodního domu 
Dave Freeman, John Chapman
KLÍČ PRO DVA
Rošťácky bláznivá britská konver-
zační komedie o tom, jak ve svém 
bytě bez úhony přežít setkání 
svých milenců, jejich manželek 
a dávných přátel.
Režie: Pavel Drmola
MOJE DIVADLO Prostějov

Úterý 6. června 2017
9.00–13.00 hod. učebny LDO 
ZUŠ Vladimíra Ambrose, Pern-
štýnské náměstí 
POHÁDKOVÉ MOTIVY 
V SOUČASNÉM DIVADLE 
workshop
Vede lektor: Štěpán Gajdoš

19.00 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí
Štěpán Gajdoš
TULÁK CHARLIE CHAPLIN
Hořká komedie o životě slavného 
filmového herce, scénáristy, reži-
séra, producenta a skladatele. 
Režie: Štěpán Gajdoš
Divadlo Hysterie Brno

Středa 7. června 2017
17.00 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí
VRAŽDA VE STUDIU
Variace na téma detektivních 
příběhů.
Režie: Aleš Procházka
DS Pointík

DIVADELNÍ AUTOMAT
Stačí vhodit minci a divadelní 
postava ožije… 
Režie: Jana Turčanová 
Hraje PVdramec při ZUŠ Vladi-
míra Ambrose

19.00 hod. Městské divadlo Pro-
stějov
Aleš Procházka, Arnold Prokop
FINDING AMERIKA: GANG-
STEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU 
Muzikálový příběh dvou kluků, 
kteří touží po dobrodružství 
a hledají poklad amerického 
gangstera Lanzy Ručky.
Režie: Aleš Procházka
Divadlo Point Prostějov

Čtvrtek 8. června 2017
9.00, 11.00 hod. Městské divadlo 
Prostějov
Jitka Minářová
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Pohádka vznikla volně na motivy 
knihy A. Lindgrenové Ronja, dce-
ra loupežníka.
Režie: Jitka Minářová
Hrají žáci ZŠ a RG města Pros-
tějova

17.00 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí

PŘÍBĚHY CHRISE PRIEST-
LYHO
Jsou věci mezi nebem a zemí.
Režie: Jana Turčanová
Hraje divadelní soubor PVDram při 
ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

19.00 hod. sál zámku, Pernštýn-
ské náměstí
Laurent Ruquier 
UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
Francouzská bláznivá komedie 
z prostředí plastické chirurgie.
Režie: Kateřina Štenclová
DS při ZUŠ Plumlov

Pátek 9. června 2017 
19.00 hod. Městské divadlo – je-
viště za oponou 
Vladislav Kracík 
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE!
Amorální, černočerná komedie, 
černější než plíce náruživého 
kuřáka.
Režie: Vladislav Kracík 
Divadlo Tramtarie Olomouc

MEDart 2017
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose 
ve spolupráci s Městským divadlem pořádají:
Přehlídku prostějovských divadelních souborů a jejich 
hostů s podtitulem

KRAVAŘOVA 14 
TELEFON :582 406 050, 
739 201 341
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INZERCE

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755
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Zámek Plumlov bude i letos patřit 
módě, eleganci, šarmantním ženám či 
dokonce i můžům.

Dne 24. 6. v 16 hodin zde proběhne 
netradiční akce Charitativní FASHI-
ONSHOW, pořádaná v rámci pro-
gramu hodnotných kulturních aktivit 
v Olomouckém kraji.

Jedná se již o šestý ročník oblíbené 
akce, spojující nejen krásu žen, módu, 
hudbu či tanec s krásou nenapodobi-
telných kulis zámeckých prostor, ale 
také především přispívající na dobrou 
věc- podporu naší regionální památky 
a dominanty – zámku Plumlova.

Hlavním programem bude módní 
přehlídka naší velmi úspěšné Fashion 

designerky Marty Musilové. Můžeme 
se těšit na úžasné modely nositelné 
pro každou příležitost, v každém věku 
a ještě si udělat radost, odnést si domů 
něco nového do svého šatníku.

Součásti programu bude také 
tvůrčí modelová přehlídka studentů 
SŠDaM, v rámci níž mimo jiné diváci 
uvidí kolekci velmi talentované stu-
dentky a začínající návrhářky Natálie 
Karlíkové. Akci zpestří také kolekce 
naší významné módní návrhářky Yve-
ty Leitnerové.

Přijděte si tedy každý najít tu svou 
inspiraci a užít netradiční odpoledne! 

http://www.plumlov-zamek.cz/
-el- 

Pronitka zve
V rámci této sportovní kampaně vás zveme do naší T.J. Sokol 

I Prostějov dne 31. 5. 2017 od 16.00 hodin na Skálově náměstí, kde 
v prostorách tělocvičny a hřiště proběhne dětský den, prezentace naší 

činnosti, seznámení s historií sokolovny, výstava krojů a praporů, 
prohlídka sportovního zázemí, ale i loutkového odboru Pronitka.

LETNÍ KINO – ČERVEN
Charitativní  
FASHIONSHOW pro zámek Plumlov

Pátek 16. 6. 
ve 21,30

Instalater z Tuchlovic
Česká “smutná komedie” v hlavní roli  
s Jakubem Kohákem Evou Holubouvou  
a Petrem Čtvrtníčkem 
85 minut. 
Vstupné: 80,- KčMládeži přístupno

Sobota 17. 6.
ve 21,30

Manžel na Hodinu 
Pokračování úspěšné české komedie o čtveřici 
hráčů vodního pola, kteří začali pracovat jako 
hodinoví manželé. Česká veselohra, 104 minut.
Vstupné: 80,- KčPro mládež do 12 let nevhodné

Pátek 23. 6. 
ve 21,30

Všechno nebo nicvečer s PV Auto Prostějov 
Romantická komedie o dvou majitelkách malého 
knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži, 
107 min
Vstupné: 80,- KčMládeži přístupno
Pro pozvané hosty PV Auto Prostějov vstup 
zdarma !

Sobota 24. 6. 
ve 21,30

Jason Bourne
Pokračování jednoho z nejlepších akčních 
thruillerů posledních let. V hlavní roli Matt 
Damon, Alicia Vikander, 123 min
Vstupné: 80,- Kč
Mládežido 15 let nepřístupno

Pátek 30. 6. 
ve 21,30

Rozpolcený
Další klenot do sbírky privátní hrůzy od režiséra 
M.Night Schyamalana (Šestý smysl, Vyvolený), 
116 min
Vstupné: 80,- Kč
Pro mládež do 12 let nevhodné
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1.6. | ČT | 14 – 17 H | SMETANOVY SADY / KNIHOVNA PRO DĚTI

DĚTSKÝ DEN S KNIHOVNOU
Ve Smetanových sadech bude zase veselo. Proběhne zde už 9. ročník oblíbeného soutěžního odpoledne pod širým nebem. Pro děti všeho 
věku do 15 let je připravena trasa po celém parku se spoustou soutěžních disciplín. Čeká je pobavení i poučení, ať jsou čtenáři nebo ne. 
Pro startovní číslo si přijďte do knihovny pro děti a mládež (Vápenice 9).

1., 15., 29. 6. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA  

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně Prostějov koná „Poradna 
pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

7.6.| ST | 16 -18 H | PODKROVNÍ SÁL 

DESKOHRANÍ
Máte rádi deskové hry? A víte, že si je můžete zahrát i v knihovně? Každou první středu v měsíci se můžete připojit ke skupině herních 
nadšenců, kteří vás do hry rádi zasvětí. Seznamte se s nimi na jejich veřejné facebookové skupině PéDeskoVé a přidejte se k nim. Přijďte 
sami nebo spolu, vyberou si malí i velcí, každý podle své nálady.

8.6. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL

TOMÁŠ KUBEŠ: PAPU PAPUA
Praktikují domorodé kmeny Papuy stále ještě kanibalismus? Nejen na to nám odpoví přednáška a projekce fotografií známého cestovate-
le Tomáše Kubeše, který nás zavede do doby kamenné, za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney. Akce se uskuteční 
za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21. 

14.6. | ST | 16 - 18 H | UČEBNA  

RECYKLITERATURA
Jste kreativní? Rádi stříháte a lepíte? Pak si nenechte ujít náš workshop. Ukážeme vám, co je to recykliteratura. Vyzkoušíme si, jak můžeme 
pomocí fotografií a textů ze starých knih a časopisů vytvářet nová, zajímavá dílka.  A že se knížky stříhat nesmí? Tentokrát je to dovoleno, 
protože recykliteratura si to žádá.

15.6. | ČT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL  

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Na dalším setkání Akademie třetího věku si prohlédneme naši knihovnu a podíváme se i tam, kam se běžní čtenáři nedostanou. A hlavně 
si představíme nový projekt - Virtuální akademii třetího věku, která bude v knihovně probíhat už od září. Akce je určena všem zájemcům, 
vstup volný.

21.6. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 

OČIMA RODILÉ AMERIČANKY
Povídání Kaliforňanky Raheal Mengisteab, která působí jako pedagožka na Gymnáziu Jiřího Wolkera, o cestování, jejích životních zkuše-
nostech v českém prostředí i o její rodné zemi. Přednáška bude probíhat v angličtině, tlumočí Mgr. Lenka Hádrová.

27.6. | ÚT | 9.45 H   

VÝLET S TVOŘIVOU KNIHOVNOU
Osmý ročník Tvořivé knihovny ukončíme již tradičním výletem. Vyrazíme do Čelčic, kde si prohlédneme výrobnu pražených oříšků Alika 
a pěšky dojdeme až do lázní Skalka. Pojedeme vlakem, sejdeme se v 9.45 h na hlavním nádraží. Svoji účast nahlaste prosím předem 
v půjčovně pro dospělé nebo na tel. č. 582 329 660. Těšíme se na Vás.

CELÝ MĚSÍC

NOVÁ GENERACE V GRAFICKÉM DESIGNU
Výstavu tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy, která přinese přehled toho nejlepšího z předmětu Počítačo-
vá grafika napříč ročníky, budete moci navštívit v Galerii Na Půdě knihovny od 7.6. až do konce července.
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Recykliteratura

Co je to recykliteratura? Je to síla jednoduchého vtipu, zenové básně, grotesk-
ní situace, znepokojujícího dialogu nebo minimalistické repliky. Jsou to hrátky 
s textem a fotografií. Jde o zcela nové umění, které může trochu připomínat koláž 
či komiks. Najdeme v něm prvky dadaismu, surrealismu i dalších uměleckých 
směrů. Recykliteratura je projekt, který vznikl při workshopu Vojtěcha Maška. 
Jedná se o tvorbu příběhů pomocí kombinování fotografií a textů nalezených 
v knihách a časopisech. Vznikají tak krátké, často absurdní anekdoty nebo podiv-
ně znepokojující fragmenty. Může se zdát, že to je zcela nahodilé stříhání a vlepo-
vání, ale není tomu tak. Tato činnost má určitá pravidla, která se musí dodržovat. 
Používají se fotografie ze starých knih a časopisů, texty jsou vystřiženy ze starých 
brakových knih – detektivek, ženských románů apod. Vše si můžete sami vyzkou-
šet na našem workshopu ve středu 14. června od 16 do 18 hod. Veškerý materiál 
dodáme my, vám stačí jen vaše vlastní kreativita. Tak neváhejte a přijďte!

Tomáš Kubeš: Papu Papua

Fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše si určitě pamatují pravidelní 
návštěvníci našich cestopisných přednášek. Byl u nás v knihovně už několikrát 
a vyprávěl nám o svých cestách po střední Africe a Rusku. Fotografování se vě-
nuje vášnivě už od dětství, stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. 
Navštívil více než 120 zemí a svými fotoreportážemi přispívá například do časo-
pisu Koktejl nebo Lidé a země. Ve čtvrtek 8. června v 17 hod. se spolu s ním vydá-
me na dobrodružnou cestu do doby kamenné, za posledními lidojedy a obyvateli 
divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednoduchou otázku: 
Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během této neskutečné ces-
ty navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi 
i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli. Procestujeme východní i západní Papuu, 
uvidíme sopky, korálové moře, nepřístupná místa i lidi z doby kamenné.

Akademie třetího věku
Od března letošního roku probíhají v knihovně pravidelná setkání Akademie tře-
tího věku, která se sem přesunula z Kulturního klubu Duha. Červnové setkání 
bude trošku netradiční. Připravili jsme pro vás komentovanou prohlídku knihov-
ny, v rámci které zavítáme i do prostor, kam se běžní návštěvníci nedostanou. 
Rádi bychom vám ukázali knihovnu a představili její služby, ale hlavně vás chce-
me seznámit se změnami, které jsme pro vás připravili. Od září chceme všem 
seniorům nabídnout možnost studia na Virtuální univerzitě třetího věku (VU3V) 
při České zemědělské univerzitě v Praze. Jedná se zcela nový způsob přednášek, 
které jsou zprostředkovávány videozáznamem. Téma studia si studenti zvolí 
po společné dohodě sami, vybrat si mohou z velkého množství atraktivních stu-
dijních oborů. Školený lektor pomáhá vést jednotlivé lekce a spolu s účastníky 
vyplňuje testy ověřující nabyté znalosti. Úspěšní absolventi se budou moci zú-
častnit slavnostních promocí v Praze. Ale nejde samozřejmě jen o získávání vě-
domostí. Nezpochybnitelným přínosem je také pravidelné setkávání účastníků 
stejné generace, kteří společně tráví volný čas a navazují přátelství. Více si řekne-
me ve čtvrtek 15. června v 9.30 hod., a podrobné informace najdete také na htt-
ps://e-senior.czu.cz/.

Uzavření a stěhování knihovny pro děti
Knihovna pro děti a mládež se na čas loučí se svým sídlem na Vápenici 9, kde brzy 
začne kompletní rekonstrukce budovy. Posledním dnem provozu bude pátek 9. 
června, poté bude knihovna až do konce července zcela uzavřena. Myslete tedy 
na to při zásobení vašich dětí četbou na léto. V těchto dnech totiž budeme knihov-
nu stěhovat na jiné místo. Všech 50 000 knížek, 60 metrů regálů, další nábytek, 
techniku a především milé knihovnice najdete od středy 2. srpna na nové adrese, 
a to o pouhých 300 metrů vedle – v přízemí severního křídla prostějovského zám-
ku (Pernštýnské nám. 8). Vchod do knihovny bude na zámeckém nádvoří přímo 
naproti hlavní bráně. Upozorňujeme, že v průběhu července nebudou v knihovně 
probíhat žádné tradiční letní akce pro děti, jakými bývají Pizza kviz, Dny šikulů 
nebo předčítání pro děti. Na ty se můžete těšit až v srpnu v zámeckých prosto-
rách. Pokud máte doma knížky, které byste měli vrátit právě v průběhu uzavření 
knihovny pro děti (tedy 10. 6.–1. 8.), nic se neděje, jejich výpůjční doba je auto-
maticky prodloužena až do 31. srpna. V srpnu bude mít knihovna pro děti otevře-
no tak, jak je o prázdninách zvykem, tedy v pondělky, středy, čtvrtky a pátky vždy 
o 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00. V úterky a o víkendech bude zavřeno.

Snídaně v trávě
I letos jsme se zapojili do celosvětové akce na podporu Fair trade produkce s ná-
zvem Férová snídaně. Na rozdíl od loňska nám počasí přálo, a tak se opět pikni-
kovalo v parčíku u knihovny. Přišlo kolem čtyřiceti lidí a řada z nich se s ostatními 
podělila o své dobroty. Knihovna už tradičně přichystala férové kakao, čaj a kávu, 
také díky Hanáckému koloniálu, který dodal biomléko z našeho regionu. Různé 
„férové“, raw a regionální dobroty jste mohli ochutnat od knihovnic, kavárny Ca-
nnal Coffee nebo od zdravé výživy Jeřabina. Děkujeme všem za podporu a účast 
a těšíme se na příští rok.
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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

MISTŘI PORTRÉTU
do 9. 7. 2017
Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. a Obecně prospěšná společnost 
Kooperativy uvádějí jarní výstavní sezónu velkolepým prestižním 
projektem MISTŘI PORTRÉTU, který představuje mnoho slavných 
českých jmen od baroka po moderní umění 20. století. Kolekce, která 
je do Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 malířských portrétů a 10 
plastik, jejichž autory jsou vynikající umělci a tato díla jsou ozdobou 
každého výstavního sálu. Nejstarší obrazy, které si návštěvníci 
mohou prohlédnout se datují kolem roku 1730 a jejich autorem je 
Jan Kupecký. Jeden z vystavovaných portrétů tohoto autora se stal 
národní kulturní památkou. Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou 
plejádu umělců zvučných jmen – František Kupka, Jakub Schikaneder, 
Alfons Mucha, Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, František 
Muzika, Václav Špála, Hugo Boetinger, Max Švabinský, Luděk Marold, 
František Ženíšek, Josef Mánes, Quido Mánes, Antonín Machek, 
Norbert Grund, Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka a mnoho 
dalších. Obrazy doplňují plastiky renomovaných sochařů. Výstava 
je příslibem opravdového uměleckého zážitku a současně rozsáhlou 
přehlídkou vynikajícího malířského a sochařského projevu. Nenechte 
si tuto mimořádnou příležitost ujít!

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
do 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní 
době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti 
střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných 
archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou 
Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno 
bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury 
s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se 
zvoncovými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita 
v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána v roce 
2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký 
Stonehenge“ zřejmě ve své době mohl sloužit jako kalendárium 
a místo pro pozorování nebeských těles.

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
vernisáž 29. 6. 2017 v 17 hodin
od 30. 6. do 27. 8. 2017

Výstavu tvoří soubor nádherných fotografií krajin, živočichů a především 
úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je 
během svých cest v letech 2005 – 2014 zachytili pražští botanici 
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. Jihoafrická 
republika se díky nesmírné různorodosti přírody i kultury pyšní 
přívlastkem “celý svět v jediné zemi“, sousední Namibie nabízí nejvyšší 
písečné duny a v horském království Lesotho se téměř zastavil čas. 
Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska, tedy jihozápadnímu 
cípu Jihoafrické republiky, který představuje skutečný botanický 
ráj. Nikde na pevnině nenajdeme srovnatelně velké území, které by 
s Kapskem mohlo soupeřit v celkové diverzitě rostlin a v zastoupení 
tzv. endemických druhů (takových, které se nevyskytují na žádném 
jiném místě na světě). Vždyť tam na ploše jen o málo větší než Česká 
republika roste více než 9 tisíc druhů kvetoucích rostlin, z čehož téměř 
2/3 patří mezi endemity. Kapsko sice zaujímá jen 0,5 % rozlohy Afriky, 
vyskytuje se zde však plná pětina všech afrických druhů! Všechny 
přirozené kapské ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně bohatá 
keřovitá společenstva zvaná fynbos, otevřenější vegetace s množstvím 
cibulovin nazývaná renosterveld nebo polopouštní oblasti karoo, kde 
dominují nejrůznější sukulenty, jsou však velice zranitelné a každý pátý 
kapský druh je dnes přímo ohrožen vyhynutím.
Přijměte pozvání do tohoto úchvatného světa plného barev, který 
nadchne každého kdo na výstavu zavítá.

Muzejní příměstský tábor
Od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna 2017
Cena 1400 Kč (jízdné, vstupné, obědy)
Možnost přihlásit dítě na jednotlivé dny – po domluvě
Pro děti od 8 do 12 let
Každý den od 8 do 16 hodin
Na programu jsou výlety, spousta zábavy a tvoření. Zajedeme se 
podívat například do Přerova, Tovačova nebo do Čech pod Kosířem, 
čeká nás setkání s koňmi, program na hvězdárně nebo akce s hasiči. 
Budeme i malovat, kreslit a užijeme si spoustu zábavy.
Informace a přihlášky na adrese jsvozilkova@muzeumpv.cz nebo 
telefonu 770 128 305. Rozpis programu na jednotlivé dny naleznete 
na www.muzeumpv.cz a muzejním FACEBOOKu.

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

PŘÍPRAVA EVROPSKÉ MISE NA MĚSÍC MARSU 
PHOBOS – 
Ing. Vratislav Šálený
15. 6. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Evropská kosmická agentura (ESA) realizuje širokou paletu vesmír-
ných misí zkoumajících naši sluneční soustavu. Možná si vzpomenete 
na misi Rosetta, jejíž přistávací modul Philae dokázal úspěšně přistát 
na povrchu komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Toto přistání však 
vůbec neproběhlo hladce. Nyní ESA připravuje obdobnou misi PHOOT-
PRINT – Phobos Sample Return, jejímž úkolem je přistát na povrchu 
jednoho z měsíců planety Mars – Phobosu, odebrat z povrchu vzorek 
regolitu a dopravit jej zpět na Zemi. Podmínky pro přistání na Phobosu 
jsou však obdobně obtížné jako při přistání na kometě 67P – prakticky 
nulová gravitace. Jak pro takové podmínky správně navrhnout přistá-
vací podvozek? Pomohou agentuře ESA tuto náročnou technickou vý-
zvu úspěšně vyřešit čeští výzkumníci?

 Přednáší ing. Vratislav Šálený (*1966), Brno – letecký inženýr, zakla-
datel a spolumajitel české technologické firmy Sobriety s.r.o., ve kte-
ré se podílí na projektech ESA. S týmem ruských expertů z mise  
Phobos-Grunt právě úspěšně dokončil první fázi projektu na vývoj přistá-
vacího podvozku pro misi ESA PHOOTPRINT – Phobos Sample Return. In-
ternetové stránky: www.sobriety.cz, e-mail: vratislav.saleny@sobriety.cz. 

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

VĚDA V ULICÍCH 

úterý 20. 6. 2017 (8:30 – 12:00 hodin) 

Školní mládeži, ale i široké veřejnosti budou přímo na hlavním pro-
stějovském náměstí prezentovány atraktivní formou různé přírodo-
vědné a technické zajímavosti a experimenty, přičemž některé z nich 
si mohou zájemci i sami prakticky vyzkoušet. Tímto způsobem zpří-
stupňujeme široké veřejnosti krásu a zajímavost poznávání přírody 
a vesmíru a podněcujeme zájem veřejnosti o své vzdělávání, zejmé-
na s důrazem na děti a mládež. V případě města Prostějova se navíc 
jedná o nepřerušenou tradici, ojedinělou v rámci celé naší republiky.

AVIZO!
31. 7.–4. 8. VŽDY V ČASE 10:00–11:00 HODIN XIII. ŠKOLIČKA 
PRO 5–11 LETÉ DĚTI ZAMĚŘENÁ NA LETNÍ OBLOHU

Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se souhvězdími 
a planetami pozorovatelnými v létě. Za jasného počasí pozorování 
Slunce. 

Celkový poplatek 50 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 22:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní pro-
gram.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ  
STŘEDA PRO DĚTI
MARTIN A HVĚZDA

Pohádku uvádíme každou červnovou 
středu v 15:30 hodin. V pohádce prolét-
ne Martin sluneční soustavou a dál až 
do vesmíru. Poznává různé hvězdy a vší-
má si, že se dají sestavit do mnoha obrazců, do souhvězdí. Vstupné 
děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

VÝSTAVY
- VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických po-
řadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domlu-
vě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Ostatní výše uvedené 
výstavy zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy od 16:30hodin. Obsa-
hem červnových setkání bude seznámení s oblohou o letních prázdninách. 
Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Měsíce, planet a souhvěz-
dí. Poslední schůzka se koná 21. 6. 2017. Pololetní poplatek 150 Kč.

XLVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů 
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je 
rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv ve věku 
od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každý pracovní čtvrtek 
v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub 
GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro 
pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každé 
pracovní pondělí od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok 
činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena. 
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INZERCE

vycházka pro seniory a další zájemce
Vycházka prostějovskou  
botanickou zahradou
KDY: pátek 2. června od 16:00 do 18:00
KDE: Botanická zahrada P. Albrechta, 
ul. Lidická 2, Prostějov
Litovelský bylinkář Vláďa Vytásek prove-
de účastníky prostějovskou botanickou 
zahradou. Zájemcům ukáže všechny 
léčivé rostliny v zahradě, vysvětlí, jak 
a kdy bylinky sbírat, na jakých místech 
rostou v přírodě, které části a jakým 
způsobem se dají využít, a popíše léčivé 
účinky jednotlivých rostlin. Poplatek 
za dospělého účastníka: 30 Kč

akce pro veřejnost
Den Hloučely
KDY: sobota 3. června od 14:00 do 18:00
KDE: biokoridor Hloučela, bistro Hlou-
čela u ulice Pod Kosířem
Hravé i poučné odpoledne v biokoridoru 
Hloučela. Od 14 hod. budou pro děti 
i dospělé připraveny hravé, sportovní 
i výtvarné aktivity na téma Živáčkové 
na Hloučele. Během celého odpoledne 
živá zvířata (obojživelníci a plazi, zvířata 
ze záchranné stanice, vodní bezobratlí), 
nízké lanové aktivity, kulturní program 
(mažoretky Krokodýlek, břišní tance 
Jahanara, kroužek gymnastiky) a živá 
hudba Tom + Tugi. K večeru možnost 

opékání dobrot na ohýnku.
Akci pořádá základní organizace ČSOP 
Hloučela.

osvětová akce
Den životního prostředí 
KDY: sobota 10. června od 9:00 do 12:00
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí v Pro-
stějově. Představí se řada organizací 
zabývajících se přírodou či ochranou 
přírody (Český svaz ochránců přírody, 
Okrašlovací spolek, Český svaz včelařů, 
Český zahrádkářský svaz, Bonsai klub 
Haná, Záchranná stanice v Němčicích 
nad Hanou). Pro děti i dospělé budou 
připraveny aktivity zaměřené na ochra-
nu životního prostředí a odpadovou pro-
blematiku, k dispozici bude Vodní bar, 
ukázka dravců a sov ze záchranné sta-
nice, prosklený včelí úl. Během celého 
dopoledne bude hrát živá hudba, před 
muzeem bude probíhat akce „Přelez, 
přeskoč, recykluj“+. V 11.00 představení 
Maňáskového divadla Sluníčko.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 12. června 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 veřejnost
Setkání s mokřady  
Drahanské vrchoviny
KDY: sobota 17. června od 7:55 do 16:50
KDE: Buková, Lipová
Exkurze s odborníkem Hynkem 
Skořepou za nejkrásnějšími mokřady 
Drahanské vrchoviny. Projdeme se 
z Bukové na Pavlovské mokřady a Lipo-
vské upolínové louky, v případě zájmu 
i na Uhliska. Cestou najdeme jeden 
z pramenů říčky Hloučely a na závěr 
navštívíme kamenný hrádek u Lipové 
Špacírštejn. Délka trasy 10 - 12 km. 
Ráno odjezd autobusem do Bukové z aut. 
nádraží v Prostějově v 7:55 (st. č. 10). 
Návrat do Prostějova z Lipové v 16:50.

vodácký výlet
Litovelským Pomoravím po vodě
KDY: sobota 17. června od 7:30 do 17:00
KDE: Moravičany - Litovel
ZO ČSOP Hloučela ve spolupráci se 
Sportcentrem DDM pořádá sjezd řeky 
Moravy na raftech. Cena 200 Kč. Do-
prava vlakem. Nutná přihláška předem 
na www.sportcentrumddm.cz do 30. 5.
Podrobné informace na www.sportcen-
trumddm.cz nebo u Terezy Zajíčkové, 
tel. 737 069 621, 587 571 972, e-mail: 
tzajickova@sportcentrumddm.cz.

zájezd pro seniory a další zájemce
Karlova Studánka 
KDY: sobota 24. června od 7:00 do 18:00
KDE: Karlova studánka, Praděd
Exkurze vlastním autobusem do Karlovy 
studánky. Navštívíme geopark v Karlově 

studánce a projdeme se lázeňským 
okruhem na vyhlídku Rolandův kámen, 
zájemci i k vodopádům Bílé Opavy. Ná-
sledně vyjedeme autobusem na Ovčár-
nu a projdeme se k vysílači Praděd.
Na akci je nutné se předem přihlásit 
na iris@iris.cz. Cena 200 Kč.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 26. června 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.

pracovní akce
Víkend pro přírodu
KDY: 1. a 2. července 2017 od 8:00 
do 16:00
KDE: Přírodní park Velký Kosíř
Akce pro všechny, kteří chtějí pomoci pří-
rodě na loukách Velkého Kosíře. Po oba 
víkendové dny budeme hrabat posečené 
seno. Práce budou probíhat v okolí 
Růžičkova a Státního lomu a na Pří-
rodní památce Vápenice. Pro všechny 
zúčastněné bude připraveno občerstvení 
(teplý oběd a svačinka), zdarma získáte 
i tištěné materiály o přírodě Velkého 
Kosíře. Pracovní nářadí zajistíme.
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz! 
Bližší informace na tel. 582 338 278 
nebo 603 730 594 (v odpoledních 
hodinách).

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, T-mobile 
a MŽP v rámci projektů „Učíme venku 
– Příroda Prostějovska“ a „Nově o odpa-
dech nejen na Prostějovsku“. 

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 v červnu tyto akce:
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Přípravky řady ORTHO HELP jsou vhodné při:
 pocitu bolestivosti v oblasti kloubů, svalů a šlach.

Doporučujeme pro:
 sportovce, rozhýbání kloubů, osoby v rehabilitačním režimu při   

 bolestech zad, při zahradničení, turistice, ale i při relaxaci.

KONOPNÁ MAZÁNÍ
	 pouze	s přírodními	esenciálními	oleji	a	extrakty
 s	vysokým	obsahem	konopného	oleje	i	ostatních	látek

ORTHO	HELP	tablety	+	emulgel
 obsahují kombinaci	látek	chondroitinu,	glukosaminu,
	 kolagenu	typu II,	kyselinu	hyaluronovou,	extrakt	zázvoru 

DOPORUČUJEME	PRO	PÉČI 
O VAŠE KLOUBY

Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PODNIKOVOU PRODEJNU! 
Najdete	nás	na:	ul. Hněvotínská 955, Olomouc
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1.6. čtvrtek
17:30 Z PAŘÍŽe DO PAŘÍŽe PreMIÉrA

FR / CA | 110’ | 2017 | válečné drama 
přístupné | 110,- | titulky

20:00 WONDer WOMAN PreMIÉrA

US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
130,- | titulky 
--------------------------------------------------
2.6. Pátek
15:30 MIMI ŠÉF 3D

US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 140,- / 120,- | dabing

17:30 PIrátI Z kArIBIkU: 
SALAZArOvA POMStA 
US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

20:00 WONDer WOMAN 3D

US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
150,- | titulky
--------------------------------------------------
3.6. SOBOtA
15:30 PŘÍŠerkY POD HLADINOU
ES | 92’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 120,- / 100,- | dabing

17:30 StráŽCI GALAXIe vOL. 2 
US | 136’ | 2017 | sci-fi komedie  
12+ | 130,- / 110,- | titulky

20:00 WONDer WOMAN
US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
130,- | titulky
--------------------------------------------------
4.6. NeDěLe
10:30 kráSkA A ZvÍŘe
USA | 130’ | 2017 | rodinný muzikál  
přístupné | 110,- / 90,- | dabing 

15:30 ŠMOULOvÉ: 
ZAPOMeNUtá veSNICe
US | 88’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

17:30 vetŘeLeC: COveNANt
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+  
130,- | titulky 

20:00 WONDer WOMAN 3D

US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
150,- | dabing
--------------------------------------------------
5.6. PONDěLÍ
17:30 PIrátI Z kArIBIkU: 
SALAZArOvA POMStA 3D

US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 150,- / 130,- | titulky

20:00 DANCer FILMOvÝ kLUB

GB | 85’ | 2017 | taneční dokument  
12+ | 170,- | titulky
--------------------------------------------------
6.6. úterÝ
17:30 NAPrOStÍ CIZINCI
IT | 97’ | 2016 | komedie | 12+ | 100,- 
titulky 

20:00 WONDer WOMAN
US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
130,- | titulky
--------------------------------------------------
7.6. StŘeDA
17:30 Z PAŘÍŽe DO PAŘÍŽe
FR / CA | 110’ | 2017 | válečné drama 
přístupné | 110,- | dabing

20:00 NeZLOMeNÉ FILMOvÝ kLUB 

ČR | 56’ | 2017 | dokument + beseda 
12+ | vstupné dobrovolné 
--------------------------------------------------
8.6. čtvrtek
17:30 MUMIe PreMIÉrA

US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 130,- | titulky

20:00 SMrtIHLAv PreMIÉrA

FR / GB / BE / US | 119’ | 2017 
válečný thriller | 12+ | 130,- | titulky

9.6. Pátek
19:30 
ANtONÍN DvOŘák: NOvOSvětSká 
S GUStAvO DUDAMeLeM
DE | Berlínská filharmonie | 140’ | 2017 
přímý přenos | přístupné | 250,- 
--------------------------------------------------
10.6. SOBOtA
15:30 PŘÍŠerkY POD HLADINOU
ES | 92’ | 2017 | animovaný film 
přístupné | 120,- / 110,- | dabing

17:30 SMrtIHLAv
FR / GB / BE / US | 119’ | 2017 
válečný thriller | 12+ | 130,- | titulky

20:00 MUMIe 3D

US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
11.6. NeDěLe
10:30 ZPÍveJ
US | 110’ | 2016 | animovaný film 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

15:30 ŠPUNtI NA vODě
ČR | 83’ | 2017 | rodinná komedie  
přístupné | 110,- / 90,-

17:30 PIrátI Z kArIBIkU: 
SALAZArOvA POMStA 
US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 MUMIe
US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
12.6. PONDěLÍ
17:30 MUMIe 3D

US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 150,- | dabing

20:00 ZABIJáCI Z MALOMěStA 
FILMOvÝ kLUB

DK | 90’ | 2017 | kriminální komedie 
15+ | 100,- | titulky
--------------------------------------------------
13.6. úterÝ
17:30 vŠeCHNO NeBO NIC
ČR | 107’ | 2016 | komedie | 12+ | 110,- 

20:00 SeLSkÝ rOZUM FILMOvÝ kLUB

ČR | 60’ | 2017 | dokument + beseda 
přístupné | vstupné dobrovolné  
--------------------------------------------------
14.6. StŘeDA
17:30 SMrtIHLAv
FR / GB / BE / US | 119’ | 2017 
válečný thriller | 12+ | 130,- | titulky

20:00 GLOrY FILMOvÝ kLUB

BG / GR | 101’ | 2016 | drama | 12+  
100,- | titulky  
--------------------------------------------------
15.6. čtvrtek
17:30 eXtrÉMNÍ rYCHLOSt PreMIÉrA

FR | 94’ | 2017 | akční thriller | 12+  
130,- | titulky

20:00 POBŘeŽNÍ HLÍDkA PreMIÉrA

US | 119’ | 2017 | komedie | 15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
16.6. Pátek
15:30 AUtA 3 
US | 100’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 POBŘeŽNÍ HLÍDkA
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+ 
130,- | titulky

20:00 MUMIe
US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 130,- | dabing 
--------------------------------------------------
17.6. SOBOtA
15:30 AUtA 3 3D

US | 100’ | 2017 | animovaná kome-
die přístupné | 150,- / 130,- | dabing  

17:30 eXtrÉMNÍ rYCHLOSt
FR | 94’ | 2017 | akční thriller | 12+  
130,- | titulky

20:00 POBŘeŽNÍ HLÍDkA
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+  
130,- | titulky
--------------------------------------------------
18.6. NeDěLe
10:30 ŠPUNtI NA vODě
ČR | 83’ | 2017 | rodinná komedie  
přístupné | 110,- / 90,-

15:30 AUtA 3 3D

US | 100’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing  

17:30 POBŘeŽNÍ HLÍDkA
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+  
130,- | titulky

20:00 WONDer WOMAN 3D

US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+ 
150,- | titulky
--------------------------------------------------
19.6. PONDěLÍ
17:30 POBŘeŽNÍ HLÍDkA
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+  
130,- | titulky

20:00 kráL BeLGIčANŮ FILMOvÝ kLUB

BE / NL / BG | 94’ | 2016 | komediální 
roadmovie | přístupné | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
20.6. úterÝ 
14:00 ZAHrADNICtvÍ: 
rODINNÝ PŘÍteL MetrO SeNIOr

ČR / SK / PL | 130’ | 2017 | drama  
přístupné | 120,-

17:30 Z PAŘÍŽe DO PAŘÍŽe
FR / CA | 110’ | 2017 | válečné drama 
přístupné | 110,- | titulky

20:00 vetŘeLeC: COveNANt
US | 122’ | 2017 | sci-fi horor | 15+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
21.6. StŘeDA 
17:30 PIrátI Z kArIBIkU: 
SALAZArOvA POMStA 
US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 130,- / 110,- | titulky

20:00 FC rOMA FILMOvÝ kLUB

ČR | 75’ | 2016 | sportovní 
dokument | 12+ | 100,- 
--------------------------------------------------
22.6. čtvrtek
17:30 HOLkY NA tAHU PreMIÉrA

US | 97’ | 2017 | komediální drama  
15+ | 130,- | titulky 

20:00 trANSFOrMerS: 
POSLeDNÍ rYtÍŘ PreMIÉrA

US | 140’ | 2017 | akční thriller 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
23.6. Pátek
15:30 AUtA 3
US | 100’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 eXtrÉMNÍ rYCHLOSt
FR | 94’ | 2017 | akční thriller | 12+  
130,- | titulky

20:00 trANSFOrMerS: 
POSLeDNÍ rYtÍŘ 3D

US | 140’ | 2017 | akční thriller 
přístupné | 150,- | dabing
--------------------------------------------------
24.6. SOBOtA
15:30 AUtA 3
US | 100’ | 2017 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing  

17:30 HOLkY NA tAHU
US | 97’ | 2017 | komediální drama  
15+ | 130,- | titulky 

20:00 trANSFOrMerS: 
POSLeDNÍ rYtÍŘ 3D

US | 140’ | 2017 | akční thriller 
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------
25.6. NeDěLe
10:30 BALerÍNA
FR / CA | 89’ | 2016 | animovaný film 
přístupné | 110,- / 90,- | dabing

15:30 AUtA 3 3D

US | 100’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing  

17:30 HOLkY NA tAHU
US | 97’ | 2017 | komediální drama  
15+ | 130,- | titulky

20:00 trANSFOrMerS: 
POSLeDNÍ rYtÍŘ
US | 140’ | 2017 | akční thriller 
přístupné | 130,- | dabing
--------------------------------------------------
26.6. PONDěLÍ
17:30 MUMIe
US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 130,- | titulky

20:00 SkOkAN FILMOvÝ kLUB

ČR | 94’ | 2017 | komediální 
roadmovie | 12+ | 100,- 
--------------------------------------------------
27.6. úterÝ
17:30 MUMIe 3D

US | 115’ | 2017 | dobrodružné 
fantasy | 12+ | 150,- | dabing

20:00 HOLkY NA tAHU
US | 97’ | 2017 | komediální drama  
15+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
28.6. StŘeDA
20:15 GIUSePPe verDI: OtHeLLO 
S JONASeM kAUFMANNeM 
GB | Royal Opera House | 165’ | 2017  
přímý přenos opery | přístupné 
250,- / 200,- | titulky 
--------------------------------------------------
29.6. čtvrtek
17:30 Já, PADOUCH 3 PreMIÉrA

US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

20:00 vŠeCHNO úPLNě vŠeCHNO 
PreMIÉrA

US | 96’ | 2017 | romantické drama  
12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
30.6. Pátek 
15:30 Já, PADOUCH 3 3D

US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 POBŘeŽNÍ HLÍDkA
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+ 
130,- | titulky

20:00 trANSFOrMerS: 
POSLeDNÍ rYtÍŘ
US | 140’ | 2017 | akční thriller 
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

OD 1. 6. MáMe NOvÝ

FILMOvÝ kLUB
PrO čLeNY SLevY 

A JINÉ vÝHODY
rOčNÍ čLeNStvÍ ZA 60,-
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

kINO 
PrOStěJOv

kINO MetrO 70 
WWW.MetrO70.CZ
WWW.FACeBOOk.COM/kINOMetrO70
kINOMetrO70@GMAIL.COM

červeN
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Prostějov, Určická ul. 
Prodej RD 4+1 s okrasnou zahrádkou a posezením. 
Pozemek celkem 175 m2. PENB - G.   

Cena: 3.200.000 Kč

Prostějov, Plumlovská ul.
Prodej domu na frekventované ulici, původně RD 
přebudovaný na nebytové jednotky. Pozemek celkem 
498 m2. PENB – G. Cena: 3.400.000 Kč

Pěnčín, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1 s garáží. Zast. plocha 200 m2, 
zahrada 781 m2. PENB – G. 

Cena: 1.599.000 Kč

Prostějov, Krapkova ul. 
Prodej rohového RD na zajímavém místě u centra města, 
k celkové rekonstrukci. Nyní 2 byty 2+1. Pozemek celkem 
166 m2. PENB - G.  Cena: 2.1990.000 Kč

OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Nedávno jsem s kamarádem potkal známého politika, a 
tak jsme ho slušně pozdravili. Ani nám neodpověděl. Načež kamarád 
vyslovil své moudro: „ Politici jsou jako holubi, když jsou dole, tak ti 
zobou z ruky, když se dostanou nahoru, tak na tebe s….. (kálí).

Petr Michek: Minulý týden za mnou přišel kolega a povídá: „Včera jsem 
měl rande s Maruškou a mám pochybnosti zda si ji mám vzít“. Zeptal 
jsem se proč je má? Odvětil mi: „Maruška se mne včera zeptala, zda, až 
se vezmeme, ji budu líbat na místech, kde ji ještě nikdo nikdy nelíbal“. 
„Tak jsem řekl, dobře lásko, ale na kterých?“. „Odpověděla mi, že na 
Kanárských ostrovech, na Seychelách a na Havaji“.

Radim Uzel: Líbí se mi citát Ericha Kästnera o mém povolání. „Vzít si 
manžela gynekologa je pro ženu velké riziko. Najde-li ho doma se 
svlečenou ženou, neví je-li to nevěra nebo melouch“.

  Pěkný den vám přejí Jiří Krampol, Radim Uzel a Petr Michek.

Prostějov, T. G. Masaryka 5    |   www.opkm.cz    |   www.petrmichek.cz

MUDr. Radim Uzel        Mgr. Petr Michek               Jiří Krampol

Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris 
ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov pořádá

Den životního prostředí
v sobotu 10. června od 9 do 12 hod. na náměstí T. G. Masaryka 

v Prostějově
Na náměstí se představí: Český svaz ochránců přírody, Český zahrádkář-

ský svaz, Český svaz včelařů, Bonsai klub Haná, ZO ČSOP Bělozářka,
Záchranná stanice pro handicapované živočichy, Okrašlovací spolek,…

Hudební vystoupení: TOM & TUGI

11.00 Maňáskové divadlo Sluníčko
Aktivity pro děti i dospělé: prosklený včelí úl, ukázka handicapovaných 

dravců a sov, poznávání stromů, výtvarné aktivity,…
V rámci této akce proběhne i ekologický program zaměřený na recyklaci 
elektra (zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací) – pořadatel 

ELEKTROWIN

4. DEN SENIORŮ
Pořadatelé: Zdravé město Prostějov 
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb 
Prostějov, příspěvkovou organizací.
Témata: poradenství pro zdravou výživu 
a zdravý životní styl seniorů, informace a pomůcky pro aktivní život seniorů, pre-
zentace poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ve městě Prostějově, nabídka 
sociálně-aktivizačních služeb pro seniory, poradenství pro spotřebitele, praktické 
ukázky Nordic Walking.

Kulturní klub DUHA v Prostějově,  
7. 6. 2017 8:30–11:00 hod.
Vystoupí: Karel Kekeši a děti ze ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka.
Vstup volný, změna programu vyhrazena.
Akce probíhá pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, primátorky a statutárního 
města Prostějova

Psychobudka 
Charita Prostějov, sociální rehabili-
tace Cesta, pod záštitou primátorky 
města Prostějova RNDr. Raškové, 
představuje unikátní zážitek – simu-
látor schizofrenie

Kde: Klubovna Kulturního klu-
bu DUHA, I. patro, Školní ulice 4

Kdy: 5. 6. (pondělí) – 9. 6. 
2017 (pátek) od 9:00 do 16:00

Dne 7. 6. 2017 v 16:00 beseda 
s MUDr. Rozkošem na téma: 
Schizofrenie aneb „bláznit je 
lidské“ v prostorách sálu Kul-
turního klubu Duha, I. patro.

Psychobudka je speciální pro-
jekční box, který návštěvníkovi zpro-
středkovává pocity a prožitky lidí 
trpících schizofrenií prostřednictvím 
zhlédnutí krátkého interaktivního fil-
mu Do vlastních rukou. Divák je tedy 

zároveň aktivním účastníkem reagu-
jícím na podněty pomocí dotykové 
obrazovky. Délka filmu je 7–9 minut.

Tento projekt vznikl se záměrem 
zprostředkovat zdravým lidem mož-
nost ponořit se na chvíli do světa lidí 
trpících schizofrenií a prožít alespoň 
zlomek toho, co mohou nemocní, 
kteří se neléčí, prožívat každý den. 
Film je určen pro širokou veřejnost, 
rodinným příslušníkům pacientů 
i studentům.

Bližší informace: 777 731 329, So-
ciální rehabilitace Cesta.
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Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb 
a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

vás zvou ve dnech 13.–17. června 2017
na 60. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátorky města Prostějova 
RNDr. Aleny Raškové, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu spolupracují 

Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

SPOLEČNOST, KULTURA

ÚTERÝ 13. června
13.00–16.00 SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA

16.30
jeviště MD

DěS ČK – MAlá a VElká, Český Krumlov
Svět nás má! 
Autor literární předlohy: Experimentální poezie
Dramatizace: Marta Hermannová, Veronika Holcová
Režie: Veronika Holcová, Marta Hermannová

17.30–18.00
DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE           Zahrádka Národního domu
20.00 hodin KVĚTY – nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých 

a nejostřejší z jemných
21.00
nám. T. G. Masaryka 
před budovou muzea

(v případě nepříznivého počasí 
V MD) 

ZAHÁJENÍ 60. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA 
– spojené s předáním symbolického klíče od městských 
bran

THE LOSER(S) – novocirkusové akrobatické představení 
na motivy básně Osudový stín

STŘEDA 14. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. katego-
rie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1.+ 2. + 3. skupina)

9.00 – 12.00
jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(1.+ 2. + 3. skupina)

13.00 – 16.00 Semináře Wolkrova Prostějova
13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 2. kategorie
(1.+ 2. + 3. skupina)

16.30
DUHA

TORZO NA DRUHOU, Turnov
Abstraktní žvýkačka
autorské představení
Režie: Romana Zemenová a soubor

17.10
DUHA

STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU V SOBOTCE
Mami!
Autor literární předlohy: Marina Cvětajevová
Dramatizátor: Lada Blažejová, Režie: Lada Blažejová

18.00 – 19.00
DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

19.30 jeviště MD Host festivalu
JÁ PÍŠI VÁM…
Puškinův Evžen Oněgin

21.00 hodin
Přednáškový sál ND

IMPROCORE – hudebně – literární improvizace

ČTVRTEK 15. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům  
2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(4. + 5. + 6. skupina)

9.00 – 12.00
jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(4. + 5. + 6. skupina)

13.00 – 16.00 Semináře Wolkrova Prostějova

13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 2. kategorie
(4. + 5. + 6. skupina)

16.30
DUHA

TŘETÍ VĚK LOUNY
Analéma
autorské představení
Režie: Renata Vordová

17.30 – 18.00
DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

18.15
MD

Inspirativní představení
DIVADLO V CELETNÉ
TERMINUS
Tři monology ze současného Dublinu. Drsné příběhy, zpo-
čátku realistické, později jimi začínají prostupovat démoni 
a andělé…

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE           Zahrádka Národního domu 
21.00 hodin wHAT´S yOUR fAVORITE nUMBER? –  

plzeňská kapela (electronica-rock‘n‘roll)
PÁTEK 16. června 
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. katego-
rie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. skupina)

9.00 – 14.20
jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ  
1. KATEGORIE
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. skupina)

15.30 – 18.30 Semináře Wolkrova Prostějova
15.30 – 18.30
Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 1. kategorie
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. skupina)

19.00
jeviště MD

Ústaf – Voiceband.cz, Brno
Erben Květy
Autor literární předlohy: K. J. Erben/Kytice
Dramaturgická úprava: Ústaf – Voiceband.cz   
Režie: Zdeněk R. Šturma

20.00 – 20.30
DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE           Zahrádka Národního domu
21.00 hodin URBAND – brněnský pouliční šraml
SOBOTA 17. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND

Hledání hlasu 
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům  
1. a 3. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 1. a 3. kategorie
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

9.00 – 11.55
jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 3. KATEGORIE
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND 

Rozborový seminář 3. kategorie
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. + 2. skupina)

16.30
POINT

VÝSTUP ZE SEMINÁŘŮ 
Wolker teď a tady a Píseň v básni

19.00
DUHA

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 60. ročníku Wolkrova Prostějova 
s předáním cen festivalu

Po dobu konání 60. Wolkrova Prostějova budou probíhat čtyři semináře:
Literární postřižiny (Městská knihovna), Hlas v prostoru, prostor v hlase (Divadlo POINT), Píseň v básni (ND – červený salónek), Wolker teď a tady (ND – modrý salónek)
Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu: 20,- Kč

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

Kontakty: Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení; DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, tel. 582 329 623, 582 329 620, www.prostejov.eu/duha 
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 329 600, 582 329 602
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Rodinné domy Prostějov-Vrahovice

cena RD 
3.399.900 Kč

www.prima-reality.cz 724 215 723

Bytový dům Kostelecká Prostějov

poslední 
3 byty

 2+kk

www.prima-reality.cz 724 215 723
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Cesta bez návratu
pietní vzpomínka k 75. výročí deportace prostějovských Židů.
22. června v 17:00 hodin 2017 v kostele CČSH (Husův sbor), 

Demelova 1 (bývalá synagoga)

Přivítání (Ivana Krejčí, farářka CČSH), 
Reprodukovaná hudba: Different trains  

(Steve Reich, v podání Kronos Kvartet)
„Deportace prostějovských Židů do Terezína“  

(Marie Dokoupilová, historička)
„Miluj bližního svého, neboť je jako ty!“ (Jan Jun, evang. farář) 

„Co oheň nespálil“ (čtení z knihy Maud Beerové – studenti CMG)
„Židé v boji za svobodu Československa“ (Michal Šmucr, ředitel GJW)

Po programu (cca v 18 hod) se odebereme v tichém průvodu 
na hlavní nádraží, odkud se prostějovští Židé vydali v létě r. 1942 

na cestu, z níž nemělo být návratu…
Pořadatelé: prostějovské církve, Gymnázium Jiřího Wolkera, 

Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov

Galerie Cyril zve:
2.–4. 6. 2017, 9.00

„POSTAVILA JSEM U NÁS V ATELIÉRU PLÁTNO. U PLÁTNA LE-
ŽELA RŮŽE“

Třídenní pouť z Ateliréru environmentu FaVu v Brně do galerie Cyril v Pro-
stějově na Brněnské ulici, během které si budou účastníci štafětově pře-

dávat obraz odvozený od příběhu mexické madony Virgen de Guadalupe. 
Pouť začíná společnou malbou růžemi.

povede: Tereza Kašparová
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na: galerie@gmail.com

4. 6. 2017, 10.30 
CESTA NA VRCHOL HORY TEPEYAC

Putování galerií, symbolizující poutní cestu na mexickou horu Tepeyac, s atri-
buty Panny Marie Guadalupské. Předcházet bude přednáška o této tradici 
a mexickém obrazu Panny Marie, který visí v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Povede: Anna Tesařová
Místo: Galerie Cyril

11.15 
O lidové tvořivosti

Koncert orchestru studentů Ateliéru environmentu.
Místo: lávka nad kostelní klenbou

Hudbu složil a orchestr řídí:
Martin Hurych

11. 6. 2017, 10.30
DALO BY SE NIEČO V KOSTOLE ZMĚNIŤ?

Workshop zaměřený na imaginativní kresbu prostoru.
Místo. PAX

Povede: Nikola Preťová
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Pěvecký sbor Nota Bene 
Prostějov srdečně zve 

na koncert, který se koná 
6. června 2017 v 18 hodin 
v přednáškovém sále Ná-
rodního domu za finanční 

podpory statutárního města 
Prostějova.

Pozvánka
na Varhanní koncert 

v kostele sv. Petra a Pavla 
v Prostějově

2. 7. 2017  
od 15:00 hodin

na varhany bude hrát 
Imrich Szabó (Slovensko)

Pozvánka 

Státní okresní archiv 
Prostějov zve veřejnost 
na výstavu k dějinám 

školství, která 
mapuje vývoj školství 
od zavedení povinné 

školní docházky Marií 
Terezií do poloviny 
20. století. Školní 

sytém na Prostějovsku 
je dokumentován 

dobovými písemnostmi 
z fondů spravovaných 
archivem. Dokumenty 

jsou doplněny 
ukázkami pomůcek 

a učebnic, které 
zapůjčily školy 

v Pivíně a Kostelci 
na Hané. Kromě 
základních údajů 

o školách a školství 
na Prostějovsku se 

mimo jiné návštěvník 
dozví, jak se vyvíjel 

systém známkování, 
kdy bylo zrušeno 

používání tělesných 
trestů ve škole atd. 

Výstava bude zahájena 
dne  6. června 2017 

v 17:00 h. ve výstavním 
sále Státního 

okresního archiv 
Prostějov a potrvá   

do 30. června 2017.
-tc-

V pondělí  
5. června bude v ICM Prostějov probíhat kreativní dílna – 
nebude možné využít přístup na počítač.

V pondělí a v úterý 12. a 13. června bude z důvodu účasti 
na Celostátním setkání pracovníků ICM zavřeno.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.
icmprostejov.cz.

Akce plánované na červen
EU v otázkách – soutěž 
Den Evropy se každý rok připomíná 9. května. V ten samý den 
v ICM Prostějov letos odstartovala tradiční soutěž Evropská unie 
v otázkách, která potrvá až do 13. června. Soutěžit mohou žáci ZŠ 
i SŠ ve věku od  
12 do 19 let (včetně). Více informací k soutěži najdete na webu 
www.icmprostejov.cz. 

Tvořivá dílna s ICM  
– bločky a obaly na knížky
Léto se blíží a na každého čeká nějaká ta relaxace. Ať už s novou 
knihou, kterou je dobré si pěkně obalit, nebo na cestách při psaní 
prázdninového deníčku. Přijďte si takový obal, deníček nebo 
i bloček na plány i úkoly vyrobit na červnovou kreativní dílničku. 
Tvořit budeme v pondělí 5. června 2017 od 14.00 do 17.00 hod. 
ve studovně ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov. Finančně 
podpořilo Statutární město Prostějov.

Beseda „Mezinárodní projekty?  
Už vím, co to je, a chci jet zase!“
Chcete se vědět, jak se zúčastnit mezinárodního projektu? Kolik 
to stojí a co vám to dá? Přijďte v úterý 6. června od 16.00 hod. 
na prezentaci Ivany Kocourkové, účastnice školení Into the 
World, která spolu s druhou českou účastnicí vyjela na týden 
do Rumunska a přivezla si spoustu zážitků i fotek. Zeptejte se 
na to, co vás zajímá, ať už o školeních pod programem Erasmus+ 
samotných nebo o jejich  
pobytu v Rumunsku. Bližší informace najdete na  
www.icmprostejov.cz. 

Průkazy ISIC Scholar, ISIC a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, které vám zajistí průkazy 
ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pedagogové) 
– v Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete 
vyřídit na počkání v ICM Prostějov, Komenského 17 v otevírací 
době. Informace o tom, co potřebujete k vyřízení karty, a naši 
otevírací dobu najdete na našem webu  
www.icmprostejov.cz. 

Výstava obrazů 
Silvie Novotné 
v Avatarce
V prostějovské Art kavárně Avatarka 
se uskuteční do konce měsíce červ-
na 2017 prodloužená výstava obrazů 
pražské malířky Silvie Novotné. Au-
torka ji nazvala Múzy, Bohyně a jiné 
bytosti. Ve svém díle vyjadřuje tou-
hu po ladnosti a povznášející kráse 
skrze jasné a zářivé barvy. Prezen-
tuje originální malbu uměleckým 
pastelem. Jde o ojedinělou techniku 
velmi náročnou na preciznost pro-
vedení. Na výstavu srdečně zvou Iva 
Polická, majitelka Avatarky a Zdeň-
ka Trnečková, kurátorka.

Antonín Bůžek

Pozvánka 
na výstavu

SOŠ Prostějov, 
Husserla 1, Prostějov

pořádá ve svých 
prostorách putovní 
výstavu fotografií  

Charity Prostějov k 25. 
výročí jejího založení

Autor fotografií: Tereza 
Skoupilová a kolektiv 
pracovníků charity.

Výstava probíhá 
ve dnech  

2. 5.–29. 6. 2017
Otevřeno: Pondělí – 
Pátek 8:00 – 15:00

Změny v otevírací 
době ICM
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INZERCE

CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Hledáme pracovníka na pozici 

EXPEDIENT
jedná se o vychystávání objednávek. 

Vše potřebné vás naučíme.
Měsíční mzda 15 000 až 17 000 Kč. 

Bližší informace na adrese Žitná 22, Prostějov. 
Životopis zašlete emailem na m.makovec@mampekarstvi.cz  

Tel.: 777 764 178
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V poslední době má situace v oblasti 
bezdomovectví v regionu Prostějov 
stále vzrůstající tendenci, což je ce-
lospolečenský problém. Přibylo lidí 
pohybujících se na ulici i lokalit, kde 
se bezdomovci zdržují. Lidé bez do-
mova se rekrutují ze všech věkových 
skupin, přibývá spousta mladých lidí. 
Na ulici se objevují i senioři, kteří jsou 
nejvíce rizikovou skupinou, i z hledis-
ka zdraví.

Jedna ze služeb AC, je nízkopra-
hové denní centrum, kde mohou 
bezdomovci pobývat i přes den, mají 
možnost využít sociální zázemí, hygie-
nickou očistu, možnost vyprání prádla 
i jeho okamžité usušení (AC disponuje 
sušičkou prádla). Každý zde má právo 
dostat denně zdarma kávu, čaj, v zim-
ním období dokonce zdarma oběd 
formou hotového jídla. Předpokladem 
pro poskytnutí této pomoci je střízlivý 
stav a volná kapacita i této služby. 
Strava je často nejdůležitější pomocí 
lidem bez domova.

Noclehárna, jejíž kapacita i přes 
velkou obměnu klientů bývá zaplněna 

i přes léto je také službou, která vel-
mi pomáhá řešit akutní stavy, kdy se 
člověk dostane ze dne na den do situ-
ace spojené se ztrátou bydlení. Velká 
pomoc je v tomto ohledu první noc 
zdarma.

Azylové centrum se od letošního 
roku zapojilo do projektu MPSV - Po-
travinové a materiální pomoci, jako 
partnerská organizace. Znamená to, 
že každý, kdo aktuálně využívá našich 
služeb, bude dle své potřeby dostávat 
v rámci výdeje této pomoci jednou 
týdně potraviny a např. i hygienické 
potřeby dle aktuálně naskladněného 
zboží, které přebíráme od potravinové 
banky v Olomouci.

Pevně věříme, že tato pomoc bude 
velmi účelná, jelikož spousta lidí bez 
domova nemá právě prostředky ani 
na základní obživu.

-jk, red-

Azylové centrum rozdává potravinovou  
a materiální pomoc Konec dubna 

proběhl i letos 
ve znamení 
Doteků módy. 
Už 17. ročník 
této soutěže 
pořádala tra-
dičně Střední 
škola designu 
a módy. Gala-
večer soutěže 
Doteky módy 
o d s t a r t o v a l 
v pátek 21. 
4. 2017 v 19 
hodin v Měst-
ském divadle v Prostějově a o přízeň 
poroty i diváků se zde utkalo 15 finalis-
tů z celé České a Slovenské republiky.

Tito finalisté byli vybráni v před-
kole, které proběhlo začátkem dubna 
na SŠDAM. Do předkola se přihlási-
lo celkem 29 soutěžících z celé České 
a Slovenské republiky (celkem z 10 
měst a ze 14 škol) a na galavečer se 
probojovalo 15 finalistů. 

Celý večer proběhl pod taktovkou 
herce Tomáše Hanáka. V porotě za-
sedla i známá česká návrhářka Libě-

na Rochová. Hlavní cenu si do Brna 
za svou kolekci JS1.01odvezl Jan 
Smejkal. Studentkám Střední ško-
ly designu a módy Alžbětě Kotkové 
a Elišce Drtilové udělila porota za je-
jich kolekci s názvem Dva v jednom 
2. místo. Nejvíce cen si odnesl Adam 
Grmolec, rovněž student Střední 
školy designu a módy, který získal 
za svou kolekci Černá labuť 3. místo 
hlavní poroty, ale rovněž Cenu od-
borné poroty a Cenu diváka. Vítězům 
blahopřejeme. -iv-

Doteky módy se opět vydařily
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Otcové a děti
Co mohou tatínci dát svým dětem a co děti potřebují od táty? Beseda pro 
pouze pro muže
s rodinným poradcem a otcem tří synů ing.P Mečkovským.
Beseda se koná ve středu 7. 6. v 18 hodin. Rezervace míst předem.
Cestujeme s dětmi
Besedování pro rodiče s dětmi s Mgr. I.Halouzkovou o tom, jak se připravit 
na léto, a na cestování s malými dětmi, co přibalit do cestovní lékárničky, 
jak se chránit před klíšťaty i sluncem, co dělat správně v případě úpalu 
a úžehu a spousta dalších praktických rad.
Beseda se koná v pátek 2. 6. v 10.30. Rezervace míst předem.
 
Dopravní dopoledne aneb rozloučení  
se školním rokem na dopravním hřišti 
Tradiční program na dopravním hřišti pro rodiče s dětmi. Vlastní odrážed-
la s sebou. 
Ve čtvrtek 29. 6. 9.30–11.30. Rezervace míst předem.
Herny pro rodiče s dětmi bez programu
pátky 10.15–12.15. / 9. 6., 16. 6. a 23. 6.
Pondělní odpolední herny se v červnu už nekonají.
Individuální právní poradenství 
s Mgr.A.Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma. 
Individuální psychologické poradenství 
s PhDr. P.Tenglerovou dle objednání
Zápis do programů v cyklu září–prosinec pro nové zájemce 
se bude konat ve středu 21. 6. 8.30–12.00.
Další kolo zápisů na volná místa proběhne v září. 
Informace o volných místech a zápis v době letních prázdnin na  
www.mcprostejov.cz

 www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou 
podpořeny z dotačního programu MPSV, Statutárním městem Prostějov 
a Olomouckým krajem.

Program MC Cipísek  
červen 2017
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Hudba Arnolda Prokopa a Divadlo 
Point, to je kombinace, která zaru-
čuje úspěch. Ačkoli co délky příprav 
a zkoušení se tato inscenace dostala 
na první příčku v historii Pointu, tr-
pělivost se vyplatila. „Texty jsem začal 
psát někdy na konci roku 2015. Začát-
kem následujícího roku jsem poprosil 
Arnolda Prokopa, aby mi je zhudebnil. 
A původní premiéra byla plánována 
na červen 2016. Tehdy jsem si uvědo-
mil, že některé věci chtějí čas a hroma-
du práce. A tak jsme teprve na začátku 
letošní sezóny začali zkoušet z gruntu 
přepracovanou hru,“ říká textař a re-
žisér Aleš Procházka. Muzikál vznikl 
podle původní filmové verze z roku 
2010 (režie Jakub Hyndrich). Aleš 
Procházka vsadil na zkušené herecké 
opory Pointu (Vítězslav Lužný, Tere-
za Snášelová, Lukáš Kameníček, Ka-
rolína Vejmělková a další) a nebál se 
zariskovat s obsazením mladé nadané 
generace Pointu. „Potíž je v tom, že ty 
nejmladší naučíte sotva chodit a oni 
by rovnou chtěli létat. Strašně dlouho 
trvá, než je naučíte sebedůvěře, že jed-
nou létat dokážou, jenže bez poctivé 
práce na těch ´otravných´ zkouškách 
většinou končí s rozbitým nosem 
a pak už se třeba ke zkoušení nevrátí. 
A veškerá energie a práce je k ničemu. 
Na druhé straně ti, kteří se otřepou 

a znovu a znovu to létání zkouší, mají 
nejlepší šanci k úspěchu.“ Hodnotí 
Procházka a dodává: „Na této insce-
naci pracovala ohromná spousta lidí. 
A myslím tím teď zejména ty, kdo 
nejsou při představení vidět. Účinku-
jící vše dostali téměř ´na talíři´ a těm 
patří ohromný dík. Na závěr sezóny 
jsme nemohli dostat lepší dárek, než 
takový fantastický úspěch. A to také 
díky nim.“  -js-
Divadlo Point při Gymnáziu J. 
Wolkera
Hudba: Arnold Prokop 
Autorka folkových písní:Martina 
Hurikán Seibertová
Hudební režie a soundmastering: 
Vlastimil Lang
Dramaturgie: Vítězslav Lužný
Kostýmy: Yvonna Leitner 
a Magdaléna Jansová
Scéna: Jana Zimčíková
Hudbu nahráli: Arnold Prokop 
(piáno), Jana Dosedělová (příčná 
flétna), Antonín Dlapa (kytara), Jan 
Pospíšil (saxofon), Vojtěch Pospíšil 
(klarinet), Bohumil Stoklasa (basová 
kytara)
Choreografie: Lucie Lužná
Texty písní, libreto a režie: Aleš 
Procházka
Premiéra v Městském Divadle 
Prostějov 12. května 2017.

Fantastický úspěch  
nového muzikálu Divadla Point

Klub podnikavých žen 
zve na jedinečný večer 

„Tajemství komunikace beze slov“
Umět tak poodhalit roušku tajných signálů, jež vysíláme našimi 

pohyby, gesty, řečí těla v průběhu vzájemných komunikací. Nejde 
nekomunikovat. Neverbální komunikace vytváří první dojem, kterým 
působíme na druhé. Zažehuje jiskru zájmu o nás a cokoliv, co říkáme, 
nabízíme. Umí podpořit naši důvěryhodnost, ale stejně tak nám může 

zavírat dveře a způsobit nezájem. 

Pojďte s námi prozkoumat sílu podání ruky,  
úsměvu, držení těla, očního kontaktu. 

Kdy a kde? 
Ve čtvrtek 22. června 2017 od 17:00

do 19:30 hodin v salonku Kavárny Národního domu. 
Lektorem večera je Mgr. Robert Stuchlík – trenér aplikované 

psychologie, certifikovaný somatický kouč. Během své praxe si u 
klientů všiml, že hodně mluví o práci, ale neumí správně chodit, neumí 

podávat ruce, neumí dýchat, čímž zbytečně blokují své schopnosti 
růstu. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme si své místo zavčas 

rezervovat u paní Heleny Volfové formou sms  
na telefon ním čísle 605 051 955. 

Vstupné je 200 Kč. Těšit se můžete na trochu povídání  
a především praktická cvičení, která vám umožní vyjít ze zóny 

běžného komfortu. 
-PP-

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s. 
www.reikimorava.cz 
608 707 122, e-mail: asociace@reikimorava.cz

vás zve na červnové akce: 
10. 6. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. STUPEŇ – ART ECON SŠ, 
Husovo nám. 91, PV, 2. NP, multimediální posluchárna 
Po krátkém úvodu o možnostech práce s mistrovským stupněm REIKI 
je individuálně provedena iniciace na mistrovský symbol tradičního 
Usuiho REIKI.

24. 6. 2017 sobota 10.00 hod
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ  – ART ECON SŠ,  
Husovo nám. 91, PV, 2. NP, multimediální učebna
 Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace na REIKI. 
Následuje seminář o práci s energií REIKI a průběžné procvičování 
jednotlivých technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. 

Pokud se rozhodnete pro některý ze seminářů, napište na výše  
uvedenou mailovou adresu. Mgr. Rudolf FRANTIS

 Projekt „Seznamování veřejnosti s tradičním Usuiho REIKI“  
je spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov  
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cervenekontejnery.cz

Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

KAŽDÝ, KDO LETOS VHODÍ starý telefon, PC klávesnici nebo 
třeba elektronickou hračku do jednoho z našich červených 
kontejnerů, POMŮŽE HENDIKEPOVANÝM NAJÍT PRÁCI. 

NEVHAZUJTE
spotřebiče se zbytky jídla, 
nebezpečný odpad, plasty, 
směsný odpad, atd.

DO ČERVENÉHO 
KONTEJNERU PATŘÍ

drobné vysloužilé elektrozařízení 
s maximálním rozměrem 
51 x 36 x 40 cm

tarého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

TŘÍDIT 
STARÉ ELEKTRO 

SE VYPLATÍ

„Díky projektu Koruna za kilo jsem 
prošla rekvalifikací a získala tak práci“, 
říká Petra Bočková, zdravotně postižená.
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VYKOUPÍME DUKVYKOUPÍME DUKÁTY
SV. VÁCLAVA

Z LET 1923–1939

Číslované dukáty pamětní 1918–1923: 400–600 000 Kč dle čísla. 
Veškeré zlaté medaile z let 1918–1938 Sada Karel IV. 1978 – 200 000 Kč.

1923  12 000 Kč
1924  13 000 Kč
1925  12 000 Kč
1926  12 000 Kč
1927  15 000 Kč

1928  18 000 Kč
1929  40 000 Kč
1930  45 000 Kč
1931  12 000 Kč
1932  13 000 Kč

1933  12 000 Kč
1934  40 000 Kč
1935  26 000 Kč
1936  26 000 Kč
1937  300 000 Kč

JEDNODUKÁT: 

1923  35 000 Kč 
1929  130 000 Kč 
1930  180 000 Kč 

1931  40 000 Kč 
1932  35 000 Kč
1933  35 000 Kč 

1934  40 000 Kč 
1935  40 000 Kč 
1936  220 000 Kč

DVOUDUKÁT:

1929  140 000 Kč 
1930  370 000 Kč 
1931  140 000 Kč 
1932  140 000 Kč

1933  140 000 Kč 
1934  150 000 Kč 
1935  160 000 Kč 
1936  280 000 Kč

PĚTIDUKÁT:

1929  300 000 Kč 
1930  800 000 Kč 
1931  310 000 Kč 
1932  320 000 Kč

1933  300 000 Kč 
1934  310 000 Kč 
1935  350 000 Kč 
1936  340 000 Kč

DESETIDUKÁT:

INFO – TEL.: 736 127 661 p. SIMON, E-MAIL: simonrene@seznam.cz

Mírový běh 
I tentokrát dorazí běžci 

do Prostějova!
Konkrétně  

v sobotu 17. června 
v rámci zdolávání etapy 
Boskovice – Olomouc. 

V Prostějově očekáváme 
běžce v 15:00 hodin.

Prostějovská šachová škola z. s. a šachové oddíly SK Prostějov a Rošáda Prostějov pořádají
3. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu:

CHESS Prostějov 2017 OPEN
Termín: sobota 10.června 2017

Místo: Lidový dům, ulice Vápenice 21, Prostějov
Kategorie: A) Hráči 16 – 99 let, aktivní členové šachových oddílů i neregistrovaní šachisté

B Mládež 1–15 let (do r. 2002), aktivní členové šachových oddílů 
 i neregistrovaní mladí šachisté, studenti, žáci, amatéři, apod.

Systém hry: švýcarský, na 7 kol, řízený programem Swiss Manager, bez povinného zapisování partií.  
Tempo hry 15 + 15 minut na celou partii. Nepřípustný tah neprohrává. Při rozdílu ELO hráčů + 300  

možno přidat 5 minut na hru slabšímu hráči.

Časový harmonogram:
Sobota 8:15–9:00 Prezence

9:00–9:15 Losování a zahájení
9:30–15:00 1.–7. kolo
15:00 vyhlášení výsledků

Vyhlašování proběhne v pořadí: 1.–3. místo v každé kategorii (B + A) a nejlepší žena/dívka a nejmladší hráč. 
Souběh cen není možný. Každý dětský hráč obdrží sladkou odměnu.

Ředitel turnaje: Pavel Navrátil, pavel.grafia@seznam.cz 
Rozhodčí: Jana Indrová + Martin Dvořák

Přihlášky s uvedením jména hráče a ročníku narození zasílejte nejpozději do 5. 6. 2017 na email ředitele turnaje: 
pavel.grafia@seznam.cz . Hrát mohou i předem nepřihlášení hráči, vítáme zejména děti, rodiče a prarodiče, jako 

poděkování za jejich podporu šachové hry této sezóny. Turnaj je limitován max. počtem 60 hráčů.
Vklad: 130,- Kč za jednotlivce, splatný v hotovosti u prezence. Mládež do 15 let 80,- Kč. V ceně vkladu je guláš. 

Pro předem nepřihlášení hráče (od 6. 6. 2017) nemůžeme garantovat zajištění oběda. Příplatek: přihlášky 
dospělého hráče po 6. 6. 2017 popř. u prezence + 30,- Kč ke vkladu.

Akce je podpořena statutárním městem Prostějovem



899 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 
(Lékárna u radnice)

Akční ceny produktů platné od 1. 6.–30. 6. 2017. Platí do vyprodání zásob.

Lékárna Mamed Prostějov (Lékárna u radnice), Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno Po–Pá 8–17:30 hod

www.aaaleky.cz

  klientské karty 
 internetový obchod www.aaaleky.cz
  lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami 
  kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic, 

Ducray, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy 
  obuv Santé  
  Sunar lékárna

309 Kč

219 Kč

212 Kč

169 Kč

sleva 
100 Kč

na vybrané 
krémy značky 
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