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Pro zajištěné manžele sháním 
RD na okraji PV a pro studenta 
byt 1+1. Za naše klienty 
předem děkuji.
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místnostmi, nové omítky.
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UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou 
reklamy) odpovídá dle tiskového 
zákona vydavatel, v případě Pro-
stějovských radničních listů tedy 
statutární město Prostějov. 

Z tohoto důvodu nebudou 
zveřejňovány články, které by 
se mohly dotýkat cti, důstojnos-
ti nebo soukromí určité fyzické 
osoby, anebo jména nebo dobré 
pověsti určité právnické osoby.

4. srpna si připomeneme dvě 
stě let od narození národního 
činitele a vlastence Hynka 
Čecháčka.

Narodil se 4. srpna 1817 na tehdej-
ším Anenském předměstí v domě 
číslo 152  Lazaru Čecháčkovi a Ma-
rianě rozené Valentové.  Bezpo-
chyby se jednalo o pozoruhodnou 
osobnost z okruhu „první gardy“ 
našich národních činitelů kolem 
Eduarda Chmelaře, Františka Mož-
ného a Aloise Pořízky. Byl členem 
různých spolků (např. čtenářský, 
měšťanská beseda) a profesí byl 
tkadlec (ulice Újezd č 3, Mlýnská 
ulice č. 24). V šedesátých letech 19. 
století byl členem české menšiny 
v prostějovském obecním výboru. 
Především se však zapsal do histo-
rie jako předseda Občanské zálož-
ny, která podporovala a vydržovala 

českou reálku v Prostějově. Hynek 
Čecháček se také zároveň účast-
nil různých jednání v souvislosti 
se založením reálky v roce 1871, 
například u ministra školství Josefa 
Jirečka. Zemřel 11. října 1899 v Pro-
stějově.  Jeho současníci a přátelé 
jej hodnotili jako „osobnost účast-
nící se všech prací národních, jako 
vlastence vzácného zrna a muže po-
ctivého a svědomitého“. Dnes nám 
tuto neprávem zapomenutou osob-
nost našeho města připomíná jen 
pár stránek archivních dokumentů 
a vzpomínková kniha Ondřeje Při-
kryla Z těžkých dob Prostějova. 

Před sto padesáti lety – 30. 
srpna 1867 –  se narodil měst-
ský zahradník a správce hřbitova 
František Havránek.  Rodák z Če-
hovic získal první praktické zku-
šenosti v zámeckých zahradách 
v Čechách pod Kosířem, Židlocho-
vicích a Lednici a u rodiny Wich-
terlových. Od 1. července 1899 za-

čal zastávat nově zřízenou funkci 
městského zahradníka. V této době 
se začal budovat městský hřbitov 
a právě při jeho dendrologické 
koncepci sehrál Havránek stěžej-
ní roli. Stal se také jeho prvním 
správcem V roce 1930 se zasadil 
o vybudování skleníkové zimní 
zahrady v Brněnské ulici. Zde pěs-
toval různé tropické rostliny. Tyto 
se potom v letních měsících nachá-
zely v parcích a ulicích města.  Je 
také autorem projektu na úpravu 
nově založených Kolářových sadů 
a botanické zahrady. V botanické 
zahradě je autorem půdorysného 
členění záhonů. Navrhl zde dvě 
velké elipsy s vodními plochami 
uprostřed a zároveň zajišťoval rost-
liny sadů, zahrad a polí. V červnu 
1935 odešel do důchodu. Zemřel 
10. prosince 1944 v Prostějově. 
František Havránek byl aktivním 
členem Kuratoria botanické zahra-
dy a zakládajícím členem Okrašlo-
vacího spolku v Prostějově, který 
ocenil jeho celoživotní dílo uděle-
ním čestného členství.

Ze sedmdesáti na jedenaosmdesát 
dní

Nedávné přívalové deště a vícepráce 
se podepisují na délce investiční akce, 
kterou je právě probíhající rekon-
strukce náměstí. 

„Práce, které jsou naplánované 
na tento rok, měly trvat sedmdesát 
dnů. Z důvodu nevhodných klimatic-
kých podmínek v průběhu letošního 
měsíce června a července, kdy nebylo 
možné pokračovat ve stavební čin-
nosti, se na nás obrátila společnost 
STRABAG a.s., zda je možné konečný 
termín prací o pár dní posunout,“ uve-
dl první náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer. Dle vyjádření firmy právě pří-
valové deště znemožnily na stavbě 
pracovat každý den a následný den 
po dešti. Společnost proto požádala 
o posunutí termínu dokončení díla 
o šest dní. Navíc se navýšil objem sta-
vebních prací z důvodu skrytých kon-
strukcí (množství betonových základů 

pod schody, bývalou sochou, bývalou 
požární nádrží, která se nacházela 
v konstrukčních vrstvách budoucích 
komunikací), havarijního stavu po-
klopu studny a jejich rozvodů, která 
slouží pro zásobování vodou záchran-
ného integrovaného systému a správ-
ce veřejné zeleně a zpevněných ploch 
společnost FFC. Tyto práce termín 
dokončení stavby posunují o dalších 
pět dní.

„Je třeba říci, že zhotovitel prová-

dí stavební práce kvalitně a důsledně, 
snaží se využít všechny dny k práci. 
Ta probíhá v sobotu i neděli, včetně 
nedávných svátků. Proto jsme se jim 
rozhodli vyjít vstříc,“ uzavřel první ná-
městek primátorky Fišer. 

Se stavební společností bude proto 
uzavřen dodatek smlouvy na posunu-
tí termínu dokončení III. a IV. etapy 
realizované v roce 2017 ze sedmdesáti 
na jedenaosmdesát dní.  

-kaa-

HANA BARTKOVÁ

Výročí měsíce KRÁTCE

Pošta v Dolní ulici  
je uzavřena
Důvodem je její rekonstrukce.
Česká pošta informuje, že od 21. 
7.–21. 8. 2017 je pošta Prostějov 
8 (Dolní ulice) z důvodu rekon-
strukce uzavřena. Veškeré služby 
budou po dobu opravy zajištěny 
na poště Prostějov 1. 

Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce náměstí Spojenců se o něco protáhne
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Poslední dva díly seriálu:  
volební období je v půli – bilancujeme
Jak je plněno Programové 
prohlášení Rady města 2014 
– 2018 a čeho se podařilo 
dosáhnout? 

Osmidílný seriál dnes uzavřou posled-
ní dva díly, jež se zaměřují na plnění 
úkolů, které si Rada města Prostějova 
na začátku svého funkčního období 
stanovila. Tentokrát jde o oblast spor-
tu, volného času, školství a kultury, 
a také oblast samosprávy a výkonu 
státní správy.

Ke kterým bodům se v oblasti 
sportu, volného času, školství 
a kultury radní zavázali? 
n  velkou pozornost budeme i nadále 

věnovat prostějovským předškol-
ním a školním zařízením 

n podpoříme sport s důrazem 
na sportovní aktivity dětí a mládeže 
a na úspěšnou reprezentaci města 
n podpoříme zlepšování podmínek re-

kreačního plavání 
n podpoříme volnočasové aktivy dětí 

a mládeže 
n podpoříme festivaly pořádaných 

městem – zejména Wolkrův Pros-
tějov, Hanácké slavnosti a další ak-
tivity 
n Městské divadlo, knihovnu a Sport-

centrum považujeme za důležité 
a potřebné instituce, jejich činnost 
budeme podporovat
n podpoříme budování vícegenerač-

ních hřišť v různých lokalitách města 
n vybudujeme další sportoviště 
n budeme pokračovat ve vydávání pu-

blikací o Prostějově 
n budeme usilovat o obnovení měst-

ské galerie 

Školská zařízení postupně procházejí 
modernizací, řadou oprav a zlepšení. 
Provádí se jak kompletní opravy škol, 
tak i energeticky úsporná opatření, 
která mají v budoucích letech ušetřit 
finance za energie. Zaměřujeme se 
také na modernizaci vybavení mateř-
ských a základních škol.

Mnoha milionová podpora jde 
také různým druhům sportu. Infor-
mace o dotacích od roku 2011 jsou 
na webu města https://www.proste-
jov.eu/cs/obcan/dotace.html.

Dlouhodobě připravovanou zále-
žitostí je nový plavecký bazén v loka-
litě nazvané „koupelky“ v Krasicích. 
Celkovou rekonstrukcí prochází také 
areály Velodromu a Sportcentra.

Připravujeme také tradiční akce 
jako je Wolkrův Prostějov, Hanácké 
slavnosti, Prostějovské kulturní léto 
a zimu, Velikonoční jarmark či na-
příklad Masopust. Akce tohoto dru-
hu přispívají k oživení centra města. 
Novinky také přinese osamostatněné 
Kino Metro 70, které již od ledna 2017 
pod vedením nové ředitelky chystá 
změny jak stavebního charakteru, tak 
změny v repertoáru. 

V rámci revitalizace Neumannova 
náměstí bude součástí stavby umístě-
ní fitness prvků pro seniory. 

Také při revitalizaci náměstí Spo-
jenců je plánována výstavba vícege-
neračního hřiště. Hřiště pro seniory 
bude funkčně podélně rozděleno. Jed-
na část bude osazena venkovními prv-
ky pro cvičení – parkovní posilovací 
stroje. Druhou část hřiště bude možné 
využít např. pro pétanque. Zahájení 
revitalizace náměstí je plánováno v 1. 
polovině roku. Lidé již znají workou-

tové hřiště v Kostelecké ulici, víceú-
čelové hřiště v Čechovicích (2016) či 
v Kolářových sadech a podobně. Daří 
se také zvelebovat stávající sportovní 
stánky, připravujeme rekonstrukce 
sportovišť. Také pro městskou galerii 
se připravuje nové umístění. 

A ke kterým bodům se v oblasti 
radní zavázali v oblasti samosprá-
vy a výkonu státní správy? 
n nadále budeme spolupracovat 

s osadními výbory 
n budeme pokračovat v besedách 

s občany a s podnikateli 
n budeme pokračovat v projektu Zdra-

vé město a místní Agenda 21 
n budeme klást důraz na další zlepšo-

vání práce magistrátu 
n zrealizujeme další opatření ke zvý-

šení transparentnosti a otevřenosti 
radnice

Pravidelně vyhodnocujeme všech-
ny zápisy ze zasedání osadních výborů 
a řešíme průběžně žádosti a připomín-
ky. Spolupráce probíhá i formou tra-
dičních besed s občany v jednotlivých 
částech města. Zdárně se pokračuje 
také v aktivitách projektu Zdravé měs-
to a místní Agenda 21 – známé jsou 
projekty a kampaně jako například 
Den bez aut, Den Země, Den seniorů, 

Dny zdraví, Den diabetu, Den melano-
mu, Dětský čin roku, Den s IZS, sou-
těž O pohár Zdravého města či různé 
festivaly a besedy. Více informací na-
leznete https://www.prostejov.eu/cs/
samosprava/zdrave-mesto-prostejov-
-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-
-mistni-agenda-21-aktualne/

Daří se i další zlepšování práce 
magistrátu, který za dobu tohoto vo-
lebního období získal, stejně tak jako 
město Prostějov, řadu ocenění. Na-
mátkou jmenujme Zlatý erb – Nejlep-
ší webová stránka  města – 2. místo 
v rámci krajského kola Olomouckého 
kraje soutěže Zlatý erb (rok 2017), či 
ocenění Přívětivý úřad 2016 – 1. mís-
to v Olomouckém kraji (rok 2016). 
V letošním roce jsme opět bodovali 
v hodnocení Město pro byznys, kde 
jsme se umístili v Olomouckém kraji 
na třetím místě.

Vedení města také stále více pracu-
je na takzvané transparentní radnici 
a zveřejňuje na svém webu informace 
typu registr pohledávek, rozklikávací 
rozpočet, transparentní účet, přehled 
uzavřených veřejnoprávních smluv, 
faktury jak ty odeslané, tak přijaté. 
Bez zajímavosti není ani Monitor – 
informační portál MFČR.  

-kaa-
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XXXV. Prostějovské hanácké slavnos-
ti se uskuteční v neděli 17. září 2017 
v době od 8,00 do 19,00 hodin na ná-
městí T. G. Masaryka. 

Přihlášky k prodeji jsou k dispozi-
ci ke stažení na webu města – www.
prostejov.eu.

Jmenovaná výběrová komise bude 
z došlých přihlášek vybírat řemeslníky 
a prodejce pro účast na hodovém jar-
marku.
Kritéria výběru budou následující:
1. dodání kompletně vyplněné při-
hlášky ve stanoveném termínu,
2. prodej spojený s ukázkami tradič-
ních lidových řemesel,
3. české zboží řemeslné výroby,
4. kvalita sortimentu,
5. originalita a pestrost sortimentu,
6. kulturně společenská úroveň 
stánku (stánky bez reklam, celkový 
vzhled),
7. celková pestrost sortimentu 
na nám. T. G. Masaryka,
8. realizovatelnost požadavků prodej-
ce na vlastníka pozemku.

Prodejcům vybraným výběrovou 

komisí budou následně zaslány orga-
nizační pokyny a číslo místa stánku 
na e-mailovou adresu uvedenou zá-
jemcem o prodej v přihlášce. 

Přihlášku vyplňte čitelně a zašlete 
obratem na adresu Statutární měs-
to Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA 
Kulturní klub u hradeb, nám T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, 
případně doručte osobně na podatel-
nu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 
11. 8. 2017.

Přílohou přihlášky zašlete fotogra-

fii Vašeho stánku eventuálně nabíze-
ného zboží (podklad pro hodnocení 
kritérií výběrové komise).

Prodejci občerstvení mohou stán-
ky otevřít již  v sobotu 16. září od 9,00 
hodin, ukončení prodeje v 19:00 ho-
din. Podmínkou prodeje občerstvení 
bude složení kauce ve výši 1 000,- Kč, 
která bude vratná v případě, že pro-
dejce uvede místo prodeje do původ-
ního stavu.

Každý vybraný prodejce má z pro-
storových důvodů nárok pouze na  
1 stánek 3 m široký! (větší stánek uvá-
dějte v požadavcích přihlášky).  -OŠKS-

Informace pro zájemce o stánkový prodej na nám. T. G. 
Masaryka na XXXV. Prostějovských hanáckých slavnostech

Blokové čištění 
srpen 2017
15.08. – blok 45

Moravská – vnitroblok a parkoviště 
(Krasická – MŠ), Moravská – vnitrob-
lok – parkoviště (Moravská 83 – 85), 
Krasická (nová zástavba, Moravská – 
Západní), Krasická (Moravská 1–12), 
Krasická (Moravská – Západní), Drozdo-
vice (Určická – Krasická)

17.08. – blok 46

Moravská (Krasická – Moravská po par-
koviště vnitroblok č. 83), Západní, 
Moravská – plocha u Galy, Západní 
– parkoviště, Západní – odbočka ke ga-
rážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála 
Kraváka, Kelčická, Brodecká

22.08. – blok 47

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, 
Finská, Francouzská, Belgická, Italská, 
Holandská, Anglická, sídl. Západ – 
parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, 
sídl. Západ – vnitroblok

23.08. – blok 48

Sídl. svobody – vnitroblok (blok 2–16), 
Sídl. svobody – parkoviště (blok 2–15), 
Anenská,
Sídl. svobody – parkoviště a komunikace 
(blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace 
a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. 
Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobo-
dy, parkoviště U sv. Anny (H&Z)
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Městská policie Prostějov 
v rámci Programu prevence 
kriminality ve městě 

Prostějově pro rok 2017 začne 
od 1. 9. 2017 zdarma značit jízdní 
kola a invalidní vozíky syntetic-

kou DNA. V letošním roce bude 
označeno 200 jízdních kol a in-
validní vozíky dle zájmu. Značení 
je určeno občanům města Prostě-
jova a bude probíhat na služebně 
Městské policie Prostějov, Ha-
vlíčkova ul. č. 4. vždy v pondělí 

a ve středu od 8.00 h do 11.00 h 
a od 12.00 h do 15.00 h. V pří-
padě zájmu o značení, je třeba 
objednat se k této službě přes 
objednávkový systém na webo-
vých stránkách města Prostějova 
https://www.prostejov.eu/cs/

obcan/objednavani-na-urad/ob-
jednani-k-obslouzeni.html, který 
bude spuštěn od 1. 8. 2017, bez 
objednání nebude možné značení 
provést.

Označené jízdní kolo/invalid-
ní vozík budou vyfotografovány 
a s potřebnými údaji zaevidová-
ny v centrálním registru. Značení 
a registrace bude trvat přibližně 
30 minut.

Forenzní značení syntetickou 
DNA je moderní metodou pre-
vence majetkové trestné činnos-
ti. Syntetická DNA je netoxická, 
zdravotně nezávadná látka, která 
je po zaschnutí pouhým okem ne-
viditelná a bez viditelného poško-
zení je neodstranitelná.

Ke značení je třeba s sebou vzít 
očištěné jízdní kolo/invalidní vo-
zík určené ke značení, občanský 
průkaz, doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola/invalidního vozíku, 
popř. je možné jej na místě na-
hradit čestným prohlášením.

Upozorňujeme, že vzhledem 
k technologii materiálu nebude 
možné značit jízdní kola či inva-
lidní vozíky za deštivého počasí 
a při teplotách pod 10°C. Nelze 
značit mokré jízdní kolo/invalid-
ní vozík a je třeba počítat s ná-
slednou dobou schnutí, v případě 
mokrého terénu by mohlo dojít 
ke znehodnocení značení.

Forenzní značení syntetickou 
DNA je podporováno dotačními 
prostředky Ministerstva vnitra 
ČR a finančními prostředky z roz-
počtu Statutárního města Prostě-
jova.

Spolupracujícím subjektem 
na projektu je Policie ČR. -gp-

Forenzní značení jízdních kol  
a invalidních vozíků syntetickou DNA

Městská policie Prostějov

Forenzní značení 
jízdních kol 

– moderní metoda ochrany majetku

zajišťuje evidenci jízdních kol a invalidních vozíků pomocí 
forenzního značení, pro občany města Prostějova.

Pro evidenci a označení je nutné využít objednávací systém na webových  
stránkách města Prostějova www.prostejov.eu. Ten bude v provozu od 1. 8. 2017. 
Značení a registrace bude probíhat na služebně Městské policie Prostějov od  
1. 9. 2017 ve dnech pondělí a středa od 8:00–11:00 a od 12:00–15:00 hodin.  
S sebou je nutné přinést – očištěné jízdní kolo, invalidní vozík, občanský průkaz, 
doklad o způsobu nabytí jízdního kola, popř. čestné prohlášení na místě.

Značení nelze provádět za deštivého počasí a teplotách pod 10 stupňů.

Projekt byl podpořen státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR  
a finančními prostředky z rozpočtu Statutárního města Prostějova.
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V pátek 24. června 2017 se 
na střelnici ve Vrahovicích konal 
už 15. ročník střelecké soutěže 
„O pohár primátora“. I letos byla 
soutěž silně obsazena, účastnili 
se zástupci jak ozbrojených slo-
žek, tak i složek integrovaného 
záchranného systému či sportov-
ních střelců. A jak letošní klání 
dopadlo?

Výsledková listina:
Družstva:
1. místo – OSP PČR Prostějov (Ra-
dovan Kluka, Alois Muzikant, Aleš 
Nadymáček) 368 bodů
2. místo – MP PV 2 (Jan Svozil, 
Jiří Pulter, František Soušek) 362 
bodů
3. místo – Střelecký klub Prostě-
jov (Ladislav Papš, Eva Frýborto-
vá, Květoslav Frodl) 354 bodů
Ženy:
1. místo –  Ing. Věra Bližňáková  

126 bodů
2. místo –  Veronika Kindlová –  

122 bodů
3. místo –  Eva Frýbortová –  

118 bodů
Muži:
1. místo –  Radovan Kluka –  

128 bodů
2. místo – Jan Svozil – 126 bodů

3. místo –  Vladimír Jurkovič –  
124 bodů

Nejlepší střelec:
Radova Kluka – 128 bodů

„Střelecká soutěž se i letos moc 
vydařila. Atmosféra byla příjem-
ná, uvolněná, přitom soutěžící 
brali střelecké závody poměrně 
vážně. Všem děkuji za účast a už 
teď se těším na další ročník,“ kon-
statoval ředitel Městské policie 
Prostějov Jan Nagy.  -jg-

Střelecká soutěž se i letos vydařila

Ceny za sběr papíru předány
Celkem osm základních a jedna 
mateřská škola se zapojilo do letoš-
ního, již dvanáctého ročníku sou-
těže ve sběru separovaného papíru 

organizované městem Prostějovem 
a společností FCC Prostějov, s.r.o.

„Letos děti odevzdaly k recy-
klaci přes 225 tun separovaného 

papíru, což je vynikající výsledek,“ 
pochválil snahu dětí náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil s tím, že čtyři 
vítězné školy obdržely od města 
jednak finanční dar a jednak věcné 
ceny.

Výsledky soutěže:
1. cena 15 000,- Kč – ZŠ Majakov-
ského
2. cena 12 000,- Kč – ZŠ Palackého
3. cena   9 000,- Kč – ZŠ Horáka
4. cena   5 000,- Kč – ZŠ Železného

Celkem 41 000,-Kč
„Dále bylo oceněno, stejně jako 

v loňském roce prvních 10 žáků 
z každé školy dle umístění. Celkem 
tedy 90 žáků, kteří obdrželi dár-
kové poukazy v celkové hodnotě 
48 600,- Kč,“ dodal Pospíšil.

Odměny financované ze zdrojů 
města pro školy a žáky činí celkem 
89 600,-Kč, další odměny získaly 
školy od svozové společnosti FCC 
Prostějov, s.r.o.

-jg-
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V pondělí 10. července 2017 mezi půl 
sedmou a jedenáctou hodinou večer 
vyjeli hasiči v Olomouckém kraji cel-
kem k více než stovce událostí spoje-
ných s bouřkami a silným větrem.  

Nejvíce událostí řešili hasiči 
na Prostějovsku, poté následova-
lo Olomoucko. Ve zbytku kraje byl 
klid. V terénu byly desítky hasičů, 
kteří pomáhali postiženým obyva-
telům. Na území města Prostějova 
se podíleli na odstraňování škod 
také strážníci městské policie.

Prostějovsko
Na Prostějovsku hasiči zejména 
čerpali vodu ze sklepů, a to v Pro-
stějově na ulicích Nerudova, Vasila 
Škracha, Vrlova, Na Splávku, Spor-
tovní, Sladkovského, Knihařská, 
Cyrila Boudy, Dr. Uhra, Kostelní, 
Francouzská, Netušilova, Pod Ko-
sířem, Fanderlíkova, Jasanová, 
U Hřiště, nám. Edmunda Husserla, 
ve Smržicích, ve Vrbátkách, v Če-
chovicích.

V Mostkovicích kroupy rozbily 

střechu ve výšce asi 7 m, na místo 
vyjeli hasiči s výškovou technikou, 
kteří situaci na místě stále řeší (stav 
k 20:00 hodině). V autokempu 
v Mostkovicích spadl strom mezi 
stany, naštěstí nikoho nezranil. 
Další strom v kempu hrozil pádem, 
proto ho hasiči pokáceli.

Na dalších místech na Prostě-
jovsku (Domamyslice, Slatinky, 
Kostelec na Hané, Mostkovice) ha-
siči odstraňovali popadané stromy 
a větve na komunikacích.

Prostějovskem  
se přehnala prudká bouře

KRÁTCE

Zasahující jednotky: 28 
JPO, odhadem 130 hasičů
1. Stanice Prostějov
2. Stanice Olomouc
3. Stanice Kojetín
4. Bílovice
5. Brodek u Prostějova
6. Čelechovice na Hané
7. Držovice
8. Dub nad Moravou
9. Hrubčice
10. Kostelec na Hané
11. Kralice na Hané
12. Krumsín
13. Lipník nad Bečvou
14. Mostkovice
15. Náměšť na Hané
16. Nezamyslice
17. Olšany u Prostějova
18. Plumlov
19. Prostějov – Čechovice
20. Prostějov – Domamyslice
21. Prostějov – Krasice
22. Prostějov – Vrahovice
23. Prostějov – Žešov
24. Slatinky
25. Třebčín
26. Určice
27. Vrbátky
28. Zdětín

Poděkování  
čechovickým hasičům

Dovolte mi, abych touto cestou ve-
řejně poděkoval čechovickým hasi-
čům. Při přívalových deštích dne 10. 
7. 2017 již městská kanalizace ne-
zvládala brát dešťovou vodu a kanály 
a vpustěmi se voda vracela na vozov-
ku a z vozovky se nám voda dostala 
ve velkém množství do sklepních 
prostor. Přijeli přivolaní čechovičtí 
hasiči a s velkou ochotou, vstřícností 
a profesionalitou nám pomohli. Ješ-
tě jednou jim velmi děkujeme za po-
moc. Kořínek Jaroslav, Čechovice

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem hasičům 
za jejich rychlý, bezchybný a profesio-
nální zásah při odstraňování a likvidaci 
následků přívalového deště, který posti-
hl Prostějovsko 10. července v podvečer. 
Na odstraňování škod na území měs-
ta Prostějova se podíleli také strážníci 
Městské policie Prostějov. 

Také bych chtěla touto formou po-
děkovat firmě Grand lahůdky Vrbátky, 
která v nočních hodinách připravila pro 
všechny zasahující hasiče občerstvení 
v podobě baget. 

RNDr. Alena Rašková, primátorka 
města Prostějova
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INZERCE

OBČANSKÁ PORADNA
PETRA MICHKA

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL
Jiří Krampol: Po jednom vystoupení při udělování autogramů se mě 
zeptala hezká dáma, zda-li mám svá oblíbená moudra či epigramy. 
Odpověděl jsem, že zajisté mám. A které to je, zeptala se.  Mám rád 
Dumku o snu a realitě od básníka Jiřího Žáčka, odpověděl jsem. Ona na 
to, že ji nezná. Tak jsem citoval: “Když se v kině dívám na Ornellu Muti, 
toužím plenit dívčí tutti-frutti. Ale když se mrknu na Růžu, nemůžu”.
Radim Uzel: Od Jiřího Žáčka mám rád jeho vtipné epigramy. Zejména 
ten o českém Honzovi. “Jdeš-li světem s holou řití, nevěř všemu, co 
se třpytí!”

Petr Michek: Nedávno v televizi dávali starý fi lm Škola základ života. 
Můj mladší syn po chvíli dívání pronesl: “Neproklínej učitele, ani na 
něj neber hůl – jsi-li hochu, v mládí tele, časem z tebe bude vůl”. “Kdes 
to vzal”, ptám se. S úsměvem mi odvětil. “To je přece Škola života od 
Jiřího Žáčka, brali jsme to ve škole”.

  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

Němčická destilační, s.r.o., Mlýnská 99, 798 27 Němčice nad Hanou

PÁLENICE  MLÝNSKÝ  DVŮR  
–  NĚMČICE  NAD HANOU  

( vjezd z ulice Hřbitovní)

SEZÓNA  ZAHÁJENA,  
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY!!!

Pálenice je vybavena
a vývěvou pro nalévání kvasu

a dvojicí měděných destilačních kotlů
aplynovým vytápěním

Pálenice umožnuje
a pálení od 100 l ovocného kvasu

a uskladnění vašeho kvasu v našem skladu
a podle možností zohlednit vámi navržený termín pálení

a wifi 

Veškeré informace a objednávky
RNDr. Bohumila Procházková

tel.: 605 758 492,  e-mail : bohuproch@seznam.cz
Ceník a více informací na www.nemcickadestilacni.wz.cz
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Kompletní péče o vaše psí přátele v domácím prostředí
SLUŽBY:
  Stříhání a trimování srsti
  Stříhání drápků
  Rozčesávání srsti
  Koupání a vysoušení
  Depilace a čištění oušek

Najdete nás na adrese: Vyškovská 417, Kojetín, 
tel.: +420 777 753 080, e-mail: obchod@zveromat.cz
Najdete nás na adrese: Vyškovská 417, Kojetín, 

NOVINKA!
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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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17

00
75

4/
03
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Zájem o senior taxi stále roste!
Podívejte se na statistické údaje

STATISTIKA 
OBDOBÍ 12/2015–11/2016

K 30. 11. 2016 vystaveno  
celkem 974 ks průkazů.

OBDOBÍ 12/2016–06/2017
K 30. 6. 2017 vystaveno celkem 1.325 ks průkazů. 

OBDOBÍ POČET JÍZD NAJETÝCH  

KILOMETRŮ
PROSINEC 2015  168 jízd nepočítáno
LEDEN 2016  453 jízd nepočítáno
ÚNOR 2016  477 jízd nepočítáno
BŘEZEN 2016  574 jízd 1.564,5 km
DUBEN 2016  675 jízd 1.665,6 km
KVĚTEN 2016  724 jízd 1.718,9 km
ČERVEN 2016  861 jízd 1.983,7 km
ČERVENEC 2016  791 jízd 1.910,1 km
SRPEN 2016  939 jízd 2.399,4 km
ZÁŘÍ 2016  929 jízd 2.184,1 km
ŘÍJEN 2016  912 jízd 2.158,1 km
LISTOPAD 2016  448 jízd 1.060,6 km
CELKEM

za období  
12/2015–11/2016

7.951 jízd nepočítáno

měsíční hodnota 662 jízd nepočítáno

OBDOBÍ POČET JÍZD NAJETÝCH  

KILOMETRŮ
PROSINEC 2016 915 jízd 2.252,7 km
LEDEN 2017 1.176 jízd 2.808,0 km
ÚNOR 2017 989 jízd 2.454,2 km
BŘEZEN 2017 987 jízd 2.504,4 km
DUBEN 2017 1.005 jízd 2.445,1 km

KVĚTEN 2017 1.020 jízd 2.427,5 km
ČERVEN 2017 1.006 jízd 2.479,5 km
CELKEM

za období  
12/2016–06/2017

7.098 jízd 17.371,4 km

měsíční hodnota 1.014 jízd 2.481 km

Jízdy – trasy
Období 12/2015-11/2016

Počet jízd Relativní vyjádření

Nemocnice, polikliniky a lékaři 6.452 81,1 %
Česká pošta 330 4,2 %
Nám. T. G. Masaryka 474 6,0 %
Úřady 389 4,9 %
Sociální služby 170 2,1 %
Hřbitov 136 1,7 %
CELKEM 7.951 100,0 %

Jízdy – trasy

Období 12/2016-06/2017

Počet jízd Relativní vyjádření

Nemocnice, polikliniky a lékaři 6.022 84,8 %
Česká pošta 180 2,5 %
Nám. T. G. Masaryka 384 5,4 %
Úřady 176 2,5 %
Sociální služby 188 2,7 %
Hřbitov 148 2,1 %
CELKEM 7.098 100,0 %

Jízdy – trasy

PROSINEC 
2015

LEDEN 2016 ÚNOR 2016 BŘEZEN 2016

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Nemocnice, lékaři atd. 111 66,1 % 327 72,2 % 382 80,1 % 480 83,6 %

Česká pošta 20 11,9 % 30 6,6 % 39 8,2 % 28 4,9 %
Nám. T. G. Masaryka 19 11,3 % 22 4,9 % 33 6,9 % 31 5,4 %
Úřady 18 10,7 % 74 16,3 % 23 4,8 % 35 6,1 %
CELKEM 168 - 453 - 477 - 574 -

Jízdy – trasy

PROSINEC 
2016

LEDEN 2017 ÚNOR 2017 BŘEZEN 2017

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Nemocnice, lékaři atd. 708 77,3 % 1.020 86,7 % 871 88,1 % 854 86,5 %

Česká pošta 38 4,2 % 35 3,0 % 25 2,5 % 16 1,6 %
Nám. T. G. Masaryka 82 9,0 % 41 3,5 % 48 4,9 % 56 5,7 %
Úřady 19 2,1 % 32 2,7 % 22 2,2 % 26 2,6 %
Sociální služby 32 3,5 % 33 2,8 % 16 1,6 % 15 1,5 %
Hřbitov 36 3,9 % 15 1,3 % 7 0,7 % 20 2,1 %
CELKEM 915 - 1.176 - 989 - 987 -

Jízdy – trasy

DUBEN 2016 KVĚTEN 2016 ČERVEN 2016 ČERVENEC 
2016

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Nemocnice, lékaři atd. 580 85,9 % 602 83,2 % 719 83,5 % 653 82,6 %

Česká pošta 28 4,2 % 33 4,6 % 27 3,1 % 24 3,0 %
Nám. T. G. Masaryka 19 2,8 % 56 7,7 % 49 5,7 % 40 5,1 %
Úřady 42 6,2 % 17 2,3 % 24 2,8 % 30 3,7 %
Sociální služby 5 0,7 % 6 0,8 % 29 3,4 % 33 4,2 %
Hřbitov 1 0,2 % 10 1,4 % 13 1,5 % 11 1,4 %
CELKEM 675 - 724 - 861 - 791 -

Jízdy – trasy

DUBEN 2017 KVĚTEN 2017 ČERVEN 2017 ČERVENEC 
2017

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Nemocnice, lékaři atd. 860 85,5 % 863 84,6 % 846 84,1 % - -

Česká pošta 28 2,8 % 16 1,6 % 22 2,2 % - -
Nám. T. G. Masaryka 50 5,0 % 49 4,8 % 58 5,8 % - -
Úřady 32 3,2 % 29 2,8 % 16 1,6 % - -
Sociální služby 22 2,2 % 30 2,9 % 40 3,9 % - -
Hřbitov 13 1,3 % 33 3,3 % 24 2,4 % - -
CELKEM 1.005 - 1.020 - 1.006 - - -

Jízdy – trasy

SRPEN 2016 ZÁŘÍ 2016 ŘÍJEN 2016 LISTOPAD 
2016

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Počet 
jízd

Relativní  
vyjádření

Nemocnice, lékaři atd. 759 80,8 % 747 80,4 % 735 80,6 % 357 79,6 %

Česká pošta 25 2,7 % 34 3,7 % 25 2,7 % 17 3,8 %
Nám. T. G. Masaryka 65 6,9 % 66 7,1 % 53 5,8 % 21 4,7 %
Úřady 27 2,9 % 32 3,4 % 46 5,1 % 21 4,7 %
Sociální služby 47 5,0 % 29 3,1 % 11 1,2 % 10 2,2 %
Hřbitov 16 1,7 % 21 2,3 % 42 4,6 % 22 5,0 %
CELKEM 939 - 929 - 912 - 448 -

Zdroj: vlastní
 Ing. Zuzana Navrátilová,  

finanční referent
 Odbor sociálních věcí  

Magistrátu města Prostějova

PUBLICISTIKA
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Na konci roku 2016 zastupitelé 
odsouhlasili zařadit do rozpočtu 
na tento rok opravu tělocvičny RG 
a ZŠ Prostějov. 

„V rámci této akce se bude odstraňovat 
stávající nevyhovující podlaha, která 
bude nahrazena umělým povrchem 

včetně podkladního roštu. Souběžně 
s její výměnou budeme nahrazovat 
i původní obložení stěn tělocvičny,“ na-
stínil kroky první náměstek primátor-
ky Zdeněk Fišer s tím, že práce na ob-
nově tělocvičny by měly být zahájeny 
na začátku července. Hotovo by pak 
mělo být na konci prázdnin tak, aby ne-

byl stavebně ohrožen provoz tělocvičny 
po zahájení nového školního roku.

Na základě výsledku výběrového 
řízení byla za provedení požadova-
ného rozsahu prací firmou ROYAL 
TECH s.r.o., Pardubice předložena 
finanční nabídka ve výši 3.573.890 
korun. -kaa-

RG a ZŠ Prostějov bude mít 
opravenou tělocvičnu  

Na sídlišti budou 
nové mlatové 
chodníky
Vyšlapané cestičky, kterými si 
obyvatelé sídliště krátí cestu, měs-
to zachová. Pouze je upraví tak, 
aby lidé nechodili po blátivém 
povrchu.

Konkrétně jde o investiční 
akci s názvem „Chodníky sídliště 
Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavé-
ho) + mlatové chodníky.

Rozhodnutím Zastupitelstva 
města Prostějova, konaného kon-
cem minulého roku, se do rozpoč-
tu města dostala investiční akce, 
kterou vyvolalo přání tamních 
obyvatel. V ulicích Kpt. Jaroše a J. 
Zrzavého budou vybudovány nové 
mlatové chodníčky. 

„Na základě položkového roz-
počtu je cena na realizaci díla od-
hadována ve výši 360tisíc korun,“ 
uvedl první náměstek primátorky 
Zdeněk Fišer a doplnil, že práce 
by měly začít ještě v tomto roce.

-kaa-

V regionálním tisku se objevily spe-
kulace, že město Prostějov neřeší 
problematiku dopravních investic, 
zejména těch, které mají být realizo-
vány ve spolupráci s krajem. Na ce-
lou záležitost jsme se proto zeptali 
primátorky Aleny Raškové:

Není pravda, že se město Pro-
stějov do dopravní infrastruktury 
neinvestuje. Jen v roce 2016 pro-
běhlo devět takovýchto investičních 
akcí za 53,1 milionu korun a v roce 
letošním bylo zatím provedeno tři-
náct akcí za 58 milionu korun s tím, 

že ostatní buď právě probíhají, nebo 
ještě v tomto roce budou dokončeny. 
(přikládáme tabulku aktuálně probí-
hajících investic do dopravní infra-
struktury v Prostějově – pozn. red.)

Co se týče dopravních investic, 
které budeme realizovat ve spolu-
práci s krajem, předali jsme seznam 
dopravních priorit města Prostějova 
Olomouckému kraji a již několikrát 
jednali o těchto prioritách osobně 
náměstci Fišer a Smetana s přísluš-
ným krajským náměstkem pro do-
pravu. Faktem je, že po krajských 

volbách, kdy došlo ve vedení kraje 
ke změnám, bylo rozhodnuto, že již 
přislíbené dopravně investiční akce 
budou vedením kraje znovu prověře-
ny z hlediska potřebnosti a účelnosti. 
S tím bohužel jako město nemůžeme 
nic dělat. Jedná se o prověření in-
vestic do všech silničních tahů, které 
jsou v majetku kraje, včetně realizace 
kruhových křižovatek na těchto silni-

cích. Jednáme tedy o tom, aby byly 
pro nás důležité dopravně investiční 
akce zařazeny do rozpočtu kraje ale-
spoň na příští rok.

Investice, na které se však jed-
noznačně kraj i město shodnou, 
a na kterou jsou již peníze aloková-
ny, je výstavba severního obchvatu 
Prostějova. RNDr. Alena Rašková,  
 primátorka

Jak řeší město zásadní dopravní investice? 

Dopravní investiční akce – dle aktuálního rozpočtu kapitoly 60 (ORI) ke dni 
7. 7. 2017

Náklady v mil. 
Kč

STAVEBNÍ INVESTICE – výčet dopravní akcí dle rozpočtu 2017

13,5 Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, atd. vč. PD

8,0 Regenerace sídliště Tylova – komunikace 

10,5 Parkoviště u zimního stadionu PD

0,2 Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice PD

0,8 Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD

3,0 CS Prostějov – Žešov  (vč. PD)

7,0 Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

5,0 CS Kostelecká 

3,0 Chodník ulice Žitná Čechovice

1,0 CS Martinákova – Pod Kosířem

5,0 Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny

0,5 Prům. komunikace a IS pro část pozemků sektoru A Kralická – PD

0,5 Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – PD

58,0 CELKEM
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Po chytrých lavičkách, které 
budou umístěny v ulici Školní 
(před budovou kina METRO) 
a v ulici Újezd (u frekventovaných 
autobusových zastávek), pořídí 
město další u vlakového nádraží. 
Bude jiného typu.

Jak jsme informovali ZDE: 
h t t p s : / / w w w . p r o s t e j o v .
e u / r e d a k c e / i n d e x . p h p ? x u -
ser=447860121681352450&lan-
G = c s & s l o z k a = 1 2 6 9 9 0 & c l a -
nek=179145 chytré solární lavičky 
poslouží nejen k odpočinku, ale po-
skytnou také internetové připojení, 
budou nabíjet přístroje pomocí USB 
a indukce. 

„Dvojici laviček typu Steora do-
plní jedna chytrá solární lavička 
CAPASITTY, se sponzorskou účastí 
společnosti E.ON,“ uvedl náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, 
v čem sponzorská účast tkví.

Společnost E.ON nabídla základ-
ní typ lavičky za 121.000 Kč včetně 
DPH + 9.680 Kč včetně DPH za in-
stalaci a dopravu.  E.ON po 60 dnech 
vrátí městu 90.750 Kč v případě, 
že bude uzavřená Smlouva o za-
bezpečení reklamy a poskytování 
marketingových služeb. Podmínkou 
smlouvy je umístění loga sponzora 
na boční straně lavičky a po přihlá-
šení na internet, nalogování stránky 
E.ON. 

„Tyto podmínky je nutné plnit 
do 31.12.2017, tedy zhruba čtyři 
měsíce. Poté smlouva o marketin-
gové spolupráci končí, lavička však 

zůstane v majetku města,“ doplnil 
Pospíšil s tím, že solární lavička by 
byla od září tohoto roku umístěná 
u hlavního nádraží ČD. Za příplatek 
5 tisíc korun je možné doplnit ještě 
měření znečištění, hluku a výroby 
elektřiny. Za každou funkci se platí 
samostatně.

Jeden kus solární lavičky CA-
PASITTY tak v základním vybave-
ní město pořídí za výhodnou cenu 
39.930 Kč včetně DPH, instalace 
a dopravy.  

-kaa-

Město pořídí další solární lavičky 

Město Prostějov zahájí v červen-
ci letošního roku realizaci 1. etapy 
projektu Rozšíření biokoridoru 
Hloučela. V blízkosti stávajícího 
biokoridoru Hloučela bude na plo-
še cca 2,7 ha vytvořen nový krajinný 
prvek – zelená plocha, která bude 
mít charakter volné parkové kom-
pozice. Budou vysazeny geograficky 
původní listnaté stromy a keřové 
porosty a založen trávník. Současně 
bude realizována cestní síť a poří-
zen mobiliář. 

Na realizaci projektu získalo 
město Prostějov dotaci z Operačního 
programu životní prostředí ve výši 
až 1,6 mil. Kč. Žádost o podporu byla 

podána v prioritní ose zaměřené 
na ochranu a péči o přírodu a kraji-
nu, ve specifickém cíli pro posilování 
přirozené funkce krajiny.

Celkové náklady projektu se oče-
kávají ve výši cca 5 mil. Kč. Práce 
budou ukončeny v listopadu tohoto 
roku.

Rozšíření biokoridoru Hloučela

Staré kolumbárium 
na městském 
hřbitově se dočká 
opravy

Další „položkou“ na seznamu 
oprav v areálu Městského 
hřbitova Prostějov bude stařičké 
kolumbárium. 

Nejdříve je ovšem potřeba aktua-
lizovat projektovou dokumentaci 
pro stavební akci s názvem „Oprava 
objektu kolumbária na městském 
hřbitově“. 

„Projektovou dokumentaci pro 
nás vypracovala v roce 2012 společ-
nost Stavtes spol. s r. o., Prostějov. 
Pořízení aktualizované dokumenta-
ce bude město stát zhruba šedesát 
tisíc korun, včetně DPH,“ vyčíslil 
první náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer.

 Areál hřbitova již nějaký čas po-
stupně prochází obnovou. V novém 
jsou například pozoruhodné hřbi-
tovní arkády z let 1902–07, jejichž 
autorem je architekt Čeněk Venclík. 
Nově slouží také desky s vyznačením 
jmen zemřelých u vsypové loučky, 
nebo nové kolumbárium u hřbitovní 
zdi. V plánu oprav je také budova ob-
řadní síně kde zatím po dílčí rekon-
strukci z roku 2012 došlo k výměně 
výplní otvorů za kvalitní hliníková 
okna. Síň bude potřebovat zateplení, 
zaizolování střechy a opatření v části 
vytápění a chlazení. -kaa-

Situační výkres
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Koupaliště ve Vrahovicích

Situační výkres

Podívejte se na vizualizaci po plánované rekonstrukci areálu:
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RADNÍ, ZASTUPITELÉ

O sportovním Prostějově se ví dlou-
ho, dalším pozitivem pro návštěvní-
ka města je květinová krása. 

Známe Olomouc a její květino-
vou Flóru. Přestože si Prostějov 
neklade takové cíle, je třeba říci, 
že po celé jarní, letní a podzimní 
období je městem květin. Záslu-
hu na tom mají primátorka Alena 
Rašková a její náměstkyně Iva-
na Hemerková, které proměnily 
město v rozkvetlou zahradu. Kvě-
tinová výzdoba se podle období 
neustále mění, každé náměstí, 
každá ulice má jinou skladbu kvě-
tin a keřů. Růže u zámku, směrem 
k lázním záhon s květinami, kve-
toucí náměstí, květinové dekora-
ce ulic, křižovatek či sadů. 

„Jistě si vzpomenete, jaká 
debata se vedla v době, kdy Ko-
lářovy sady prošly revitalizací, 
a některým občanům se nová 
podoba nezamlouvala. A nyní? 
Jde o krásnou část města. Městu 
Prostějovu se může říkat město 

květin. A právem,“ uvádí Anto-
nín Dušek, člen Komise sportov-
ní Rady města Prostějov a člen 
komise pro mládež a sport Rady 
Olomouckého kraje.

Prostějov se dle jeho slov pro-
slavil nejen v kraji či republice, 
ale i ve světě, a to hlavně sportem. 

„Všechny sporty zde vychová-
vají mladou a nastupující sportov-
ní generaci, která se počítá na ti-
síce dětí. Nastává otázka – mají 
kde sportovat, jak sportoviště vy-
padají, je jich dostatek?“ zamýšlí 
se Antonín Dušek. Na severu měs-
ta vyrostl komplex sportovišť, cyk-

listický areál, zimní stánek, začíná 
se připravovat lukostřelecký areál 
či olympijská hala.

„Potřebujeme ještě další dvě 
– tři takové haly, aby v zimním 
období mohly trénovat sportovní 
oddíly, sportovat školy,“ zmiňuje 
Dušek s tím, že například Sokol II 
se chystá ve svém areálu postavit 
sportovní halu, která by mimo 
jiné sloužila i školám. Za zmínku 
stojí také tak zvaná "letní tělo-
cvična", která je plně využívána.   

„Jistou vadou na kráse je sporto-
viště ve Sportovní ulici, na jehož stav 
by se vedení města mělo podívat,“ 
přidává Antonín Dušek s tím, že zá-
zemí u sportovišť je další samostat-
nou kapitolou, která zaslouží pozor-
nost vedení města a zastupitelů. 

Mgr. A. Dušek člen Komise 
sportovní Rady města Prostějov 

a člen komise pro mládež a sport 
Rady Olomouckého kraje.  

(redakčně zkráceno a upraveno)
-kaa-

Milí spoluobčané, 
blížíme se 
do poloviny 
letošních tep-
lých prázdnin 
a doufáme, 
že si zaslou-
ženě užíváte 
vaší dovolené 
a aktivně, či 
jen tak odpo-
číváte, nebo 
máte ještě 
očekávanou 
d o v o l e n o u 
před sebou. 
N e b u d e m e 
vám v tomto 

odpočinkovém 
čase nabízet naše úvahy či doporu-
čení, jen vám chceme popřát mno-
ho slunečných dnů nejen v přírodě, 
ale i na duši, mnoho krásných chvil 
v kruhu vlastní rodiny či s přáteli, 
poznávání nových „světů“, prostě 
načerpání nových sil do dalšího ob-
dobí. 

Vaši zástupci za KDU-ČSL , 
Ing. Petr Kousal  

a MVDr. Zuzana Bartošová

Nechtěl jsem do prázdninových 
Prostějovských radničních listů nic 
psát. Je doba odpočinku, relaxace, 
pohody. Alespoň doufám. Připada-
lo mi ne zrovna „košer“ kazit tento 
vzácný čas záležitostmi tak říkajíc 
pracovními. Ale nemohu, bohužel, 
jinak (omlouvám se za to). Na naše 
město dopadla totiž další jedovatá 
slina, a to z překvapivé strany. Se-
třít ji nedokáži, tak se alespoň po-
kusím svého města neuměle zastat. 
V minulém čísle PRL, které vyšlo 
28. června 2017 (s. 14) si čtenáři 
mohli přečíst článek pana zastupi-
tele Kapounka (Změna Pro Pros-
tějov, ergo Piráti) ve kterém se de 
facto vyznává z toho, jak se za své 
město vlastně stydí… Už sám titulek 
„ Město, kde zítra znamená včera“ 
je dostatečně vypovídající a vlastní 
text je pak snůškou názorů, které 
mají jeho postoj k městu podpořit. 
Tyto názory jsou osobní interpre-
tací, nebo spíše hodnocením vy-
braných aktuálních témat autorem, 
vzácně se shodujícími s hlavními 

tématy opozice.  Nic proti tomu, 
pokud by se autorovo hodnocení 
opíralo o seriózní přístup. Což se 
tedy, alespoň podle mě, neopírá. 
A to ani náhodou. Příklad? Pan za-
stupitel mj. píše: (cit.:) „Kde návrhy 
na zveřejňování smluv nebo zapo-
jení občanů do rozhodování jsou 
ignorovány“. Pan zastupitel velmi 
dobře ví, že to NENÍ pravda. Ně-
které spekulace snad nemohou být 
myšleny ani vážně (např. demolice 
Jezdeckých kasáren byla provedena 
kvůli ing. arch. Frömlovi…) I taková 
malá kopnutí do kotníku mají v po-
litice svůj význam. Zvláště, když jde 
o kotník soupeře. Ale k meritu věci: 
Hlavním cílem článku je, jak jinak, 
účelová dehonestace stávající (ne-
jen) koaliční politické reprezentace. 
Jde o stále stejnou, obehranou pís-
ničku. Je tu ale malý háček: to ne-
gativní vnímání fungování města 
panem zastupitelem musí logicky 
vycházet z hodnocení práce „rad-
nice“, tj. samosprávy i magistrátu! 
Práce několika stovek lidí… I jim 
tedy pan zastupitel vystavuje své 
nelichotivé hodnocení ?!  Na zá-

kladě textu jeho článku si troufám 
tvrdit, že autor toho mnoho o fun-
gování města, resp. tématech,  která 
rozebíral, neví. Omluvou mu budiž, 
že se v komunální politice pohy-
buje relativně velmi krátkou dobu 
a na seriózní posouzení jím uvádě-
ných problémů jako podnikatel asi 

příliš času nemá. Co však omluvit 
nelze, je zjevná jednostrannost jeho 
pohledu, ústícího do negativistické-
ho postoje. Pozitiva nenašel. Žádná. 
Nebo je spíše nehledal.  Proč taky. 
Pro mě osobně je zarážející, že za-
stupitel města (!) dokáže hodnotit 
své město na stánkách měsíčníku 
„firmy“,  kterou zastupuje, tako-
výmto diskutabilním a netaktním 
způsobem. Ostouzením práce 
mnoha lidí, a to pravděpodobně 
pro klamnou vidinu získání pofi-
derní politické výhody. A nyní to 
nejdůležitější, pane Kapounku: já 
na rozdíl od Vás jsem na své měs-
to hrdý. Nepotkal jsem za bezmála 
padesát let nikoho, kdo by se styděl 
za to, že je z Prostějova. Tedy až 
na Vás. 

PS: Odkaz na článek „Město, kde 
zítra znamená včera“, str. 14: htt-
ps://www.prostejov.eu/cs/obcan/
prostejovske-radnicni-listy/pro-
stejovske-radnicni-listy-28-cerv-
na-2017.html

S úctou Jaroslav Šlambor,  
zastupitel

Napsali jste nám: 
Prostějov se má čím pochlubit

Rozum mi to nebere…
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PŘIJMOU DO PRACOVNÍHO POMĚRU V PROSTĚJOVĚ 

TAŽCE, SVÁŘEČE, ROVNAČE, PÁSKOVAČE, 
PRACOVNÍKY ODBORNÉ TECHNICKÉ 

KONTROLY, PRACOVNÍKY DO STROJNÍ ÚDRŽBY, 
ELEKTRIKÁŘE S PLATNOU VYHL. 50 § 6, 

JEŘÁBNÍKY, VAZAČE, ŘIDIČE VZV

POŽADUJEME
a vysoké pracovní nasazení

a práce ve třísměnném provozu
a práce přesčas dle potřeby
a dobrý zdravotní stav

a odborná způsobilost pro otk,
elektro, jeřábníky, vazače a řidiče výhodou

NABÍZÍME 
a zázemí prosperující mezinárodní firmy s významným  

postavením na trhu
a práce ve stabilní společnosti 
a dobré finanční ohodnocení

a perspektviní zázemí
a týden dovolené navíc

a v případě nutnosti zajistíme proškolení na vykonávanou profesi
a závodní stravování 

a zajištění odborné závodní zdravotní péče
a nástup možný ihned

 
Profesní životopis s uvedením požadované pracovní pozice  

zasílejte na adresu: K rukám pí Halouzkové 
Tel.: 582 312 197, e-mail: halouzkova@annahutte.cz

Železárny – Annahütte, spol. s.r.o, Dolní 100, 796 01 Prostějov

 Zařídíme veškeré úřední formality
 Sjednáme pohřeb i u vás doma 
  Zajistíme rakev, smuteční oznámení, věnce, 

květiny a stuhy, ozdobné urny
  Církevní i civilní rozloučení ve vlastní smuteční síni 

v rodinném kruhu s knězem nebo řečníkem 
při obřadu

  Zajistíme živou i reprodukovanou 
hudbu k obřadům

  K našim službám patří videozáznam, práce 
fotografa, převoz autobusy, smuteční pohoštění 

  Zahraniční převozy zesnulých s vyřízením 
všech potřebných formalit 

 Kopání a úprava hrobů 

VÁCLAVKOVÁ A SPOL. 
SOUKROMÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského žití. Důstojné rozloučení je poslední službou, 
kterou můžeme zesnulému prokázat, a každý člověk si zaslouží úctu a pokoru při jeho vyprovázení na poslední cestě.

Pracovníci naší pohřební služby vám, s plným respektem k vašim přáním, v těchto smutných chvílích pomohou.

  
Převozy zesnulých zajišťujeme NEPŘETRŽITĚ na tel. 582 343 883, 582 340 004 
Najdete nás v Prostějově na ulici Mlýnská 31 nebo v Kralicích na Hané na Masarykově náměstí. 

www.vaclavkovaj.cz 
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Za zvýšenou hlukovou zátěž
v průběhu cvičení  Ample Strike 2017

se omlouváme!

Ve dnech 23. srpna až 12. září 2017Ve dnech 23. srpna až 12. září 2017

mezinárodní cvičení 
AMPLE STRIKE 2017

se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky a armád členských a partnerských států NATO.

Kontaktní osoba:     nadporučík Bc. Oldřich HOFÍREK
tel: 702 011 427

e-mail: amse.jmic@army.cz
link: www.lznamest.army.cz

17MAY16ASII

Součástí cvičení budou ostré střelby na 
leteckých střelnicích

ve vojenských výcvikových prostorech 
Libavá a Boletice.

Mandát cvičení je schválen usnesením 
vlády ČR č. 1172 ze dne 19.12. 2016.

Ve dnech 23. srpna až 12. září 2017
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Poslední sobota v červnu je již 
tradičně věnována bývalým, ale 
i současným výsadkářům a všem 
příznivcům, kteří chtějí vzdát hold 
všem příslušníkům VÚ 8280, kteří 
za dobu své služby prošli náročnou 
službou u tohoto elitního útvaru. 

Právě v tuto sobotu se sešli na UVZ 
Hamry pochodnící, kteří se přihlásili 
na pochod „Po stopách 22. výsad-
kové brigády“. I letos přišlo na 700 
těchto příznivců, aby na trasách 
33 km a 10 km změřili svoje síly. Ten-

to rok opět v náročném terénu a opět 
v náročném slunečném počasí. Více 
jak 30°C vedra vyzkoušela fyzickou 
kondici jak nejmladšího účastníka, 
který měl 7 měsíců, tak nejstaršího 
83 letého plk. v.v. Miroslava Řepku, 
bývalého příslušníka 22. výsadkové 
brigády a taktéž i bývalého prezidenta 
klubu výsadkových veteránů ČR.  Le-
tos se rozhodlo nejdelší trať běžet i 12 
běžců. Zvítězil Marek Dobiáš, který 
tak vyhrál vzduchovou pistoli. Cenu 
do této soutěže věnoval jeden z part-
nerů pochodu. Velice těsně za ním 
doběhl šéf Ředitelství speciálních sil 
brig. gen. Karel Řehka. U pochodníků 
sklidil obrovský obdiv a úctu. Nejen 
za sportovní výkon, ale i za svůj lidský 
přístup.

5. ročníku pochodu, který nesl ná-
zev po pátém veliteli, jenž velel tomu-

to útvaru s působností v Prostějově 
pplk. Františku Stavném, se letos zú-
častnila i početná polská výprava bý-
valých výsadkářů a rovněž členů jed-
noho z klubů výsadkových veteránů 
Polska. 26 těchto příslušníků zamířilo 
do Česka, aby poznalo jak kraj a příro-
du, tak i zdejší lidi. A musíme říci, že 
byla vytvořena velice skvělá přátelská 
a pohodová atmosféra a navázala se 
opravdu nová přátelství. Veliký dík 
patří člověku, který dal dohromady 
tuto partu lidí a to Jacku Dziedzielovi.

Letošního ročníku se zúčastnilo i 9 
velitelů, kteří veleli VÚ 8280 Prostějov 
a vdova po prvním veliteli plk. Fran-
tišku Mansfeldovi Věra Mansfeldová. 
Současný velitel plk. gšt. David Franta 
je v té hierarchii velitelů v pořadí čtr-
náctý. Takže máme před sebou ještě 
hodně ročníků.

Velké poděkování patří všem na-
šim partnerům a sponzorům, bez je-
jichž pomoci a finančního přispění by 
neměl pochod takovou úroveň, jakou 
měl. Především statutárnímu městu 
Prostějovu, které na zahajovacím ná-
stupu reprezentoval bývalý primátor 
města Miroslav Pišťák. Letos pořada-
telé pochodu – spolek Červené bare-
ty ocenili takovým malým benefitem 
účastníky a organizátory 5. ročníku, 
a to odznakem „Za věrnost“. Jak říká 
předseda spolku Jindřich Starý jr.: 
„Vážíme si těch, kteří si udělali za těch 
pět let pětkrát čas a svoji přítomností 
podpořili náš projekt. Tento odznak se 
nedá koupit. Musí si ho člověk na akci 
buď odpracovat, nebo odpochodo-
vat“. -mm-

O víkendu se červené barety  
potulovaly na Prostějovsku

Ve dnech 8. – 10. 6. 2017 proběhl 
v Praze již 11. ročník jedinečného 
festivalu MENTAL POWER 
PRAGUE FILM FESTIVAL. 

Festival pořádá společnost HENDA-
VER, z. s. a jeho patrony byli osmým 
rokem herci Tereza Voříšková a Vojta 
Kotek. V odborné porotě vždy zasedají 
významné osobnosti, letos to byli: Eva 
Holubová, Tereza Voříšková, Táňa Fi-
šerová, Jan Rejžek, Milan Tesař, Pat-
rik Nacher a další. 

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu 
je vytvořit podmínky pro uměleckou 
seberealizaci lidí s postižením a podí-
let se tak na jejich duševním rozvoji. 
Festival maže hranice, které by jinak 
stály handicapovaným v cestě do svě-
ta aktivní umělecké činnosti. Vyme-
zuje zcela ojedinělý nový prostor pro 
vlastní vyjádření. Přivádí postižené 
(ne)herce před filmovou kameru, 
na stříbrné plátno a odtud na červe-
ný koberec. Slavnostní chvíle potom 
vyvrcholí nominacemi, předáním cen 
za promítané filmy a autogramiádou. 
Festival tím dosahuje společenské 
integrace lidí s postižením a to způso-
bem, který nemá ve světě obdoby. 

Slavnostním večerem prováděl již 
tradičně Vojta Kotek. Ocenění z ru-

kou členů poroty se předávala v těch-
to kategoriích: nejlepší film, zvláštní 
cena poroty, hlavní ženská role, hlavní 
mužská role, vedlejší ženská role, ved-
lejší mužská role, mluvené slovo, nej-
lepší zahraniční film, nejlepší kame-
ra, nejlepší scénář. Letos jsme mohli 
shlédnout 17 filmů, kromě českých tu 
byli i účastníci z Německa, Slovinska, 
Polska a Belgie. Obrovským překva-
pením a hlavní hvězdou večera se stal 
zpěvák Michal David. U jeho vystou-
pení vstávaly davy diváků ze židlí, zpí-
valo se a tancovalo. 

Klienti denního stacionáře Pivoň-
ka letos představili svůj film Nejlepší 
prázdniny. K filmu jeho tvůrci říkají: 
„Cestování pro nás není úplně jedno-
duché, ale nic nám nebrání, abychom 
se na křídlech fantazie přesunuli 

například z Anglie do Francie nebo 
i do Itálie. Můžeme kamkoliv, kde je 
nám to něčím blízké“. Za svou snahu 
a nadání si vysloužili dvě nominace 
a to na ocenění za nejlepší mluvené 
slovo a zvláštní cenu poroty. V katego-
rii mluvené slovo nakonec svoji nomi-
naci proměnili, takže si domů přivezli 
další cenu z tohoto festivalu. Při pře-
bírání ceny vládla mezi našimi klienty 
nefalšovaná radost, ale i dojetí. 

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali kolektivu Divadla Point, který náš 
film natáčel, společnosti TK PLUS s. r. 
o., která finančně přispěla na natáčení 
filmu a v neposlední řadě organizáto-
rům tohoto úžasného festivalu. 

Naši klienti si opět přivezli domů 
krásné zážitky. Nejen ze samotného 
festivalu a slavnostního galavečera, 

ale i ze čtyřdenního pobytu v našem 
hlavním městě, kde jsme byli ubyto-
váni v krásném hotelu, užili si návště-
vu dinoparku, Křižíkovy fontány nebo 
třeba Holešovické tržnice, kde jsme si 
nakoupili suvenýry a dárky pro naše 
blízké. 

Denní stacionář Pivoňka poskytuje 
svoje služby dospělým osobám s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
Usilujeme o zvyšování soběstačnosti 
našich klientů, podporujeme je při za-
čleňování do běžného života a nabízí-
me zajímavé trávení volného času v ro-
dinném prostředí našeho stacionáře, 
který sídlí na adrese Pod Kosířem 27 
v Prostějově. Případné zájemce o naše 
služby rádi přivítáme kterýkoliv všední 
den a poskytneme jim veškeré potřeb-
né informace. Mgr. Jana Nenálová,  
 sociální pracovnice

Denní stacionář opět slavil úspěch na filmovém festivalu v Praze
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Po pečlivých přípravách byl v Upr-
kově ulici v přízemí Galerie Špalíček 
v blízkosti městské tržnice zahájen 
provoz nové kavárny – jediné mu-
zejní kavárny v celém Olomouckém 
kraji. Kavárnu provozuje Muzeum 
a galerie v Prostějově, příspěvková 
organizace Olomouckého kraje, jako 
doplňkovou činnost, která má mu-
zeu přinést nejen nové možnosti, ale 

také přispět do rozpočtu na hlavní 
činnost muzea – expozice a výstavy 
pro veřejnost a péči o sbírky. 

Otevření kavárny ve čtvrteč-
ní podvečer 29. června 2017 mělo 
slavnostní ráz – bylo spojeno s ver-
nisáží nové výstavy o přírodních 
krásách jižní Afriky, která bude 
probíhat v prostorách nad kavár-
nou až do 27. srpna. Slavnostní za-

hájení provozu kavárny se zúčastni-
li zástupci médií i španělské firmy, 
která bude kavárně dodávat nejen 
skvělou kávu, ale také vynikající 
čokolády, sypané čaje a další. Pro 
návštěvníky chystáme i doprovod-
né kulturní programy a další akce.

O muzejní kavárně ve Špalíčku se 
v minulosti napsalo v některých mé-
diích hodně nepravd a záměrných lží 
s cílem ji pomluvit a vychvalovat býva-
lou nájemkyni těchto prostor. Přijďte 

se osobně přesvědčit, jaká je pravda. 
Café Špalíček se nachází v krásném 
prostředí starobylého historického 
domu s úžasným geniem loci a krás-
nou zahrádkou. Věříme, že se Vám tu 
bude líbit! 

Mgr. Daniel Zádrapa
ředitel Muzea a galerie  

v Prostějově, p.o.
více na FB:  

https://www.facebook.com/ 
CafeSpalicek18/?fref=ts 

Muzejní kavárna „Café Špalíček“  
slavnostně otevřela

Žešov od roku 2015 odkrývá 
stále nové nálezy historických 
náhrobků ze starého židovského 
hřbitova v Prostějově. 

Koncem dubna získala nadace Kolel 
Damesek Eliezer darem další soubor 
úlomků náhrobních kamenů, které 

byly v posledních letech druhé svě-
tové války používány na řadě míst 
Prostějovska jako stavební mate-
riál. Díky dochované dokumentaci 
pohřebního bratrstva prostějovské 
židovské obce z prvních desetiletí 
minulého století se podařilo polovi-
nu fragmentů i určit.

Nejzajímavějším nálezem byl 
horní díl náhrobku Hani Barche-
lesové, jehož spodní část byla ob-
jevena již v roce 2015. Na základě 
dobového přepisu náhrobního 
textu bylo možné vytvořit vizuální 
rekonstrukci, která je na obrázku. 
I když šlo o konec 19. století je celé 
provedení tradiční. Na náhrobku 
bylo hebrejsky napsáno: „Zde leží 
ctnostná žena, paní Hendel, dcera 
Gittel, manželka Wolfa Barchelese, 
odešla na věčnost dvacátého šesté-
ho dne měsíce sivan roku 5654“ (t.j. 
30.6.1894). Ve spodní části je jméno 
v latince, které odpovídá oficiálnímu 
záznamu v matrice. Díky výzkumu 
prostějovského muzea bylo možné 
dále určit, že Hani se narodila 15. 
srpna 1849 v Prostějově, její manžel 
pocházel z Boskovic, kde se narodil 

v lednu 1850. Bydleli na dnešním 
Žižkově nám. č. 5, provozovali veteš-
nictví a měli dvě kobyly. Pro tradiční 
židovský pár z 19. století je rovněž 
typické, že byli stejného věku.

Dále byl objeven úlomek náhrob-
ku Josefíny Kohnové, která zemřela 
ve věku 52 let 24. září 1876. Její ži-
dovské jméno bylo Patše a za man-
žela měla Michaela Kohna. Identi-
fikovány byly i mužské náhrobky. 
Bernhard Herlitzka, který měl ži-
dovské jméno Baruch, zesnul v dub-

nu 1879 ve věku 64 let. Nejdéle se 
dožil Lasar Latzer, jehož náhrobek 
byl určen podle vytesaného hebrej-
ského jména. Zemřel v roce 1874 
ve věku 76 let. Byla nalezena zajíma-
vá vrchní část tradičního náhrobku 
s čitelným jménem Meier Steiner, 
k němuž se doposud nic bližšího ne-
podařilo zjistit. Podle archivních do-
kladů se v roce 1944 stavělo v Žešově 
z náhrobků na více místech, proto 
lze očekávat, že z daleka ještě nejde 
o poslední objevy. Tj-kde

Žešov odhalil další židovské náhrobky
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2. červenec 1917 se nesmazatelně za-
psal do dějin československého vo-
jenství. V tento den se v bitvě u Zbo-
rova vyznamenali českoslovenští 
legionáři, a protože mezi nimi bylo 
i několik místních krajanů, je dobré 
si s velkou úctou a vážností tuto bitvu 
připomenout. Jsem rád, že ke vzpo-
mínkové akci došlo i v Prostějově a že 
jsme na své předky nezapomněli ani 
po sto letech. Možná jste se byli po-
dívat, možná ne. Měli jsme také v lis-
topadu loňského roku v našem městě 
možnost přivítat i legiovlak, kde jsme 
mohli na vlastní oči spatřit, jak se 
tehdy v době první světové války žilo 
našim prarodičům a kdo chtěl, mohl 
si dokonce o svých předcích stáhnout 
archívní materiály, případně na oplát-
ku nějaké přinést do historických sbí-
rek. Já jsem tak učinil a tak se o bitvě 
u Zborova dovídám z plukovní knihy 
10. pluku Jana Sladkého Koziny toto: 
„Když našich tři tisíce bílých sokolů, 
jak je po bitvě nazval ruský generál, se 
k deváté hodině ráno 2. července zved-
lo ze zákopů k bodákovému útoku, 
nebylo pro ně téměř překážek. Dobyli 

několika tvrdě opevněných linií ne-
přátelských zákopů a v jednom z nich 
našli nápis, že kdo tyto zákopy dobu-
de, tak dobude a zničí i celé Rakousko. 
Zajali několik tisíc vojáků, mezi nimi 
i štábních důstojníků, kteří se cítili 
v zákopech tak bezpečni, že byli zajati 
při snídani. Dále zabrali několik desí-
tek děl a kulometů. Vítězství u Zboro-
va stalo se díky světovému tisku brzy 
známým a bylo prvním mementem 
Rakousku ze strany československých 
dobrovolníků-hrdinů. Od této doby 
počíná si už i Rakousko více všímati 
našeho zahraničního odboje, počíná 
ve vlasti pronásledovati jakýkoliv čes-
ký projev, ve všem vidí vlastizradu, ale 
současně šíří se zprávy o blanických 
rytířích mezi lidem československým, 
který v dusné atmosféře světové války 
vidí v nich první pablesky červánků 
své svobody, vidí v nich první naději 
na lepší budoucnost národa.“ Tolik 
deník 10. pluku, dodejme ještě, že v bi-
tvě padlo 185 čechoslováků a 700 bylo 
zraněno. Úspěch československých 
jednotek byl natolik výrazný, že ruská 
prozatímní vláda poté zrušila veškerá 

omezení na formování nových jedno-
tek z českých a slovenských zajatců.

Nesmíme zapomenout ani na to, 
že v řadách Rakouské armády byli 
též čechoslováci, konkrétně pěší plu-
ky č. 35 (plzeňský) a č. 75 (jindřicho-
hradecký) z 19. pěší divize a tak se dá 
hovořit o bratrovražedném boji.

   Všechny však asi nejvíce zajímá 
účast našich rodáků, tedy vězme, že 
dle dostupných materiálů, jakým je 
například kniha Pod praporem Ma-
sarykovým z roku 1935, se jich bitvy 
účastnilo z okresu Prostějov 36. Jeden 
z přeživších Emanuel Slavíček z Pro-
stějova na bitvu vzpomíná ve výše 
zmíněné knize v kapitole „Vzpomín-
ka na bitvu u Zborova“. Bohužel ne 
všichni měli takové štěstí a zazna-
menáváme i padlé z našeho regionu. 
Byli jimi František Chupík a Jaroslav 
Koutný z Třebčína, Josef Nedbal, Ja-
kub Vopava a Josef Punčochář z Pro-
stějova, František Novák z Vranovic, 
Antonín Pavelka z Držovic, Josef 
Pavlica z Krasic, Karel Sekanina z Do-
mamyslic, František Štrygl a Jan Pácl 
z Plumlova ( ten až na následky zraně-
ní o pět dní později 7. 7. )

V souvislosti s bitvou se hovoří 
o účasti třech budoucích českoslo-

venských prezidentů, ale ve skuteč-
nosti fyzicky na bojišti byl zřejmě jen 
Ludvík Svoboda, jelikož T. G. Masaryk 
sledoval bitvu až z dalekého Petrohra-
du pomocí telegramů a Klement Go-
ttwald, který měl bojovat na straně 
rakouské, byl zřejmě již v červnu 1917 
zraněn a do bitvy tedy nezasáhl.

Zajímavých osobností se ovšem 
v bitvě objevila daleko více a to napří-
klad Karel Janoušek, který za druhé 
světové války velel československým 
letcům, kteří bojovali v britské RAF, 
dále je zde Emanuel Moravec, který 
se naopak bohužel za druhé světové 
války stal kolaborantem s německými 
okupanty a byl protektorátním mi-
nistrem školství a propagandy, dále 
pak pozdější generál a předseda vlády 
v období Mnichova Jan Syrový a třeba 
také Zdeněk Fierlinger, který byl zase 
předsedou vlády po osvobození 1945.

      Řeknete si možná 100 let, je 
to strašně dávno, ale je docela dobře 
možné, že bez hrdinství i našich pra-
rodičů bychom zde dnes nebyli my. 
V době, kdy se na národní hrdinství 
a vlastenectví velice rádo zapomíná, 
je dobré si ho čím dál více připomínat 
a mít před našimi předky velkou úctu. 
 -mm-

100 let od slavné bitvy
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CELÝ MĚSÍC

LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 
– SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY

Vybíráte si četbu na léto? Pomůžeme vám s tím. 
Vyberte si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo 
si v průběhu července a srpna půjčí a přečte 
alespoň šest knih, které vyhovují desíti kritériím 
výzvy, bude zařazen do slosování o zajímavé 
knižní výhry. Vyberte si například jednu kníž-
ku podle obálky, druhou od asijského autora 
a další ze žánru sci-fi nebo fantasy. To jsou jen 
příklady. Zadání a podrobnosti najdete na ad-
rese www.knihovnapv.cz/vyzva.

LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU

Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, 
trošku poučit a ještě navíc vyhrát knihu? Zú-
častněte se dalšího kola Luštění s knihovnou. 
I tentokrát jsme pro vás, opět ve spolupráci 
s Hádankářským kroužkem Hanáci, připravili 
křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzved-
nout (a vyplněné zase odevzdat) v knihovně 
nebo si je stáhnout z našeho webu. Pět vylo-
sovaných výherců získá odměnu – samozřejmě 
knižní. 

POMÁHÁME UŽ 25 LET

Putovní výstava fotografií Charity Prostějov 
byla vytvořena k 25. výročí jejího založení 
a formou momentek zachycuje dění a atmo-
sféru v této organizaci. Autorem fotografií je
Tereza Skoupilová a kolektiv pracovníků Charity 
Prostějov a uvidíte na nich nejen její klienty, ale 
i zaměstnance, kteří již 25 let poskytují péči 
a pomoc těm, kdo to nejvíce potřebují. Výsta-
va zprostředkuje i důležité informace o nabíze-
ných službách, včetně kontaktů. Navštívit ji mů-
žete v Galerii Na Půdě prostějovské knihovny 
od 2. srpna do 13. září.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Knihovna pro děti a mládež bude až do 13. 8. 
2017 uzavřena z důvodu stěhování. 
Od 14. 8. 2017 bude její provoz pokračovat v příze-
mí prostějovského zámku na Pernštýnském nám.

UPOZORNĚNÍ
Po dobu prázdnin se v knihovně nebude konat 
pravidelná Poradna pro spotřebitele. Se svými 
problémy se na odborné právní poradce Sdru-
žení obrany spotřebitelů – Asociace můžete 
obracet opět v září.

Univerzity třetího věku se v Česku otevírají 
už více než tři desetiletí a jsou mezi aktivní-
mi seniory vyhledávané a oblíbené. Předsta-
vují jednu z příjemných možností naplnění 
volného času. Nejen, že zpřístupňují nové 
poznatky a vědomosti, ale podporují také 
psychickou a fyzickou svěžest a jsou i jakousi 
„společenskou událostí“. Lidé toužící po dal-
ším vzdělávání se na kurzech potkávají se svý-
mi vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové 
poznatky, zkušenosti a zážitky. V současnosti 
mohou senioři studovat na většině českých 
vysokých škol. Ale co dělat, když v našem 
městě tato možnost chybí a dojíždění do Olo-
mouce představuje pro mnohé nepříjemnou 
překážku? Máme pro vás řešení. Už od září 
chceme všem zájemcům z řad seniorů nabíd-
nout možnost studia na Virtuální univerzitě 
třetího věku (VU3V) při České zemědělské 
univerzitě v Praze. Jedná se o zcela nový způ-
sob přednášek, které jsou zprostředkovávány 
videozáznamem. Téma studia si studenti zvo-
lí po společné dohodě sami a vybrat si mohou 

z velkého 
m n o ž s t v í 
a t r a k t i v -
ních studij-
ních obo-
rů – např. 
cestování, 
zajímavá astronomie, genealogie a tvorba 
rodokmenu, čínská medicína, české dějiny 
a další. Nemusíte se obávat přílišné nároč-
nosti – kurzy jsou tvořené přístupnou, po-
pulárně naučnou formou. Školený lektor po-
máhá vést jednotlivé lekce a spolu s účastníky 
vyplňuje testy ověřující nabyté znalosti. Ale 
nejde samozřejmě jen o získávání vědomostí. 
Jde o příjemně strávené dopoledne a o pra-
videlná setkávání účastníků stejné genera-
ce, kteří společně tráví volný čas a navazují 
přátelství. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte 
si první lekci nezávazně vyzkoušet v úterý 5. 
září v 9.30 hod. Po jejím skončení se rozhod-
nete, zda budete chtít ve studiu pokračovat. 
Těšíme se na vás.

Nová výstava v Galerii Na Půdě
Od 2. srpna až do 13. září 2017 můžete v Ga-
lerii Na Půdě prostějovské knihovny navštívit 
putovní výstavu fotografií, která byla vytvoře-
na k 25. výročí založení Charity Prostějov. Au-
torem fotografií je Tereza Skoupilová a kolek-
tiv pracovníků prostějovské Charity a uvidíte 
na nich nejen její klienty, ale i zaměstnance, 
kteří již 25 let poskytují péči a pomoc těm, kdo 
to nejvíce potřebují. Výstava formou momen-
tek zachycuje dění a atmosféru v této organi-
zaci, ale získáte i důležité informace o nabíze-
ných službách, včetně kontaktů. 

Virtuální univerzita třetího věku
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Hanácký Jeruzalém je název nové 
knihy o Prostějovu, která byla v pon-
dělí 26. června v městské knihovně 
slavnostně pokřtěna. Jedná se o au-
torský počin Marka Moudrého a Pe-
tra Komárka. 

Je to první fotografická publika-
ce od roku 1990, která představuje 
současnou i minulou podobu Pros-
tějova. Autoři se snažili představit to 
nejkrásnější, čím se Prostějov může 
pochlubit. Své místo v knize mají 
i památky nebo stavby, které zrakům 
obyvatel města zůstávají skryty. 

Na své si přijdou i milovníci his-
torických faktů. V úvodu knihy je 
stručně popsána historie Prostějova, 
součástí je i kapitola připomínající 
dějiny kdysi početné židovské ko-
munity. 

Kmotry knihy se stali ředitel 
knihovny Aleš Procházka a hoke-
jista Marek Černošek. Slavnostního 
křtu se také zúčastnily primátorka 
Alena Raškova a náměstkyně Iva-
na Hemerková.  Zajímavostí je, že 
publikace je dílem pedagoga a jeho 
žáka. Marek Moudrý je zástupcem 

ředitele Střední odborné školy pod-
nikání a obchodu a Petr Komárek 
letos v květnu na této škole úspěšně 
odmaturoval. „Chtěla bych podtrh-
nout, že jde opravdu o jedinečnou 
spolupráci učitele a jeho žáka, která 
vzájemný vztah povyšuje na kvalita-
tivně vyšší úroveň.“  poznamenala 
k tomu náměstkyně primátorky Iva-
na Hemerková. 

Kniha Prostějov – Hanácký Je-
ruzalém má necelých 300 stran 
a finančně ji podpořilo statutární 
město Prostějov. Koupit si ji můžete 
ve všech prostějovských knihkupec-
tvích. 

-mou-
Fotografie: Ondřej Zuntych

Prostějov má novou fotografickou publikaci
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MAGDALENA KOŽENÁ
a Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
uvádějí písně Colea Portera
POJĎME SI ZAŘÁDIT!
(Let’s Misbehave!)
Magdalena Kožená nás už dlouho překvapuje 
a okouzluje originálními projekty, v nichž elegantně 
a s dechberoucí virtuozitou putuje všemi historic-
kými epochami klasické hudby. Tentokrát však chce 
českému
a slovenskému publiku nabídnout koncertní pro-
gram, jenž je vskutku nečekaný a v pravém slova 
smyslu výjimečný. Světoznámá mezzosopranistka se 
rozhodla na chvíli opustit svět klasické hudby 
a zakoketovat si s múzami lehkými. Pro svůj výlet 
do světa klasického amerického muzikálu zvolila 
autora vskutku oduševnělého a nesmírně vtipného – 
Cole Portera. Jeho proslulé, jazzem inspirované hity 
zazpívá za doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers, orchestru, jenž představuje světovou špičku 
v oblasti autentické interpretace jazzu, swingu a ta-
neční hudby 30. a 40. let. 
Přijďte si poslechnout slavné melodie Night And 
Day, I’ve Got You Under My Skin, Love For Sale či 
Begin To Beguin v podání Magdaleny Kožené, která 
vás zve slovy: Let’s Misbehave! – Pojďme si zařádit!

Prodej předplatného pro čtyři diva-
delní skupiny, koncertní abonmá, 
dětské předplatné Čtyřlístek a scénic-
ké čtení LiStOVáNí obnoví v pondělí 
7. srpna 2017 Městské divadlo v Pro-
stějově.

Před prázdninovou přestávkou si 
svá místa v divadle na příští sezónu 
zajistilo 1560 diváků.  Do loňského 
počtu abonentů tak chybí už jen 278 
lidí.

„Rezervace sedadel pro současné 
abonenty skončila v červenci, od 7. 
srpna již budou uvolněná místa k dis-
pozici všem zájemcům,“ uvedla ředi-
telka divadla Jana Maršálková s tím, 
že prodej abonmá skončí 7. září. 

Propagační materiály s informa-
cemi o chystané sezóně jsou k dispozi-
ci v pokladně 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 
sestavena jako vždy z hostujících 

divadel. Z pražských scén se divá-
ci mohou těšit na Dejvické divadlo, 
Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na Jezer-
ce, Divadlo Kalich, Divadlo Ungelt, 
Agenturu Harlekýn a další.  „Do na-
bídky zařazujeme pravidelně také 
nejlepší oblastní 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 Bo-
leslavi, Východočeské divadlo Pardu-
bice, Slovácké divadlo Uherské Hra-
diště či Klicperovo divadlo Hradec 
Králové.  „Do příští sezóny se nám 
podařilo získat i mimořádného hosta 
– Národní divadlo Brno,“ prozradila 
ředitelka Maršálková.

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 sezó-

nu 2017–2018 tradičně zmiňuje 
také podzimní divadelní přehlídku 
Aplaus, kterou prostějovské divadlo 
pořádá ve spolupráci s marketingo-
vou společností TK PLUS.

 Z akcí, které se konají mimo před-
platné, upozorňuje programová bro-
žura na listopadový exkluzívní kon-
cert k 110. výročí otevření Národního 
domu, na kterém vystoupí světově 
proslulá mezzosopranistka Magdale-
na Kožená s Melody Makers Ondřeje 
Havelky.   Prostějovské divadlo při-
pravilo k výročí také den otevřených 
dveří, který ozdobí dvě pantomimic-
ká 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 
ředitelka divadla a prozradila, že jsou 
připravena představení s Mirosla-
vem Donutilem, Jiřím Langmajerem, 
Evou Holubovou, Bohumilem Kle-
plem a dalšími.

(eze)

Divadlo obnoví 7. srpna prodej předplatného na příští sezónu
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Žáci si zasoutěžili 
s němčinou

Jedno červnové pondělní dopoledne 
prožili žáci prostějovských základních 
škol s němčinou. Již druhým rokem 
pro ně studenti Střední odborné školy 
podnikání a obchodu uspořádali sou-
těž nazvanou Abenteuer in der Stadt 
neboli Dobrodružství ve městě. Žáci 
si tak mohli své znalosti vyzkoušet 
na deseti stanovištích v centru města. 
Šestnáct tříčlenných smíšených druž-
stev se za slunečného počasí nadšeně 
pustilo do úkolů, jako byly například 
hledání domovních znamení, pan-
tomima, skládání puzzle, skládání 
vět, poznávání předmětů po hma-
tu, ochutnávání potravin, střelba 
na branku a mnoho dalšího. Studenti 
SOŠPO se postarali také o doprovod-
ný program na školním hřišti a o malé 
občerstvení. Nejvíce bodů nakonec 
vybojovalo smíšené družstvo ZŠ Jana 
Železného, druhé místo obsadilo 
družstvo RG a ZŠ města Prostějova 
a na třetí příčce skončili žáci ZŠ Kollá-
rova. Soutěž finančně podpořilo statu-
tární město Prostějov. Jana Mohrová

Studenty jazykové školy Angličtiny 
pro děti Prostějov – Helen Doron 
English rozpoznáte snadno – 
jsou premianty jazykových tříd 
s excelentními komunikačními 
dovednostmi a úspěšnými 
absolventy zkoušek CAMBRIDGE. 
A nebo studují úspěšně na školách 
v anglicky mluvících zemích. 

V pondělí 19. 6. 2017 si z rukou ná-
městkyně primátorky Mgr. Ivany He-
merkové slavnostně převzali meziná-
rodní jazykové certifikáty Cambridge 
v obřadní síni prostějovské radnice. 
Nejmladším studentům není více než 
8 let!  

Autorizované centrum Cambridge, 
kterým je prostějovské Learning cen-
trum Helen Doron English, testovalo 
v květnu 2017 své žáky v mezinárod-
ních jazykových zkouškách nejen 
pro nejmladší – základní úrovně, ale 
i úrovně pro pokročilé studenty. Tes-

tovat studenty v pohodlí jejich vlast-
ních učeben a pod supervizí Helen 
Doron bezpochyby pomáhá k dosaže-
ní vynikajících výsledků. 100% úspěš-
nost v jedné z nejtěžších kategorii 
– mluvení – si pochvalují především 
rodiče studentů. 

Vyučování probíhá pouze v an-
gličtině mezinárodně vyškolenými 
lektory. Metodologie je totiž postave-
na na přirozeném, multisenzorickém 
učení se angličtiny stejně, jako se učí 
děti mateřštinu.    

-iv-

Helen Doron English Prostějov: 
V ůspěšnosti svých studentů 
v Cambridge zkouškách nemá 
konkurenci: THEY CAN SPEAK! 

Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose spolu s Městským divadlem 
pořádala ve dnech 5. – 9. června 2017 
přehlídku prostějovských divadelních 
spolků a jejich hostů MEDart. Festival 
vznikl za přispění města Prostějova.

V letošním ročníku se prostějovské 
veřejnosti představilo 13 představení 
. Všechna se konala v sále ZUŠ pros-
tějovského zámku a v Městském di-
vadle.

Dlouholeté divadelní prostějovské 
spolky zastupovalo Moje divadlo a Di-
vadlo Point.

Principál souboru vybral pro Moje 
divadlo konverzační  bláznivou kome-
dii Dave Freemana a Johna Chapma-
na Klíč pro dva.  V hlavní roli vydržo-
vané ženy exceluje Martina Drmolová.

Studentské Divadlo Point se 
blýsklo autorskou crazy retro  mu-
zikálovou parodií Finding Amerika: 
Gangsteři z našeho oddílu. Autor, 
režisér a šéf ansánblu  Aleš Pro-

cházka oslovil  pro své muzikálové 
dobrodružství hudebníka Arnolda 
Prokopa.

Studentské a dětské soubory měly 
na MEDartu největší zastoupení. 
Žáci ZŠ a RG města Prostějova pod 
vedením Jitky Minářové předvedly 
zdařilou adaptaci knihy Astrid Lin-
dgrenové Ronja, dcera loupežníka, 
kterou nazvali Loupežnická pohád-
ka. Nepřehlédnutelní bratři Lukáš 
a Tomáš Chudobovi zde hrají mladé 
loupežníky. A budoucího studenta 
herectví Tomáše Chudobu obsadila 
i Jana Turčanová do dramaťácké-
ho experimentu  DS PVdramec  při 
ZUŠ V. A. Divadelní automat. Pub-
likum si u kočovné partičky s Artem 
a Matem mohlo zvolit za malý obnos 
divadelní žánr. 

Další dětská divadýlka Dovolená 
v Kocourkově, Vesmírná havárie, Od-
vážná Molly, Matylda a Vražda ve stu-
diu potěšila děti i dospělé. 

K odrostlým žákům plumlovského 
literárně dramatického oboru se hrdě 
hlásí členové DS při ZUŠ Plumlov. Ka-
teřina Štenclová zná dobře své žáky,  
a proto dokáže vybrat padnoucí spek-
tákl. Uděláte mi to znova? Laurenta 
Ruquiera je komedií z prostředí plas-
tické chirurgie.

A festival MEDart hostil i soubory 
z Brna a Olomouce. Divadlo Hysterie 

pod vedením Štěpána Gajdoše  z Brna 
přivezlo hořkou komedii Tulák Char-
lie Chaplin.  Závěr festivalu patřil Di-
vadlu Tramtarie Olomouc.  Amorální, 
černočerná komedie Vladislava Krací-
ka Děkujeme, že zde kouříte! nadchla 
vyprodané hlediště.   

Divadelní festival MEDart 2017 
skončil! Ať žije MEDart 2018!

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Ohlédnutí za festivalem MEDart 2017
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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

KŘEHKÁ KRÁSA – fotografie motýlů
do 3. 9. 2017

Stanislava Líznerová vždy ráda 
fotografovala krajinu. Asi před 
osmi lety se zaměřila na fotogra-
fování motýlů. Všechny snímky 
pořizuje výhradně v jejich při-
rozeném prostředí a fotografuje 
zásadně jen živé motýly. Jak se jí 
daří dokumentovat tento motýlí 
svět, posuďte sami!

STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
do 3. 9. 2017
Výstavu unikátních fotografických přístro-
jů vyrobených v období od roku 1900 až 
po přelom 20. a 21. století připravili pra-
covníci Muzea a galerie v Prostějově, p.o. 
ve spolupráci se členy Spolku přátel historic-
ké techniky ve Velkém Oseku. Prohlídka his-
torických kousků jistě zaujme nejen „staré“ 
fajnšmekry, kteří zavzpomínají na obrazo-
vou kvalitu oblíbených analogových fotoa-
parátů, ale také současnou generaci digitál-
ních fanatiků. Fotografování povoleno. 

JAN KANYZA – POZDNÍ SBĚR
od 3. 8. do 3. 9. 2017
Všichni, kdo se chtějí potěšit nevšedními obrazy a setkat se s cha-
rismatickým umělcem, jsou zváni na výstavu obrazů malíře, bás-
níka, muzikanta, vynikajícího vypravěče a dabéra Jana Kanyzy, 
kterou uvede jako hit letní výstavní sezóny Muzeum a galerie 
v Prostějově, p.o.
Kolekce asi 50 děl z tvorby posledních roků je uspořádána  ve spo-
lupráci s Galerií umění Prostějov a jejím majitelem Jindřichem Ská-
celem u příležitosti  umělcových 70. narozenin a záštitu převzala 
primátorka města Prostějov RNDr. Alena Rašková.
Díla, na kterých Jan Kanyza zachycuje své pocity a dojmy z proslu-
něného jihu Francie a dobrého vína ale nejen ta, neznají jen ná-

vštěvníci českých galerií, ale také v USA, Německu, Francii a Švéd-
sku. Věříme, že představení obrazů Jana Kanyzy, udělá velkou radost 
nejen pořadatelům  výstavy, ale stejně tak budou nadšeni všichni 
umělcovi obdivovatelé.
Výstava bude otevřena od čtvrtka 3.srpna a potrvá do 3. září, 
slavnostní vernisáž za účasti autora proběhne v pondělí 7. srpna 
v 17 hodin. 

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
do 27. 8. 2017
Výstavu tvoří soubor nádherných fotografií krajin, živočichů a přede-
vším 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 pří-
vlastkem “celý svět v jediné zemi“, sousední Namibie nabízí nejvyšší pí-
sečné duny a v horském království Lesotho se téměř zastavil čas. Hlav-
ní 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. ende-
mických 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 kap-
ské ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně bohatá keřovitá spo-
lečenstva 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.

Nově otevřená mu-
zejní K AV Á R N A  Vás 
zve do výjmečného 
prostředí Š P A L Í Č K U
k příjemnému posezení. 

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
SLUNCE A JEHO VLIVY NA ČLOVĚKA – RNDr. Eva Marková, CSc.
17. 8. (čtvrtek) v 18:00 hodin 

Není pochyb o tom, že 
Slunce má na naši pla-
netu naprosto zásadní 
vliv. Díky jeho energii 
vznikl na Zemi život 
a nakonec i člověk. 

Působí na nás blahodárně, ale může být i nebezpečné. Někteří lidé 
si také občas stěžují na bolesti hlavy, podráždění, nespavost … Mo-
hou mít i tyto, anebo jiné potíže nějakou přímou spojitost se Sluncem, 
s naší nejbližší hvězdou? Na tuto a další zajímavé otázky nám odpoví 
RNDr. Eva Marková, CSc., osoba z nejpovolanějších.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. 
Vstupenky je možné předem rezervovat.

XXVIII. LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE
pondělí 14. 8. až pátek 18. 8. 2017
ZAMĚŘENÍ: SLUNCE – NAŠE HVĚZDA

Cyklus na sebe navazujících přednášek o Slunci z různých úhlů pohle-
du, doplněné praktickými pozorováními. Součástí Letní školy bude též 
přednáška naší přední sluneční fyzičky RNDr. Evy Markové, CSc. o vlivu 
Slunce na člověka a plánujeme rovněž jedno speciální fotografování slu-
neční vrstvy zvané chromosféra. Nabídka je určena každému ve věku 
od 10 do 100 let. Nejsou zde žádná omezení týkající se vzdělání a po-
dobně, všichni zájemci a milovníci astronomie jsou u nás srdečně vítáni. 
Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv s rizikem, že počet 
účastníků je omezený. Celkový poplatek je splatný nejpozději při prvním 
setkání a činí 100 Kč. Setkání budou začínat zpravidla v 18:00 hodin, ně-
které schůzky budou též rozšířené o pozorování večerní hvězdné oblohy.

PROGRAM XXVIII. LETNÍ ŠKOLY ASTRONOMIE:
PONDĚLÍ 14. 8. Pohled do tváře nejbližší hvězdy 
(Pozorování a fotografování Slunce a přednáška o tom, co vše mů-
žeme na Slunci vidět.)
ÚTERÝ 15. 8. Slunce jako hvězda
(Fyzikální podstata naší nejbližší hvězdy – Slunce.)
STŘEDA 16. 8. Slunce očima kosmických sond
(Pozorování Slunce mimo pozemskou atmosféru.)
ČTVRTEK 17. 8. Slunce a jeho vlivy na člověka
(Spolu s veřejností přednáška RNDr. Evy Markové, CSc., účastníci 
Letní školy astronomie mají vstup zdarma.)
PÁTEK 18. 8. Zatmění Slunce – úžasné astronomické divadlo
(Co lze během zatmění pozorovat a kdy a kam se lze za ním vypravit.)

XIII. ŠKOLIČKA (pro 5 – 11 leté děti)
ZAMĚŘENÍ: LETNÍ OBLOHA

31. 7. – 4. 8. vždy v čase od 10:00 do 11:00 hodin
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se vznikem Slunce 
a planet, zaměříme se na všechny planety, trpasličí planety i menší tě-
lesa sluneční soustavy. Za jasného počasí si prohlédneme Slunce. Cel-
kový poplatek 50 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce se konají v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 
do 16:00 hodin.
Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají 
v pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 do 22:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO
(astronomické pořady pro děti)

1. – 4. 8. od 14:00 do 15:00 hodin
7. – 11. 8. od 10:00 do 11:00 hodin 
a od 14:00 do 15:00 hodin
14. – 16. 8. od 10:00 do 11:00 ho-
din a od 14:00 do 15:00 hodin
Povídání o Slunci, za jasného poča-
sí pozorování Slunce dalekohledy 
s filtry, promítáním Slunce na stí-
nítko a chromosférickým daleko-
hledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pořadu budou 
tvořit pohádky.  
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
,a SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA A SMRTI 
(tato výstava bude součástí Letní školy astronomie)
První dvě výstavy jsou dostupné na začátku všech pořadů a pozoro-
vání na hvězdárně a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uve-
denou výstavu také zapůjčujeme.

AVÍZO!
XXVI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Astronomický klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 27. 9. 
v 16:30hodin, ukončen bude v červnu 2018. Členové se budou schá-
zet každou pracovní středu v 16:30 hodin. Délka schůzek je 75 minut. 
Posledních 20 minut je věnováno filmům a pohádkám. Děti se bu-
dou seznamovat se sluneční soustavou. Bude jim vysvětleno střídání 
podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími pozorovatelnými během 
roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky. Na jaře a na pod-
zim budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorováním Slun-
ce. Od listopadu do února, za příznivého počasí, probíhají schůzky 
především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se naučí orientovat 
na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zajímavé objekty. 
Taková pozorování si mohou 
děti prodloužit do 18:30 
hodin. Členové klubu mají 
přístup na všechny akce 
Astronomického oddělení 
(hvězdárny) zdarma. Polo-
letní poplatek 150 Kč.
Změna programu  
vyhrazena. 
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Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali  statutárnímu městu Prostějovu 
za poskytnutí dotace na multižánrový festival v Hamrech u Plumlova 
s názvem Bílý den, který se konal 17. 6. 2017. 

Finanční podpora byla použita na zajištění samotné akce  ve prospěch 
klientů a návštěvníků.   Za TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Bc. Zuzana 
Znojilová

Sociální pracovnice,  regionálního pracoviště Prostějov

Prostřední část prázdnin tráví mnozí 
na chatě či chalupě, jiní zase hlídá-
ním vnoučat, nebo pobytem v za-
jímavých destinacích a tak máme 
krátkou pauzu. Výlety jsou napláno-
vané až na druhou polovinu srpna.

17. 8. – čtvrtek – Kobylí  – 
Ve vinařské obci se mohou pochlu-
bit krásně upraveným muzeem, 
které si dopoledne prohlédneme. 
Odpoledne je na programu pro-
cházka po památkách a okolí (a je 
na co se dívat!) a krátké posezení 
u vínka.

22. 8. – úterý – Rýmařov – 
Dopoledne máme domluvenou pro-
hlídku expozice tkalcovství umístě-
nou v areálu firmy Hedva. Po obědě 
navštívíme Kapli v Lipkách, perlu 
severomoravského baroka, a zámek 
v Janovicích.

24. 8. – čtvrtek –  Luhačovi-
ce – Procházka po známých lázních 
bude doplněná cestou domů zastáv-
kou na přehradě.

28. 8. – pondělí  – Přečer-
pávací elektrárna Dlouhé strá-
ně – Exkurze pro laickou veřejnost 
spojená s vyjížďkou k horní nádrži 
je domluvená na odpoledne. Dopo-
lední program ještě bude upřesněn.

31. 8. – čtvrtek – Opava – 
Podíváme se do výrobního družstva 
Slezská tvorba, kde člověku až pře-
chází zrak z krásných skleněných 

vánočních ozdob. Pro zájemce je 
domluvená i kreativní dílnička, 
kde je možno vyzkoušet malování 
a zdobení baněk. Aby se mohla vý-
letu zúčastnit i vnoučata, je cesta 
do Opavy naplánovaná na prázdni-
ny. Odpoledne čeká účastníky pro-
cházka po bývalém krajském městě 
s průvodcem.

Začátkem září se můžete těšit 
na návštěvu hradu Buchlov a také 
na letní koupání v termálech ve Vel-
kých Losinách.

Na všechny výlety se můžete 
hlásit na nové prodejně v Prostě-
jově na nám. T. G. Masaryka 18 
(Nový dům), buď osobně, nebo te-
lefonicky na čísle 722 464 228 bě-
hem otevírací doby (PO–PÁ: 8:45–
17:15 hod., SO: 9:00–11:30 hod.) 
nebo prostřednictvím internetu 
na webu www.filemon-baucis.cz či 
emailem na adrese: info@filemon-
-baucis.cz. Případné další nabídky 
programů najdete na webu nebo 
na prodejně. Mimo provozní dobu 
vám případné dotazy zodpovíme 
na tel. Čísle 728 337 983. Kdo má 
zájem, může se přihlásit k odběru 
novinek prostřednictvím emailu 
nebo stručné sms.

Akce jsou pořádané ve spoluprá-
ci se Zdravým městem Prostějovem 
a s finanční podporou statutárního 
města Prostějova.

Výlety pro seniory v srpnu

SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ČERVNU 2017 
OSLAVILI SVÁ JUBILEA

70 let Janěk Karel Petriciusová Věra
Mgr. Mazou-
chová

Alena Zapletalová Anna

Nedbalová Eva Krčová Alena

Raida Petr Navrátil Bohumil

Burešová Zdena Mgr. Božková Jarmila

Jokl Jaroslav Polášková Jitka

Klimešová Jana Kvapil Jaroslav

Kovářová Dagmar 80 let Nováková Milada

Vymlátilová Anežka Pohůnek Antonín

Hudec Jaroslav Zapletal Emanuel

Lžičařová Marie Navrátilová Ludmila

Bilík Stanislav Vrdlovcová Eva

Zapletalová Vladislava Coufalová Antonie

Ftorková Eva Valehrachová Jaroslava

Zapletal Jan Zaoralová Zdeňka

Ing. Tomeček Antonín JUDr. Chlup Leopold

Hudec František Ing. Pořízka Jan

Ing. Bret Miloš Zatloukalová Antonie

Burianová Marie Doseděl Antonín

Pospíšilová Marie Šťastný Jan

Mikšík Pavel Jančík Arnošt

Bilčák Ján Berková Olga

Černá Květoslava Rajtr Pavel

Mgr. Čermák Jan 85 let Kůrková Marie

Mozíková Milada Uhrová Stanislava

Štěrbová Libuše Vetešníkova Milada

Trochta Petr Spáčilová Vlasta

Krátká Milena Salaj Ladislav

75 let
Ing.  
Dekastellová

Libuše Francová Anna

Reiterová Marie Matonohova Vlasta

Šenk Jaroslav Zbořilová Zdenka

Jiříček Augustin Závodná Drahomíra

Mezulian Miroslav PištěIková Jarmila

Mezuliánková Marie 90 let Vymazal Otta

Kreisel Karel Pavelka Miroslav

Stránělová Marta Vysloužil Jaroslav
Akad. malířka 
Dočkalová

Hana Albert Zdeněk

Klíčová Dana 91 let Smékalová Dagmar

Anděl Arnošt 92 let Prokopová Jitka

Kalabis Rostislav Podolová Karla
Mgr. Svobo-
dová

Hana Lysoněk Jaroslav

Spáčilová Valerie Koláčková Zdenka

Doležal Petr Pavlovská Dagmar

Horáková Ludmila 93 let Kvapil Miloslav

Stružková Anna 94 let Gronychová Anna

Kvasnicová Anežka Martilíková Zdenka

Mazánek Květoslav Macalík Miroslav

Makovec Václav 95 let Sekaninová Jarmila

Prokop Rostislav 97 let Čamková Jarmila
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AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 12 LET V PROSTĚJOVĚ
(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
ZAHÁJEN PRODEJ – EXOTIKA a LYŽE 2017/2018

Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 655, 773 330 654,  

mimako1@seznam.cz
www.amima.cz
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VÝKUP STARÉHO NÁBYTKU  
A VĚCÍ STAROŽITNÉHO CHARAKTERU

Jana Kalousová, Ústí nad Orlicí 562 01
tel.: 465 526 478, 603 546 382, e-mail: jana.kalousova@seznam.cz

Vážení,
odkoupíme a v hotovosti vyplatíme z vašich půd, sklepů, chalup, garáží a pozůstalostí nábytek do roku 

1970 (jakéhokoli stylu a materiálu i silně poškozený), např. skříně, kredence, komody, špajzky, skleníky, 
psací a kuchyňské stoly, šicí a noční stolky, židle, kupecké regály a zařízení obchodu.

Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme věci starožitného charakteru, např.: hodinky, hudební nástroje, 
obrazy, lustry, lampy, svícny, sklenice (grogovky, lázeňky), porcelán, keramiku, sošky z jakéhokoli 

materiálu, předměty z alpaky, stříbra a mosazi, staré hračky (panenky, vláčky, loutková divadla) apod.
Také vykoupíme a v hotovosti zaplatíme věci technického charakteru, např. rádia, gramofony, telegrafy, 

školní pomůcky, litinová zábradlí, výlevky, mříže na okna, kuchyňské váhy, kávomlýnky, kořenky, žehličky, 
hmoždíře, věci vojenského charakteru, chladné zbraně, šperky, bižuterii, pohledy, známky, mince,  

plakety, odznaky, vyznamenání, knihy, chromový trubkový nábytek, motorky,  
betlémy, zlato a stříbro, vánoční ozdoby atd.

Hledáme pracovníka na pozici 

PRODAVAČKA
na prodejnu v Prostějově 

nejlépe vyučení v oboru (není však podmínkou)
Měsíční mzda 14 000 až 16 000 Kč. 

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

nebo volejte: 775 121 729

vycházka pro rodiny s dětmi
Vycházka do lesů  
Drahanské vrchoviny
KDY: úterý 1. srpna 2017  
od 8:20 do 16:45
KDE: Benešov, Suchý
Vycházka nejen pro rodiny s dět-
mi. Čekají nás hrátky s lesními 
zvířátky, hledání lesního pokladu 
a pouštění lodiček. Projdeme 
se kolem meteoradaru Skalky 
a dojdeme k rybníku.
Délka trasy 5 km. Odjezd v 8:20 
autobusem do Benešova, návrat 
v odpoledních hodinách z obce 
Suchý. Příjezd do Prostějova 
v 15.38 nebo v 16.45. Poplatek  
20 Kč/dítě.

vycházka nejen pro rodiny s dětmi 
Běleckými stezkami
KDY: úterý 8. srpna 2017  
od 8:00 do 14:50
KDE: Bělecký mlýn a okolí
Putování s pomocí šifer lesními 
stezkami v okolí Běleckého mlý-
na, na nichž se nachází spousta 
informačních tabulí. Navštívíme 

i pozorovatelnu zvěře s krásnou 
vyhlídkou do krajiny. Pro děti 
budou připraveny hravé aktivi-
ty a hledačky na téma příroda 
v okolí Běleckého mlýna. Bude-
me pátrat po Perníkové cha-
loupce a hledat jezírka dovedně 
ukrytá v lese. A možná potkáme 
i lesní zvěř. 
Ráno odjezd vlakem v 8:02 
do Ptení, návrat do Prostějova ze 
žel. zastávky Zdětín ve 14:50. 
Délka trasy asi 6 km. Poplatek  
20 Kč/dítě.

víkend pro přírodu
Kosení v Ondratické pískovně
KDY: 11.–13. srpna 2017
KDE: Ondratická pískovna 
Kosení a odklízení travní hmoty 
na lokalitách v Ondratické pís-
kovně (u Brodku u Prostějova) 
s přespáváním ve stanech. Po ce-
lou dobu akce zajištěno bohaté 
občerstvení zdarma.
Na akci je třeba se předem na-
hlásit u organizátora!
Kontakt na organizátora: ZO 

ČSOP Hořepník, Jaroslav Pod-
horný, podhorny.csop@seznam.
cz, 776 799 288.

vycházka s pomocí přírodě
Den na loukách  
Přírodního parku Kosíř 
KDY: úterý 22. srpna 2017  
od 8:30 do 15:45
KDE: Velký Kosíř – Čelechovice 
na Hané

Vycházka pro malé i velké louka-
mi a sady Velkého Kosíře, při níž 
se zapojíme do práce pro přírodu. 
Projdeme se z Kaple na Národ-
ní přírodní památku Vápenice, 
odtud se vydáme ke Státnímu 
a Růžičkovu lomu, v jejichž okolí 
najdeme pestrou mozaiku luk 
a ovocných sadů se spoustou 
vzácných rostlin a živočichů, pře-
devším hmyzu. Pro děti i dospělé 
budou připraveny hravé aktivity 
formou šifer, pro všechny spo-
lečná práce pro přírodu (hrabání 
sena, zalévání stromků) a drobné 
občerstvení. Ráno odjezd vlakem 

v 8:02 do Kaple, návrat do Pro-
stějova z Čelechovic na Hané 
vlakem nejpozději v 15:45. Délka 
trasy asi 5 km. 

PŘIPRAVUJEME na září: 
vycházka pro veřejnost
Moravský kras
KDY: sobota 9. září 2017  
od 7:20 do 18:15
KDE: sraz ve Vilémovicích v 9:15
Vycházka krasovým údolím z Vilé-
movic kolem Čertova mostu, jes-
kyní, naučnou stezkou Macocha 
až k Punkevním jeskyním. Cestou 
uvidíme zajímavé krasové útvary, 
jejichž vznik si vysvětlíme, a čeká 
nás také několik místních pověstí 
z časů dávných i dnešních. Navští-
víme Dům přírody s interaktivní 
expozicí o přírodě Moravského 
krasu. Délka trasy asi 12 km. 
Ráno odjezd autobusem v 7:20 
(stanoviště č. 10) z Prostějova 
do Jedovnic, zde přestup na spoj 
do Vilémovic. Sraz ve Vilémovi-
cích v 9:15. Odjezd zpět z Jedov-
nic v 16:50, příjezd do Prostějova 
v 18:15. Poplatek 40 Kč/osobu.

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

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 srpnu tyto akce:

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

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ  
PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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1.8. úterý
17:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

20:00 VALerIAN A MĚStO  
tISÍCe PLANet
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi  
přístupné | 120,- | dabing 
--------------------------------------------------
2.8. StřeDA
17:30 LetÍMe!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017 | animo-
vaný film | přístupné | 120,- / 100,- | dabing

20:00 PSI PÁNĚ 
ANeB SNĚZ teN FILM FILMOVý KLUB

ČR | 70’ + 60’ | 2017 | dokument
+ beseda | přístupné | 80,- / 60,-
--------------------------------------------------
3.8. čtVrteK
17:30 ŠPANĚLSKÁ KrÁLOVNA PreMIÉrA

ES | 128’ | 2016 | komediální drama 
12+ | 110,- | titulky

20:00  AtOMIC BLONDe: 
BeZ LÍtOStI PreMIÉrA

US | 115’ | 2017 | akční thriller | 15+ 
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
4.8. PÁteK
17:30 PIrÁtI Z KArIBIKU: 
SALAZArOVA POMStA 
US | 129’ | 2017 | dobrodružná kome-
die | přístupné | 110,- / 90,- | dabing 

20:00 AtOMIC BLONDe: 
BeZ LÍtOStI
US | 115’ | 2017 | akční thriller | 15+  
120,- | titulky 
--------------------------------------------------
5.8. SOBOtA
15:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

17:30 ŠPANĚLSKÁ KrÁLOVNA
ES | 128’ | 2016 | komediální drama  
12+ | 110,- | titulky

20:00 DUNKerK
NL / GB / FR / US | 106’ | 2017 
válečné drama | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
6.8. NeDĚLe
9–13:00 WOrKSHOP ANIMACe 
lektorka: Pavla Baštanová | pro děti ve 
věku 8–12 let | max. počet 12 dětí |
120,- | rezervace na kino@metro70.cz

15:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

17:30 DUNKerK
NL / GB / FR / US | 106’ | 2017  
válečné drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 SVĚt PODLe DALIBOrKA
FILMOVý KLUB

ČR | 105’ | 2017 | dokument | 12+ | 100,- / 80,-
--------------------------------------------------
7.8. PONDĚLÍ
17:30 LetÍMe!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017 | animo-
vaný film | přístupné | 120,- / 100,- | dabing

20:00 KřIŽÁčeK FILMOVý KLUB

ČR | 90’ | 2017 | historické drama  
přístupné | 100,- / 80,-  
--------------------------------------------------
8.8. úterý
17:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

20:00 AtOMIC BLONDe: 
BeZ LÍtOStI
US | 115’ | 2017 | akční thriller | 15+ 
120,- | titulky 

9.8. StřeDA
17:30 MIMI ŠÉF 
US | 97’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

20:00 SeLSKý rOZUM FILMOVý KLUB

ČR | 73’ | 2017 | dokument | přístup-
né | 100,- / 80,-
--------------------------------------------------
10.8. čtVrteK
17:30 eMOJI Ve FILMU PreMIÉrA

US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 ANNABeLLe 2: 
ZrOZeNÍ ZLA PreMIÉrA

US | 109’ | 2017 | mysteriózní horor 
15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
11.8. PÁteK
17:30 eMOJI Ve FILMU 3D

US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 ANNABeLLe 2: ZrOZeNÍ ZLA 
US | 109’ | 2017 | mysteriózní horor  
15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
12.8. SOBOtA
FILMOVý MArAtON
vstupné 200,- na celý maraton

13:00 PÁN PrSteNŮ: 
SPOLečeNStVO PrSteNU
US / NZ | 208’ | 2001 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | titulky  

17:00 PÁN PrSteNŮ: DVĚ VĚŽe 
US / NZ | 223’ | 2002 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | titulky  

21:00 PÁN PrSteNŮ: NÁVrAt KrÁLe
US / NZ | 251’ | 2003 | dobrodružné 
fantasy | přístupné | titulky  
--------------------------------------------------
13.8. NeDĚLe
10:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

15:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

17:30 DUNKerK
NL / GB / FR / US | 106’ | 2017 
válečné drama | 12+ | 110,- | titulky

20:00 ANNABeLLe 2: ZrOZeNÍ ZLA 
US | 109’ | 2017 | mysteriózní horor  
15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
14.8. PONDĚLÍ
17:30 eMOJI Ve FILMU 3D

US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 čÁrA FILMOVý KLUB

SK / UA / ČR | 108’ | 2017 | krimi 
thriller | 15+ | 110,- / 90,-
--------------------------------------------------
15.8. úterý
17:30 LetÍMe!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017 | animo-
vaný film | přístupné | 120,- / 100,- | dabing

20:00 SrDečNĚ VÁS VÍtÁMe
FR / BE | 92’ | 2017 | komedie | 12+  
110,- | titulky
--------------------------------------------------
16.8. StřeDA
17:30 SPIDer-MAN: 
HOMeCOMING
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi 
přístupné | 120,- | dabing

20:00 SVĚt PODLe DALIBOrKA
FILMOVý KLUB

ČR | 105’ | 2017 | dokument | 12+  
100,- / 80,-

17.8. čtVrteK
17:30 PO StrNIŠtI BOS PreMIÉrA

ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 ZABIJÁK & BODYGUArD
PreMIÉrA

US | 118’ | 2017 | akční komedie  
15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
18.8. PÁteK
17:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie  
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-
--------------------------------------------------
19.8. SOBOtA
15:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 ZABIJÁK & BODYGUArD
US | 118’ | 2017 | akční komedie  
15+ | 120,- | titulky  
--------------------------------------------------
20.8. NeDĚLe
10:30 MIMONI
US | 91’ | 2015 | animovaný film  
přístupné | 60,- | dabing 

15:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

17:30 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 DUNKerK
NL / GB / FR / US | 106’ | 2017 
válečné drama | 12+ | 110,- | titulky
--------------------------------------------------
21.8. PONDĚLÍ
17:30 AUtA 3
US | 100’ | 2017 | animovaná kome-
die | přístupné | 110,- / 90,- | dabing  

20:00 trUe LOVe FILMOVý KLUB

ČR | 67’ | 2014 - 2016 | pásmo ani-
movaných filmů pro dospělé 
12+ | 100,- / 80,- 
--------------------------------------------------
22.8. úterý
15:00 teOrIe tYGrA MetrO SeNIOr

ČR | 101’ | 2016 | komedie | přístupné | 50,-

17:30 JÁ, PADOUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film  
přístupné | 120,- / 100,- | dabing 

20:00 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-
--------------------------------------------------
23.8. StřeDA
17:30 eMOJI Ve FILMU 3D

US | 97’ | 2017 | animovaná komedie  
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-
--------------------------------------------------
24.8. čtVrteK
17:30 teMNÁ VĚŽ PreMIÉrA

US | 91’ | 2017 | akční sci-fi | 12+ 
130,- | titulky 

20:00 BArrY SeAL: 
NeBeSKý GAUNer PreMIÉrA

US | 114’ | 2017 | akční drama | 12+  
120,- | titulky  

25.8. PÁteK
17:30 VeLKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPeŽ 2 
CA / US / KR | 92’ | 2017 | animovaná ko-
medie | přístupné | 120,- / 100,- | dabing   

20:00 BArrY SeAL: 
NeBeSKý GAUNer
US | 114’ | 2017 | akční drama | 12+  
120,- | titulky  
--------------------------------------------------
26.8. SOBOtA
15:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama  | přístupné | 130,-

20:00 BArrY SeAL: 
NeBeSKý GAUNer
US | 114’ | 2017 | akční drama | 12+  
120,- | titulky  
--------------------------------------------------
27.8. NeDĚLe
9–13:00 WOrKSHOP YOUtUBerINGU
lektor: Petr Cieslar a tým z Pevnosti 
poznání | pro děti ve věku 8–12 let  
max. počet 12 dětí | 150,-  
rezervace na kino@metro70.cz 

15:30 VeLKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPeŽ 2 
CA / US / KR | 92’ | 2017 | animovaná ko-
medie | přístupné | 120,- / 100,- | dabing   

17:30 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama  | přístupné | 130,-

20:00 teMNÁ VĚŽ
US | 91’ | 2017 | akční sci-fi | 12+  
130,- | titulky 
--------------------------------------------------
28.8. PONDĚLÍ
17:30 eMOJI Ve FILMU
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie 
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 DOBrý čASY FILMOVý KLUB

US | 100’ | 2017 | kriminální drama  
12+ | 120,- / 100,- | titulky 
--------------------------------------------------
29.8. úterý
17:30 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-

20:00 teMNÁ VĚŽ
US | 91’ | 2017 | akční sci-fi | 12+ | 130,- | titulky 
--------------------------------------------------
30.8. StřeDA
17:30 VeLKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPeŽ 2 
CA / US / KR | 92’ | 2017 | animovaná ko-
medie | přístupné | 120,- / 100,- | dabing   

20:00 PO StrNIŠtI BOS
ČR / SK / DK | 111’ | 2017 | komedi-
ální drama | přístupné | 130,-
--------------------------------------------------
31.8. čtVrteK
17:30 tULIPÁNOVÁ HOrečKA
PreMIÉrA

GB / US | 107’ | 2017 | romantické 
drama | 12+ | 120,- | titulky 

20:00 LOGANOVI PArŤÁCI PreMIÉrA

US | 119’ | 2017 | kriminální kome-
die | 12+ | 110,- | titulky 

KINO 
PrOStĚJOV

KINO MetrO 70 
WWW.MetrO70.CZ

WWW.FACeBOOK.COM/KINOMetrO70
KINO@MetrO70.CZ

SrPeN
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KONSTRUKTA – STAVBY s.r.o.
Za Brněnskou ulicí 4292, 

79601 Prostějov

  zedníky
  tesaře
  izolatéry
  pokrývače
  klempíře

zedníky

izolatéry
pokrývače
klempíře

NABÍDKA PRÁCE:
Úspěšná stavební firma z Prostějova  zabývající se výstavbou 
pasivních, nízkoenergetických a průmyslových 
staveb hledá do svého týmu nadějné:

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

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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PRÁZDNINOVÉ 
KURZY PRO D�TI 
V KIN� METRO 70!

WORKSHOP ANIMACE 
NED�LE �.  8. | 9:00 - 13:00

LEKTORKA: PAVLA BA�TANOVÁ
PRO D�TI OD 8 DO 12 LET, 120,-  

WORKSHOP YOUTUBERINGU
NED�LE 27. 8. | 9:00 - 13:00

LEKTOR: PETR CIESLAR A TÝM Z PEVNOSTI POZNÁNÍ
PRO D�TI OD 8 DO 12 LET, 150,-

REZERVACE NA KURZY: KINO@METRO70.CZ
WWW.METRO70.CZ
FACEBOOK.COM/KINOMETRO70

©
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POD LÍPY bez pípy
alternativní hudební festival
sobota 29.7.2017
PROGRAM:
16:00 Memory Band
17:30 Heather Son
19:00 Psychocandy
20:30 Kouzelník
Doprovodný program:
- malby Terezy Liškové
- fotografie Boba Pacholíka
Canall – coffee boutique vintage – výborná káva
ELLAS – řecká kuchyně
...a další...
Farní zahrada ČCE, U Kalicha 1 / Kollárova 6
(festival se koná za každého počasí)

POZVÁNKA
...sbor ČCE v Prostějově pořádá...
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Vlachovo kvarteto Praha
na programu:
Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jiří Kabát
sál ČCE U Kalicha 1 / Kollárova 6
!vstupné dobrovolné!
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LETNÍ KINO – ČERVENEC

Středa 2. 8.
ve 21,00

Bezva ženská na krku
Česká komedie od tvůrců „Ženy v pokušení“ v hlavní roli O. 
Vetchý, P. Hřebíčková, M. Táborský, J. Langmajer a další . 
97 min. Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Sobota 19. 8.
ve 21,00

Příchozí 
Provokativní vědeckofantastický thriller od slavného 
režiséra Denise Villeneuvea. 117 min
Vstupné: 80,- Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Pátek 4. 8.
ve 21,00

Kráska a zvíře 
Hraná adaptace animované klasiky, jež je ohromující 
filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů 
vůbec. 130 minut. Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Neděle 20. 8.
ve 21,00

Anděl páně 2
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem 
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. 99 min
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost 
ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení 
před filmem

Sobota 5. 8.
ve 21,00

Anděl páně 2
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem 
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. 99 min 
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Středa 23. 8. 
ve 20,30

Místo u moře
Dojemný a současně i nečekaně humorný portrét, 
zobrazující sílu rodinné lásky. V hl. roli Casey Affleck.  
137 min. Vstupné: 80,- Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Neděle 6. 8.
ve 21,00

Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď 
na otázku najdete v animované komediální lahůdce . 90 
min. Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno
Pozvánka pro děti – přijďte s dětmi dřív, společnost 
ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení 
před filmem

Pátek 25. 8. 
ve 20,30

Špunti na vodě
Česká komedie pro celou rodinu. V hlavní roli Jiří 
Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák. 83 min
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Středa 9. 8.
ve 21,00

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspirovaný 
skutečným příběhem muže, který se během války stal 
hrdinou bez jediného výstřelu. 131 min
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Sobota 26. 8. 
ve 20,30

Inferno
Nejnovější díl filmové série spisovatele Dana Browna 
o Robertu Langdonovi (Šifra mistra Leonarda, Andělé 
a démoni) 122 min
Vstupné: 80,- Kč Pro mládež do 12 let nevhodné

Pátek 11. 8.
ve 21,00

T2: Trainspotting
Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. Mnohé se 
změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. 
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Neděle 27. 8. 
ve 20,30

Angry Birds ve filmu 
Animovaná komedie, která nás zavede na ostrov, kde žijí 
nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. 98 min
Vstupné: 80,- Kč Mládeži přístupno

Sobota 12. 8.
ve 21,00

Špunti na vodě
Česká komedie pro celou rodinu. V hlavní roli Jiří 
Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák. 83 min 
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Středa 30.8. 
ve 20,30

Den nezávislosti: nový útok
„Dvacet let jsme se připravovali, oni také ! Věděli jsme 
že se jednou vrátí ! Nyní se vrací, aby dokončili to, co 
tenkráte započali….. „ 120 min. 
Vstupné: 80,- Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Neděle 13. 8.
ve 21,00

Kubo a kouzelný meč
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je 
výjímečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného 
dobrodružství. 101 min 
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Pátek 1. 9. 
ve 21,30

Kolotočáři (filmové promítání v rámci akce 
„Great Moravia 2017“)
Komedie o tom, že největší povaleč z města může získat 
holku svých snů. Stačí se jen trochu snažit. 94 min
Vstupné: 25,- Kč. Mládeži přístupno

Středa 16. 8.
ve 21,00

Všechno nebo nic 
Romantická komedie o dvou majitelkách malého 
knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži. 107 min 
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Sobota 2. 9. 
ve 20,30

Rychle a zběsile 8
Další pokračování kultovní filmové serie …. 
Vstupné: 80,- Kč. Pro mládež do 12 let nevhodné

Pátek 18. 8. 
ve 21,00

Noční zvířata 
Noci nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají 
osamělé a dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto 
druhu natočil výjimečný film. 115 min. Vstupné: 80,- Kč 
Mládeži do 12 let nepřístupno

Ukončení sezony v Letním kině MOSTKOVICÍCH.
Pozvánka na 27 ročník „Silvestrovského promítání“  
31. 12. 2017 !
Součástí uvedeného vstupného je příplatek dle zák. 
496/2012 Sb. na rozvoj české kinematografie.
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně 
uložit do stojanů v areálu kina!!!
Změna programu vyhrazena 
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Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme 
starožitný nábytek, chromový, umakartový 

a také z padesátých let i mladší.
Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme obrazy, zbraně, hodiny, 

porcelán, sklo, hračky, moto věci, staré knihy a pohlednice, 
vyznamenání, vojenské uniformy, mince a jiné vojenské věci, 

fotoaparáty, rádia, gramofony, kamna, stříbrné věci a jinou veteš, 
která Vám doma, na chalupě, ve sklepě, na půdě, či v garáži překáží.
Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme také celé pozůstalosti a zajistíme 

komplexní vyklízecí práce.
Seriózní a rychlé jednání, platba hotově.

Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

INZERCE
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Je to úplně jednoduché, nejdůleži-
tější je láska, komunikace a objetí. 
Někdy si lidé neřeknou, co je tíží 
a mohou se kvůli tomu i rozejít a ten 
druhý neví proč. Je potřeba konflikty 
vysmířit než zapadne slunce. Nejen 
to byly témata setkání  PhDr. Jiřiny 
Prekopové s rodiči, přáteli i novináři 
při její krátké návštěvě Prostějova, 
kterou zorganizovalo Mateřské cen-
trum Cipísek, jehož je kmotrou.

 Jiřina Prekopová, světoznámá 
psycholožka, rodačka z Prostějova 
i držitelka Ceny města Prostějo-
va, autorka mnoha knih o výchově 
dětí (nejznámější Malý tyran byl 
přeložen do šestadvaceti jazyků) 
i ve svých téměř osmdesáti osmi 
letech sršela optimismem a energií. 
Přestože ji potkala před čtyřmi lety 
ve Vladivostoku mozková příhoda 
a někdy hledá slova, snaží se roz-
dávat dál své zkušenosti. I když si 
sem tak posteskne, že kvůli mozkové 
příhodě už nemůže sama řídit auto, 
které řídila bravurně ještě po osm-
desátých narozeninách, humor ji ne-
opouští. Vždyť její velmi časté heslo 

je Přes průsery ku hvězdám!
 Uznávaná dětská psycholož-

ka našla své zastánce, ale také své 
odpůrce metody pevného objetí, 
které rozpracovala podle americké 
psycholožky Welchové. Jak ale Pre-
kopová sama říká i k této terapii je 
potřeba hluboká empatie, pochope-
ní emocí a láska.  Kdo se s Jiřinou 
Prekopovou osobně setkal, určitě 
dodává jako jedna z účastnic prostě-
jovského setkání: Děkuji za možnost 
zúčastnit se výjimečného setkání 
s Dr. Prekopovou, je to moc krásný 
člověk s velkým srdcem. Obdivuji 
její neuvěřitelný životní elán, pozi-
tivní pohled na svět a nevyčerpatel-
ný optimismus, kterým jsem se vče-
ra moc ráda nechala nakazit.

 V posledních letech šíří myšlen-
ky obnovy lásky v rodině a v rozho-
vorech s ní se objevují zásadní téma-
ta dnešní společnosti – komunikace 
a izolace, neschopnost řešit a vyřešit 
konflikty smírem, život single, nedo-
držování rodinných řádů, role mužů 
a žen a hlavně láska bez podmínek, 
kterou k životu potřebujeme úplně 

všichni.
V MC Cipísek se Jiřina Prekopo-

vá sešla především s rodiči, kteří už 
někdy absolvovali její přednášky či 
semináře. Při dvoudenní návštěvě se 
setkala také s přáteli a zvládla i pose-
zení u své oblíbené zmrzliny. A neza-
přela svůj temperament ani někdejší 
ochotnickou herečku a rozesmívala 
své okolí. Po návratu do Prahy, kde 
nyní žije, plánuje cestu do Lindau 
v Německu, kde se svým manželem 
prožila život po emigraci, ale tak 
návštěvu Mexika, kde má své žáky. 
Protože jak říká, potřebuje předávat 
štafetu dál.  -ms-

Nejdůležitější je láska a komunikace
V srpnu je MC Ci-
písek pro veřejnost 
uzavřeno.

Informace o volných místech 
v pravidelných programech pro ro-
diče s dětmi najdou zájemci na na-
šich stránkách www.mcprostejov.cz 
a www.facebook.com/cipisekpro-
stejov.

Dny otevřených dveří a dodateč-
né zápisy do programů MC budou 
probíhat ve všední dny  4. 9.–13. 9. 
2017 vždy od 8.30 do 12.00 hodin. 
Pravidelné programy budou zaháje-
ny 18. 9. 2017 dle rozpisu nahláše-
ných skupin.

Aktivity projektu MC Cipísek-
-aktivní podpora harmonické rodi-
ny jsou podpořeny z dotačního pro-
gramu Rodina  MPSV, statutárním 
městem Prostějovem a Olomouc-
kým krajem.

ww.mcprostejov.cz  www.face-
book.com/cipisekprostejov, e-mail:  
mcprostejov@centrum.cz

Program MC Cipísek  
srpen 2017



34 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

V polovině června se uskutečnilo 
v prostorách Střední odborné ško-
ly stavební a zahradnické v Praze 
9 celostátní kolo soutěže Mladý za-
hrádkář, kterou pořádá každoročně 
Český zahrádkářský svaz pro děti 
a mládež.

Letošního již 30. ročníku, ten-
tokrát s mezinárodní účastí, se 
zúčastnilo 100 soutěžících, vítězů 
okresních kol z celé republiky, ale 
i ze Slovenska. Účastníci poměřovali 
své znalosti v určování rostlinného 
materiálu a ve znalostech pěstování 
rostlin ve třech věkových kategoriích 
(mladší žáci, starší žáci, středoško-
láci). V rámci doprovodného pro-
gramu si všichni prohlédli některé 
pamětihodnosti Prahy, navštívili bo-
tanickou zahradu při uvedené škole 
a užili si plavbu parníkem po Vltavě.

Okres Prostějov vzorně reprezen-
tovali Petr Daška ze ZŠ Prostějov, ul. 

Majakovského, který se umístil v sil-
né konkurenci na 2. místě v katego-
rii mladší žáci. V kategorii starších 
žáků Dominik Zajíček ze ZŠ v Brod-
ku u Konice získal 7. místo a Justýna 
Hýžďalová  ze ZŠ Prostějov, Maja-

kovského ul. 9. místo.
Odměny pro všechny účastníky 

věnovaly mimo jiné firmy Plastimex 
Prostějov, SEMO Smržice a Zahrad-
nictví Novosadovi Hrdibořice.

-va-

Dětský klub 
Prostějov
Během školního roku dětský klub 
nabízí odpolední program pro 
děti od 6 do 11 let a během letních 
prázdnin příměstské tábory.

Tento projekt je financován 
z Evropského sociálního fondu 
a slouží k podpoře rodičů dětí, kteří:

- dochází do zaměstnání
-  jsou evidování na úřadu prá-

ce a práci si hledají
- jsou OSVČ
-  studují nebo se právě rekva-

lifikují.
Podmínky pro zápis do dětské-

ho klubu na tábory najdete na na-
šich Facebookových stránkách: 

@detskyklubprostejov 

Střední zdravotnická škola Prostě-
jov vcelku běžně vysílá své studenty 
na nejrůznější akce i během víken-
du, kde zajišťují zdravotnický dozor. 
Velmi často také spolupracují se 
složkami Integrovaného záchran-
ného systému, kde buď prověřují 
znalosti první pomoci soutěžících, 
či veřejnosti (příkladem je akce Za-
chraň život s Policií ČR nebo Den 
IZS) a nebo jsou v rolích figurantů 
s namaskovanými zraněními.

Právě namaskovaná zranění hrála 
velkou roli při tradiční soutěži jed-
notek sdružení dobrovolných hasičů 
(JSDH) Rallye Hamry 2017, která 
proběhla 24. června. Jedná se o sou-
těž s dlouholetou tradicí a soutěžící si 
zde opravdu hrábnou až na dno. Je-
jich fyzickou a psychickou odolnost 
letos prověřilo osm stanovišť, na kte-
rých například likvidovali požár níz-
ké budovy, stavěli protipovodňové 
hráze, pracovali s motorovou pilou 
v korytu potoka. Stanoviště, kde hráli 
velkou roli i figuranti z řad budoucích 
sestřiček, simulovala dopravní ne-
hodu dvou aut s větším počtem zra-
něných, dopravní nehodu cyklistky 
a traktoru, záchranu tonoucí osoby 
a i u požáru nízké budovy se museli 

postarat o „popálené“ osoby. Pro-
tože jedním z předmětů na škole je 
i psychologie a cvičení z psychologie, 
figuranti dokázali sehrát i šok, hyste-
rii, zmatenost a tím ještě ztížili sou-
těžícím jednotkám práci. O vynikající 
namaskování figurantů se postaraly 
Anežka Vítková a Martina Papšová, 
které na škole vyučují odborné před-
měty a jejich „maskovací“ práce je 
tradičně velmi oceňována. Dodejme 
ještě, že nástrahy celé soutěže nejlépe 
zvládlo družstvo JSDH Plumlov. S fi-
guranty ze „zdravky“ se pochopitelně 
počítá i příští rok. -mm-

DĚTSKÁ SKUPINA

Co nabízíme:
hlídání dětí od 3 do 6 let

celodenní program:  
8:00–16:00

obědy pro děti ZDARMA
kapacita je max. 12 dětí (více 

individuální přístup)

Služba DĚTSKÁ SKUPINA 
je zcela ZDARMA

Co musíte splnit:
Jeden z rodičů dítěte musí 

doložit vazbu na trh práce (být 
evidován na ÚŘADU PRÁCE / 
potvrzení od zaměstnavatele / 

potvrzení o studiu / potvrzení, že 
jste osoba samostatně výdělečně 

činná / potvrzení, že se právě 
rekvalifikujete)

Kdykoliv se můžete přijít po-
dívat přímo k nám do DĚTSKÉ 
SKUPINY. Rádi Vás provedeme 

a vše podrobněji vysvětlíme.

Kde se nacházíme:
nám. U Kalicha 2575/2

(budova SOKOL II)
Prostějov, 796 01

Kontakt:
Michaela Pupíková Dis.

Anna Kořínková
tel.: 774 792 311

Na prostějovské zdravotnické škole 
se nenudí ani o víkendech

Mladý zahrádkář



35PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY WWW.PROSTEJOV.EU

SPOLEČNOST, KULTURA

INZERCE

RV
17

01
15

4/
01

V prvním pololetí letošního roku  
přišlo v Nemocnici Prostějov 
na svět celkem 416 dětí 
Celkem 416 dětí se v prvním 
pololetí letošního roku narodilo 
v porodnici Nemocnice. Mezi 
dětmi bylo 211 děvčat, 205 
chlapců a 5 párů dvojčat. 

Nejplodnějším měsícem byl le-
tos v prostějovské porodnici únor, 
kdy přijelo celkem 72 maminek. 
Nejméně se naopak rodilo v březnu 
a v červnu, kdy zdravotníci asistova-
li shodně u 63 porodů. „Rodiče pro 
své ratolesti volili především tradič-
ní česká jména, pro holčičky Eliška, 
Karolínka, Kristýnka či Terezka. 
Mezi chlapci bylo nejvíce Adamů, 
Tomášů, Jakubů a Janů,“ prozradila 
vrchní sestra gynekologicko-porod-
nického oddělení Nemocnice Pros-
tějov Bc. Věra Tisoňová. 

Někteří rodiče se však přiklonili 
k exotičtějšímu jménu, a tak mezi 
prostějovskými novorozenci byl na-
příklad také malý Christian, Fabien, 
Eduardo, Kevin či Lucas. Mezi ne-
tradiční dívčí jména patřila Timea, 

Amélie, Lilien, Lejla, Vivien nebo 
Melánie.

-rm-

Nezisková organizace 
Romodrom o.p.s. již 2 rokem 
pořádá letní příměstské tábory 
pro děti  
1. stupně ZŠ zcela zdarma.

Tento projekt je financován z Ev-
ropského sociálního fondu a slou-
ží k podpoře rodičů dětí, kteří:
- dochází do zaměstnání
-  jsou evidování na úřadu práce 

a práci si hledají
- jsou OSVČ
-  studují nebo se právě rekvalifi-

kují
Turnusy (vždy od 9:00–17:00):
24.7 – 28.7.2017 – Věda v ku-
chyni – tajemství babiček a šef-
kuchařů
31. 7. – 4. 8. 2017 –  Tajný 
život mazlíčků – psí poslání 
s prvky Canisterapie
7. 8.–11. 8. 2017 – Malí alchy-
misti vědátoři – hokusy pokusy 
všeho druhu
14. 8.–18. 8. 2017 – Pískohrátky 
– sypání obrázků barevným pískem

Stravování: teplé obědy jsou zajiš-
těny v restauraci, 2 svačiny a ná-
poj si děti donesou. 

Podmínkou pro přijetí na tá-
bor je: 
-  řádně vyplněná přihláška 

a smlouva o poskytování služeb 
Dětského klubu

-  potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem 
dané školy / v období prázdnin 
čestné prohlášení

-  potvrzení o postavení podpořené 
osoby (zákonného zástupce dítě-
te/rodiče) na trhu práce 

Kde nás najdete:
Nám. U Kalicha 2, Prostějov 
796 01 (v budově Sokol II)
Na Facebooku: @detskyklubpro-
stejov  
Kontakt:
Bc. Jevgenija Podloucká  
– vedoucí klubu
Tel.: 778 491 142
Email:  
jevgenijapodloucka@romodrom.cz

Letní příměstské tábory v Prostějově



36 WWW.PROSTEJOV.EU PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPOLEČNOST, KULTURA

 

 

 

 

Využijte úterní prázdninová odpoledne a přijďte si  
zahrát hry, které znáte, a naučit se ty, které neznáte: 

 

   

        15. srpna Fantastické a Jurasik karty 

        22. srpna Colt Express 

 

Kdy: 

 vždy v úterý od 12.00 do 16.00 

Pořádá: 
Informační centrum pro mládež Prostějov 

Komenského 17, Prostějov 
budova gymnázia – 4. patro 
telefon: 582 302 553 
e-mail: info@icmprostejov.cz 
www.icmprostejov.cz 

Prázdninová otevírací 
doba ICM
Po dobu letních prázdnin bude ICM Prostějov 
otevřeno pondělí–čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod., 
pátek zavřeno. Od 24. července do 11. srpna bude 
ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno.

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

Akce plánované na srpen
Prázdninové herní úterky
Každé prázdninové úterý (od 15. srpna) bu-

dou v ICM probíhat herní odpoledne, a to vždy 
od 13.00 do 16.00 hod. Přijďte si zahrát hry, které 
znáte, a naučit se ty, které neznáte.

Tančíme s ICM Prostějov – DDR odpoledne
V úterý 29. srpna od 13.00 až 16.00 hodin 

v prostorách ICM Prostějov máš možnost se 
u počítače protáhnout, ale také si zasoutěžit s ka-
marády o drobné ceny. Taneční podložky – DDR- 
představují sport, tanec, ale především zábavu 
v rytmu hudby a spoustu pohybu.

Průkazy ISIC Scholar, ISIC a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody, které vám za-

jistí průkazy ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) 
nebo ITIC (pedagogové) – v Prostějově, na ces-
tách 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.

V srpnu máme v Mozaice zavřeno – čerpáme 
dovolenou, rekapitulujeme, uklízíme, plánu-
jeme a připravujeme se na další sezónu.

V roce 2017 realizujeme v Mozaice dva 
projekty – Multikulturní klub rodičů a dětí 
a Integrační aktivity pro cizince.
Projekt Multikulturní klub rodičů a dětí 
zahrnuje pondělní dopolední kluby rodičů 
a dětí, kde probíhá program pro děti a také 
rodičovské diskusní skupiny s hlídáním dětí. 
Dále sem spadá úterní podvečerní vzdělává-
ní pro rodiče a další rodinné příslušníky (se-
mináře, besedy, kurzy) také s hlídáním dětí. 
Od září nabízíme v Klubu volná místa, 
jelikož většina dosavadních účastníků se vra-
cí do práce a děti nastupují do MŠ. Nemu-
síte se předem hlásit, prostě v září přijďte 
a vyzkoušejte. Nemáme předplatné, platí se 
jednotlivé vstupy (rodič 30 Kč a za jedno až 
tři vlastní děti také 30 Kč).
Na podzim také plánujeme další běh 
Adaptačního kurzu pro rodiny před vstupem 
dítěte do mateřské školky. Tento kurz byl 
na jaře velmi úspěšný a děti si během něj 
krásně zvykly na školkový režim.
Projekt Multikulturní klub rodičů a dětí byl 
v letošním roce podpořen MPSV, Olomouc-

kým krajem a Statutárním městem Prostějov.

Další náš projekt Integrační aktivity pro 
cizince přináší široké veřejnosti (bez ohle-
du na národnost) možnost strávit každý čtvr-
teční podvečer v Čajovně. Některé čtvrtky je 
v Čajovně volný program, kdy si zde můžete 
posedět, popovídat, nebo zahrát stolní tenis 
či nějaké společenské hry. Jednou měsíčně 
pořádáme v rámci Čajovny kulinářský pod-
večer s ochutnávkou, kde většinou vaří ně-

který z cizinců svou národní kuchyni. V září 
plánujeme večer na téma vietnamské kuchy-
ně, v říjnu možná thajskou. Do Čajovny také 
můžete přijít na tvořivou dílnu a relaxovat 
při vyrábění různých dekorací apod. 
Tento projekt v roce 2017 finančně podpořil 
Olomoucký kraj a Statutární město Prostě-
jov.

Mimo výše uvedené aktivity pořádáme 
ve spolupráci s olomouckým Centrem 

na podporu integrace cizinců některé další 
aktivity k podpoře integrace cizinců do naší 
společnosti – především doučování českého 
jazyka pro děti-cizince, sociokulturní kurzy 
apod.

Chtěli bychom tímto poděkovat za letošní fi-
nanční podporu všem zmíněným donátorům.
Děkujeme také účastníkům našich aktivit 
za přízeň a přejeme krásné prožití léta 
ve zdraví a načerpání nových sil! Těšíme se 
na setkání s Vámi po prázdninách!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: 
Mgr. J. Rozehnalová 776 347 021, mozai-
ka@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 pro ci-
zince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj
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Stříbrnou a bronzovou medaili vy-
bojoval v prvé polovině července t. r. 
na 20. světové Makabiádě v Izraeli 
prostějovský sportovec Vojtěch Dub. 
Úspěšně reprezentoval Olomoucký 
kraj, město Prostějov, ŽO Olomouc 
a Sportovní klub Hakoach ve střel-
bě z reflexního luku na 18 a 70 m. 
Ve střelbě na 18 m obsadil 2. mís to, 
ve střelbě na 70 m 3. místo ve velmi 
silné světové konkurenci, izraelských, 
argentinských a evropských střelců. 

Členové české výpravy: Hana 
Klofáčová (plážový volejbal), David 
Steiner (triatlon), Philip Eisner (pla-
vání), Daniel Braun (tenis), Vojtěch 
Dub (lukostřelba) a Roman Gronský 
(vedoucí výpravy) byli v pátek 14. čer-
vence 2017 přijati na ambasádě České 
republiky v izraelském Tela Avivu, 
chargé d´affaires a. i. Delanou Miko-
lášovou a kulturním atašé Arthurem 
Polzerem.

K úspěchu poblahopřáli Vojtěchu 
Dubovi ve čtvrtek 20. července 2017 
také náměstek hejtmana Olomoucké-
ho kraje Mgr. František Jura společně 
s náměstkem primátorky města Pros-
tějova Bc. Pavlem Smetanou.

„Vnímám to jako obrovský úspěch 
a přeji Ti, aby Tvé výkony šly naho-
ru až ke zlatu,“ vyjádřil své uznání 
náměstek hejtmana František Jura. 
„Také já blahopřeji k vynikajícímu 
umístění,“ dodal náměstek Pavel 

Smetana.
Letošní, 20. ročník Makabiády se 

konal ve dnech 4.–18. července 2017 
za účasti téměř 10 tisíc sportovců a 22 
tisíc dalších návštěvníků z více než 80 
zemí. Prestiž akce dokládá i osobní 
účast prezidenta Státu Izrael Reuvena 
Rivlina a izraelského premiéra Ben-
jamina Netanjahua na zahajovacím 
ceremoniálu.

„Největším zážitkem, vedle těch 
sportovních samozřejmě, pro mě 
byla obecně atmosféra na Makabiádě, 
obrovská účast a úžasný zahajovací 
ceremoniál. Jsem rád, že jsme měli 
možnost navštívit i některá zajímavá 
místa v Izraeli,“ uvedl lukostřelec Voj-
těch Dub.

Makabiáda - Makabejské hry (Ma-
ccabiah), jsou od r.1960 uznávány 
Mezinárodním olympijským výborem 
jako tzv. regionální hry, přičemž dal-
ším regiony jsou Evropa a Amerika. Co 
do účasti byla letošní Makabiáda jed-
nou z pěti největších světových spor-
tovních událostí i proto, že soutěže 
v hlavních kategoriích dospělých dopl-
ňují i závody juniorů, masters a tělesně 
handicapovaných. Zahrnují nejen vět-
šinu letních sportů, ale také pro tuto 
oblast dosti neobvyklý turnaj v ledním 
hokeji. Poprvé se konaly v roce 1932, 
od roku 1953 jsou pořádány každé 
čtyři roky v Izraeli. Kromě domácích 
sportovců se jich účastní sportovci ži-
dovského původu z celého světa.

Za dva roky proběhne evropská 
Makabiáda v Budapešti, a tak již dnes 
je zřejmé, že je nutno se na tyto regio-
nální hry začít připravovat již nyní….

Účast Vojtěcha Duba na Maka-
biádě finančně podpořil Olomoucký 
kraj, statutární město Prostějov, ŽO 

Olomouc (podpořila i účast Romana 
Gronského) a FŽO České republiky, 

Hakoach, a další sponzoři Hakoach.  
-red-

Úspěšný účastník 20. Makabiády  
oceněn městem i krajem

Z ambasády zleva: A. Polzer, Z. Jančaříková (Hakoach), H. Klofáčová, D. Mikolášová,  

R. Gronský, F. Eisner, V. Dub

Dvakrát druhé a jednou třetí místo. To 
jsou aktuální úspěchy Richarda Sedlá-
ka v motoristickém sportu. „Těrlicko 
a Hradec pro mě znamenají zisk dru-
hého místa. V Piešťanech jsem skončil 
třetí,“ říká úspěšný motorista.
Jeho sportovní činnost finančně pod-
pořilo město Prostějov.
Více o jednotlivých závodech včetně 
fotogalerie najdete na: FB Richard 
Sedlák #96

Těrlicko, Hradec Piešťany

Z kraje zleva: Ing. Roman Gronský, vedoucí výpravy za Hakoach a ŽO Olomouc, Mgr. Fran-
tišek Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Vojtěch Dub, lukostřelec, Mgr. Pavel 
Smetana, náměstek primátorky města Prostějova, Dr. Tomáš Hrbek, člen Rady Federace 
židovských obcí a místopředseda ŽO Olomouc
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Mladí nohejbalisté TJ Sokola I Pro-
stějov absolvovali ve dnech 5. a 6. 
července v Rychnovku Mistrovství 
ČR v nohejbale dorostu ve dvojicích 
a ve trojicích. V nejsilnějším složení 
Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík a Mari-
án Příhoda se jeli společně s trenérem 
týmu Richardem Benešem pokusit 
získat medaile a potažmo i mistrovský 
titul v některé z výše jmenovaných no-
hejbalových disciplín. V každém pří-
padě byli jedním z dalších cca 6-ti hor-
kých favoritů obou dvou šampionátů. 
Právě zde mohli zužitkovat zkušenosti 
získané v zápasech 1. ligy mužů, kde 
patří k základním kamenům tohoto 
celku.

Ve středu 5. července se hrálo Mis-
trovství ČR ve dvojicích. Dvojice So-
kola I Prostějov vyhrála bez zaváhání 
s celky Chabařovic a Sokola Holic C 
shodně 2:0 a postoupila tak přímo 
mezi nejlepších 16 dvojic. Dále už se 
pokračovalo vyřazovacím systémem 
až do určení konečného pořadí. V os-
mifinále celek Sokola I doslova roz-
střílel dvojici Spartaku Čelákovic 10:4 
a 10:4 a vybojoval si tak čtvrtfinále 
soutěže. Zde jej čekal již kvalitní tým 
Modřic ale i v tomto případě si druž-
stvo Sokola I svůj postup do semifiná-
le po setech 10:7 a 10:6 pohlídalo. 

V semifinále dvojic se odehrálo 
velké drama mezi Prostějovem a Čes-
kým Brodem když za stavu 1:1 na sety 
vedli, v rozhodující zkrácené hře, 
prostějovští hráči již 9:7, ale soupeř 
byl proti snadnému konci a srovnal 
na 9:9. Rozhodující míč patřil ovšem 
Sokolu I a hráči Prostějova mohli 

slavit postup do finále přeboru. Zde 
byl soupeřem Prostějovanů tým NK 
Climaxu Vsetín a finále nabídlo zapl-
něnému publiku od obou aktérů vy-
nikající nohejbal. Za stavu 1:1 na sety 
opět rozhodovala o vítězi zkrácená hra 
a zde opět ukazatel skóre byl na 9:9. 
Závěrečný smeč Ftačnika a „prasát-
ko“ rozhodlo o mistrovském titulu pro 
tým Sokola I Prostějov.

Ve čtvrtek 6. července byl na po-
řadu dorostenecký šampionát ve tro-
jicích. Prostějovská trojice měla hned 
v úvodním utkání proti Modřicím 
velké problémy s výborně hrajícím 
smečařem Modřic Hanusem a vy-
hrála až v rozhodujícím 3 setu. Další 
zápasy s týmy Holic B , Českých Budě-
jovic C a Zbečníku B již byly plně pod 
kontrolou výborně pracující mašiny 
Prostějova a výsledkem bylo 1. místo 
ve skupině a postup mezi nejlepších 8 
týmů bez ztráty bodů.  Ve čtvrtfinále 
trojice Prostějova rozstřílela prakticky 
domácí tým Zbečníku A 2:0 po setech 
10:2 a 10:7. V semifinále čekal ovšem 
dosud výborně hrající tým Dynama 
České Budějovice B a trojka Sokola 
I k postupu do finále mistrovství po-
třebovala po úvodním prohraném 
setu další dva sety, které vyhrála 10:6 
a 10:8. Finále přeboru republiky na-
bídlo divákům opět vynikající nohej-
bal od obou finalistů soutěže Sokola 
I Prostějov a NK Českého Brodu. 
V obou setech se rozhodovalo vždy 
až v závěru, a tak mohl tým Sokola 
I po setech 10:8 a 10:9 slavit další mis-
trovský titul a „zlatý double“ což se mu 
již v dávné minulosti dřívější generaci 

hráčů také podařilo.
Pořadí na prvních 4 místech 

na Mistrovství ČR dorostu dvojic:
1. TJ Sokol I Prostějov
2. NK Climax Vsetín
3. Dynamo České Budějovice 
4. Český Brod

Pořadí na prvních 4 místech 
na Mistrovství ČR dorostu ve troji-
cích:

1. TJ Sokol I Prostějov
2. Český Brod
3. Dynamo Česká Budějovice  B
4. NK Climax Vsetín -rb-

Mladí nohejbalisté dvojnásobnými mistry republiky

Další ročník CHESS Prostějov 
OPENU se konal dne 10. června 
v prostorách Lidového domu, 
které byly 48 hráči zaplněny 
do posledního místečka. 

Úvodní slovo jako zástupce města 
Prostějova měl Pavel Smetana. Měs-
to Prostějov přispívá jako sponzor 
nejen na tento turnaj, ale i na šacho-
vou činnost pořadatelů ŠK Rošády, 
SK Prostějov a Prostějovské šachové 
školy v průběhu celého roku. Původní 
„otec“ zakladatel tohoto turnaje Ru-
dolf Dub pak popřál hráčům hodně 
štěstí a pořadatelům vše dobré do dal-

ších ročníků.
Celý turnaj proběhl bez problémů, 
v ceně startovného byl i oběd, pro do-
spělé gulášek a pro mládež hambur-
ger a hranolky.

Favorité zahájili turnaj výhrami, 
silnější hráči se mezi sebou začali 
střetávat od 3. kola. Po zásluze tur-
naj vyhrál Vladimír Adámek, který je 
novým členem Rošády. CHESS PV 
OPEN hrál skvěle a především potěšil 
fair play hrou (poslední partie s p. Šte-
cem). 

Na druhém místě skončil Roman 
Závůrka (SK Prostějov), který odvedl 
svůj standardní profesorský výkon 
bez prohry. Ale nedařilo se mu tolik 
jako ve Skaličce a na první místo to 

tentokrát nestačilo.
Největším překvapením byl ovšem 

výkon Jiřího Fialy (SK Prostějov). 
Vzpomněl si na dřívější časy, v ostrých 
pozicích se orientoval naprosto bez 
problému, v posledním kole ve velkém 
stylu porazil Petra Zatloukala a získal 
skvělé 3. místo. Všechny přesvědčil 
o tom, že stále ještě nezapomněl hrát 
kombinační šach jako za mlada. 

Nejlepší ženou se stala Jana Indro-
vá (Londinová) na 19. místě, když ji 
o lepší umístění připravil v posledním 
kole synovec Šimon. Tady jsme jako 
pořadatelé udělali obrovskou chybu, 
když jsme jako první vyhlásili Danielu 
Urbanovou (s tím patriotismem jsme 
to poněkud přehnali …) a ještě jednou 

se Janě tímto omlouváme.  
Mezi žáky exceloval stále se lepšící 

Šimon Londin (SK Prostějov), který 
skončil na celkovém 4. místě. Nej-
mladším účastníkem byl Petr Novot-
ný, nejstarším František Štec.

Sympatická byla i účast 2 otců na-
šich šachových nadějí – Tomáše Urba-
na a Petra Novotného, kteří odehráli 
pravděpodobně první turnaj ve svém 
životě. Třeba se v příštím roce přidá 
i některá z přítomných maminek. 

V letošním roce jsme nezorganizo-
vali tradiční exhibiční zápas družstva 
Londinů proti „zbytku světa (Prostě-
jova)“, což je rozhodně velká škoda. 
Ale příští rok to jistě napravíme a oblí-
bený zápas se zase uskuteční. -r-

CHESS PV Open 2017
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Závěr fotbalového turnaje 

Přípravné zápasy 
2017/2018 LHK Jestřábi 
Prostějov A-team

Zveme Vás na příprav-
ná utkání LHK Jestřábi 
Prostějov A-team

Přijďte si užít hokejovou atmosféru!
út 8. 8. 2017, 18:00
Prostějov/Frýdek-Místek
pá 18. 8. 2017, 16:30
Prostějov/Havířov
út 29. 8. 2017, 18:00
Prostějov/Třebíč
čt 31. 8. 2017, 17:00
Prostějov/Pardubice

Závěr fotbalového turnaje se uskuteč-
nil 16. 6. 2017 na letišti partnera turna-
je, Delta klubu Stichovice. Na letiště se 
dostavili, v doprovodu rodičů, téměř 
všichni hráči prvních dvou družstev 
z každé kategorie.  Hoši si společně 
s rodiči prohlédli se zájmem leteckou 
techniku. Ale dvacetiminutový vyhlíd-
kový let s kamarády z družstva nad 
Prostějovem a okolím v kabině legen-

dární AN-2 se stal zážitkem, na který 
se nezapomíná. Čtyřiceti klukům se 
splnil sen. Společné foto jednotlivých 
družstev před Andulou zůstane trva-
lou vzpomínkou.



sirup

50 tbl

sirup

Lékárna Mamed Prostějov 
(Lékárna u radnice)

Akční ceny produktů platné od 1. 8.–31. 8. 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

50 tbl

142 Kč

99 Kč

115 Kč

Lékárna Mamed Prostějov 

135 Kč

139 Kč

60 tbl

100 g

89 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo
se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 
motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 
v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model
ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE
SMEČKU

Dny testovacích jízd 
          ŠKODA 2017

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na Vás:

4. 8. 2017 od 9 hod.
Golf & Ski Resort Kořenec

AUTOMECHANIKA, a.s.
Letecká 2
Prostějov 
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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