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Připomeneme si 630 let povýšení Připomeneme si 630 let povýšení 
Prostějova na město!Prostějova na město! Foto:  Archiv MMPv

Seniorské obálky na Turistickém 
informačním centru

Péče o historické dědictví města v 
roce 2021

Botanická zahrada láká na krásnou 
květenu
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Prostějov, sídl. Svobody. Prodej bytu 2,5+1 v OV po 
rekonstrukci, 1. patro, 55 m2, lodžie, sklep, orientace 
východ, západ. Měs. náklady 3.217 + inkaso 1.000 Kč. 
PENB – C.  Cena: 2.760.000 Kč

Prostějov, ul. J. Zrzavého. Prodej družstevního 
bytu 2+1, plocha 58 m2, 2. patro, lodžie, šatna, sklep, 
udržovaný stav, orientace jih, sever. Měs. náklady: 3.102 
Kč + inkaso cca 1.000 Kč. PENB – C.  Cena: 1.999.000 Kč 

Prostějov, Vrahovice. Prodej zděné chaty 2+1 s garáží 
a přístavkem. Elektřina, voda z vlastní studny, kamna na 
tuhá paliva. Zastavěná plocha 71 m2, zahrada 640 m2. 

Cena: 2.199.000 Kč

Prostějov, ul. Šárka. Prodej družstevního bytu 2+kk 
po rekonstrukci. Plocha 51 m2, přízemí, orientace do 
zahrady, podlahové vytápění. Měs. náklady 1.920 Kč + 
el. cca 1.500 Kč. PENB – C. Cena: 2.290.000 Kč
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kompletní realitní servis tj. prodej,

garantujeme Vám hladký průběh obchodu, 

špičkový právní servis 
bezpečný převod peněz a advokátní úschovu peněz
vklad do katastru nemovitostí
finanční servis a poradenství

         pronájem nemovitostí

         klid a jistotu

        a mnoho dalšího...

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT DŮM, BYT, POZEMEK?

OKNO NEMOVITOSTÍ
.... POMŮŽEME VÁM S TÍM

ZAJIŠŤUJEME

TOHLE JSME MY! NÁŠ TÝM.

NAJDETE NÁS:
Drozdovice 1027/4 

796 01 Prostějov
 

Volejte
734 747 528
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Informace z města

Vážení občané,
poslední týdny se nesou ve znamení 

zlepšování epidemiologické situace a  zmír
ňování vládních opatření proti šíření koro
naviru. Jsem rád, že si můžeme trochu od
dechnout a  alespoň po malých krůčcích se 
vracet k normálnímu životu.

Nová situace nám, doufejme, umožní 
uspořádat se zpožděním oslavu 630. výro
čí povýšení Prostějova na město. Loni nám 
připomenutí této významné události epi
demie opakovaně překazila, letos jsme je 
naplánovali na sobotu 26. června. Program 
naleznete na jiné stránce Prostějovských rad
ničních listů, proto jej nebudu více zmiňovat 
a  jenom připomenu, že se celý odehraje na 
náměstí T. G. Masaryka. Těším se, že se nás 
pod širým nebem v  centru Prostějova sejde 
co nejvíce a společně si připomeneme boha
tou historii našeho krásného města.

Kalendář nám napovídá, že se blíží nej
krásnější měsíce v roce a s nimi i naše tra
diční Prostějovské léto. Letos bude mít po
dobu koncertů na náměstí před radnicí, ale 
také stezek, vycházek a  výletů pořádaných 
Ekocentrem Iris, programů pro děti a mlá
dež v prostějovské knihovně a  letního kina 
na nádvoří našeho zámku. Kromě již ohlá
šených akcí pro nás organizátoři připravují 
i několik překvapení.

Život se vrací také do oblasti rekreační
ho sportu. Jistě nejsem sám, komu už byly 
uplynulé měsíce bez balonu nebo teniso
vé rakety dlouhé. Je čas vrátit se zpět na 
sportoviště, strávit zde čas se svými přáteli 
a opatrně se těšit na příští dny, které snad 
už budou jenom lepší.

Přeji vám pevné zdraví.

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks statutární město 
Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Redaktor: Ivo 

Heger, tel.: 607 949 387, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz. Kontaktní osoby vydavatele: Jana Gáborová, ref. vnějších vztahů, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 603 555 904, Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 605 363 969. Bezplatná 
informační linka magistrátu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, p. Drmolová, tel.: 733 325 041. Sazba: Haná Press, spol. s r. o., Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178.

Prostějovské radniční listy

V  dubnu proběhla v  našem 
městě celorepubliková výzva 
10  000 kroků. Akci organizoval 
spolek Partnerství pro městskou 
mobilitu a naše město se do pro-
jektu aktivně zapojilo pod záštitou 
pana primátora Mgr. Františka 
Jury. Byli jsme devátým nejpočet-
něji zastoupeným městem z celko-
vých 30 zapojených měst. 

Cílem projektu bylo motivovat 
lidi k pravidelné aktivitě vykona-
né po svých vlastních nohou, a to 
alespoň po dobu jednoho měsíce. 
Už jen pravidelný záznam a  sle-
dování aktivity nám pomůže lépe 
porozumět našim pohybovým ná-
vykům.

Výzva 10  000 kroků pracuje 
s magickou hranicí deseti tisíc, což 
je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti 
však stačí mnohem méně kro-
ků, aby byl organismus odolnější. 
Důležitější než počet kroků je spíše 
pravidelnost, svižné tempo a  pří-
jemné prostředí.

Do celorepublikové akce se cel-
kem zapojilo 3 773 účastníků a 505 

týmů. Celková vzdálenost, kterou 
účastníci společně ušli či naběhali, 
je 812 888 km. 

Za Prostějov to byla vzdále-
nost 22 981 km a skončili jsme na 
8.  místě mezi městy. Aktivně se 
zapojilo 100 prostějovských účast-
níků.

Měli jsme nejstarší účastnici na-
příč celou republikou, paní Martu 
Bučkovou, která je i přes svůj věk 
velmi aktivní a nachodila více než 
300 km. Nejlepším prostějovským 

účastníkem a  zároveň vítězem 
v  kategorii muži se stal Radek 
Jedlička, který ušel téměř 430 km 
(v celorepublikovém pořadí skon-
čil na krásném 40. místě). Nejlepší 
prostějovskou ženou je Dana Sla-
votínková, která ušla přes 390 km. 
Vítězný prostějovský tým Chodci 
obsadil zároveň skvělé 6. místo 
v celorepublikovém pořadí.

Další kolo této akce proběhne na 
podzim, pravděpodobně v  říjnu. 
Organizátoři pracují i  na zjedno-
dušení nahrávání výsledků aktivit 
v podobě aplikace, dále se plánuje 
zvlášť kategorie pro sportovce, kte-
ří i když nachodili více kilometrů, 
měli nižší bodové skóre než účast-
níci s vyšším BMI. 

Gratulujeme všem výhercům, 
ale zároveň děkujeme všem zúčast-
něným. Smyslem akce nebylo vy-
hrát, ale zúčastnit se a zkusit zařadit 
pravidelný pohyb do svého života.

Tým Sportcentra – DDM 
Prostějov

Paní Božena Zikuš-
ková se před pár dny 
dožila krásného život-
ního jubilea. 101 let. 
Poblahopřát jí přišel 
i  primátor František 
Jura.

Paní Božena Zikuš-
ková je prostějovskou 
rodačkou a  v  rodném 
domě bydlí dodnes. Ob-
zvláště ráda vzpomíná 
na dětství, které  podle 
svých slov prožila krásně; 
mimo jiné i proto, že její 
otec byl obchodníkem 
s hračkami! 

Paní Zikuškové přeje-
me za statutární město 
Prostějov vše dobré!

10000 kroků má své vítěze!

Primátor navštívil jubilantku

Primátor města František Jura ocenil vynikající výkon paní 
Marty Bučkové v akci 10 000 kroků.  Foto: (red)
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1. 6. - blok 19 

Wolfova, Příční, Strojnic-
ká, Květná, Sportovní (Pod 
Kosířem - E. Valenty), Krás-
ná, Sadová, Na Výsluní, Za 
Místním nádražím (Pod Ko-
sířem – sportovní hala), za ul. 
Květnou

3. 6. - blok 20 
E. Valenty, Veleslavínská, 

sídl. E. Beneše komunikace + 
parkoviště 2 u  ul. Veleslavín-
ské, sídl. E. Beneše komuni-
kace + parkoviště 3 u kotelny, 
sídl. E. Beneše komunikace 
+ parkoviště 4 u  Promedica, 
E. Valenty - zálivka – parkovi-
ště, Olomoucká komunikace 
+ chodník (sídl. E. Beneše levá 
strana – včetně kruhového ob-
jezdu), cyklostezka sídl. E. Be-
neše – po kruhový objezd, 
V. Nezvala nezpevněná plocha

8. 6. - blok 21 

sídl. E. Beneše – vnitroblok, 
sídl. E. Beneše - vnitroblok 
- parkoviště 1 za Elektro 
Spáčil, Sladkovského - E. Va-
lenty – chodník, parkoviště 
(nové) vjezd do Olomoucké 
ul., Olomoucká (komunikace 
SSOK Barákova II – Vrlova), 
Za Místním nádražím (Ha-
vlíčkova – sportovní hala), 
Za Místním nádražím (Olo-
moucká–Havlíčkova), Bará-
kova II (Olomoucká - Kotko-
va), Kotkova, Tovačovského, 
V. Outraty (Olomoucká-Kot-
kova), Sladkovského parkovi-
ště u výkupny ovoce, u pošty 
a budovy nádraží

10. 6. - blok 22 
nám. Odboje, Hybešova, 

J.  Kuchaře, Neumannovo 
nám., Vrlova, Kotěrova, Ko-

těrova – parkoviště, Vencov-
ského, Barákova II (Kotkova 
– nám. Odboje), V. Outraty 
(Kotkova - Arbesovo nám.), 
Arbesovo nám., Zborov, Olo-
moucká komunikace SSOK 
pravá strana (Vrlova – Říční), 
za ul. Hybešova – psí loučka 
(park)

15. 6. - blok 23  Žešov 
křižovatka 0462 - směr 

palírna k  mostu 1/46, křižo-
vatka 0462 - směr přes obec 
křižovatka II/433, odbočka 
v centru obce, u bývalé točny 
a na druhou stranu v obci, ko-
munikace u hřbitova

17. 6. - blok 24
Barákova I, Českobratrská, 

nám. Padlých hrdinů, Erbeno-
va, nám. U Kalicha, Kollárova, 
nám. Spojenců, Divišova, Slo-

venská, Milíčova, Al. Krále, 
Lužická, Budovcova, Budov-
cova parkoviště, vnitroblok 
Olomoucká – Budovcova, 
Olomoucká komunikace 
SSOK křižovatka Vojáčkovo 
nám. – Barákova pravá strana 
směr železniční přejezd

22. 6. - blok 25 
Svatoplukova, Třebízské-

ho, Přemyslovka, Vrahovická 
- autobusové nádraží, Janáč-
kova, 

V. Ambrose, Karlov, Vrch-
lického, Vrahovická komu-
nikace SSOK křižovatka Sva-
toplukova – Janáčkova směr 
železniční přejezd

24. 6. - blok 26 
Anenská - parkoviště 

u  sběrného dvora, Anen-
ská - parkoviště aquapark, 

cyklostezka za aquaparkem, 
spojka Krasická – Anenská 
včetně kruhových objezdů 
2x, Drozdovice-Anenská + 
nové parkoviště U sv. Anny 
(H&Z), spojka Krasická-
-Anenská cyklostezka a  ze-
leň

29. 6. - blok 27 
Hvězda, Trávnická, Jiho-

slovanská, Na Příhoně, Win-
klerova, Sokolská, Švabinské-
ho, Rozhonova, Pražská

1. 7. - blok 28 
Husovo nám., Husovo 

nám. rekonstruovaná část, 
Husovo nám. rekonstruovaná 
část parkoviště, Joštovo nám., 
Slezská, Mojmírova, Předina, 
Dolní - obslužná (Dolní 15 - 
97), Dolní - chodník s cyklo-
stezkou, Dolní SSOK

Bloková čištění města červen/červenec 2021

Oprava 
vodovodu

Ve dnech 3. 5. – 30. 6. 
2021 bude částečně ome-
zen provoz na komunikaci 
v  ulici Komenského (od 
ulice Netušilova po ulici Na 
spojce). Dále bude omezen 
vjezd z ulice Na spojce na 
parkoviště. Bude zde pro-
bíhat oprava vodovodu, 
kterou realizuje společnost 
INSTA CZ s.r.o. Děkujeme 
za pochopení.

Oběti domácího nási-
lí a  jejich blízcí mohou od 
1.  4.  2021 anonymně vyhle-
dat pomoc přes mobilní apli-
kaci „Nenech se“. Aplikace 
nabízí informace pro ty, kdo 
žijí v partnerském vztahu, pro 
seniory, kteří žijí s násilníkem, 
nebo pro děti, kteří se doma 
potýkají s  násilím, ale také 
pro svědky takového jednání. 
Zde najdou veškeré instrukce 
a užitečné informace, na koho 

se mohou obrátit v  případě 
domácího násilí. Nejdůležitěj-
ší součástí aplikace je formu-
lář, kterým se zájemce může 
anonymně propojit s  přísluš-
ným intervenčním centrem. 
Díky unikátnímu kódu, který 
obdrží, pak může chatovat 
s  pracovníky intervenčního 
centra a říci si bezpečně o po-
moc.

Intervenční centrum v Olo-
mouci, jehož součástí je odlou-

čené pracoviště v  Prostějově, 
se zapojilo do nového projektu 
pro pomoc obětem domácího 
násilí  Nenech se (https://ne-
nech.se/), které je určeno pro 
ohrožené osoby v celé ČR. 

 Intervenční centrum může 
obětem domácího násilí nabíd-
nout pomoc sociální pracovni-
ce, právníka nebo psychologa. 
Služba intervenční centra je 
bezplatná, a pokud občan chce, 
může zůstat anonymní. 

Osoby ohrožené domá-
cím násilím a  jejich blízcí 
v  okrese Prostějov mohou 
anonymně vyhledat po-
moc přes novou aplikaci  
Nenech.se nebo se přímo 
obrátit na Intervenční cen-
trum Olomouc, odlouče-
né pracoviště v  Prostějově 
na tel. č. 775  864  991 nebo 
osobně na adrese Prostějov, 
Bezručovo nám. 9, přízemí, 
Mgr. Kováříková. 

V Prostějově začalo fungovat 
Regionální kontaktní místo, 
které bude poskytovat základ-
ní informace směrem k  za-
hájení podnikání, zprostřed-
kovávat konzultace cílovým 
skupinám s  experty inkubace 
a  spoluorganizovat inkubační 
workshopy. Kontaktní místo 
sídlí v  budově Střední odborné 
školy podnikání a  obchodu na 
Rejskově ulici. Kontaktní místo 
vzniklo v rámci Inovačního cen-
tra Olomouckého kraje (ICOK), 
což je zájmové sdružení právnic-
kých osob založené za účelem 
podpory rozvoje inovačního 
ekosystému v  Olomouckém 
kraji. ICOK realizuje regionální 
inovační strategie Olomouckého 
kraje a podporuje vznik, rozvoj 
a  komerční uplatnění inovací, 

hospodářský rozvoj Olomouc-
kého kraje a  zaštiťuje realizaci 
projektu Smart Akcelerátor Olo-
mouckého kraje II. Kontaktní 
místo bude mimo jiné realizovat 
sérii motivačních přednášek na 
vybraných středních školách 
s  influencery a  mladými pod-
nikateli. Na kontaktním místě 
budou také probíhat worksho-
py pro užší skupinky zájemců 
o  podnikání. Partnerem Ino-
vačního centra je již zmiňovaná 
Střední odborná škola podnikání 
a  obchodu, která poskytla pro-
story pro kontaktní místo a jejíž 
dva pedagogové působí jako re-
gionální koordinátoři.  

Ing. Marek Moudrý
předseda Komise pro 

cestovní ruch a podporu 
podnikání

Nenech se

Regionální kontaktní místo Inovačního 
centra Olomouckého kraje
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Prostějov má svůj „skrytý pří-
běh“, který můžete odhalit a  něco 
zajímavého se dovědět.

Venkovní hra Skryté příběhy nabí-
zí poznání nejen nových zajímavých 
míst, ale navíc se v  ní dá cestovat 
v  čase a  udělat každý rodinný výlet 
neobyčejným dobrodružstvím. Hra 
je určena jak velkým, tak i  malým 
objevitelům.

Město Prostějov se připojilo 
k  městům, která nejen pro rodiny 
s dětmi nabízí jednu z forem poznání 
města, a to hrou hledající skrytý pří-
běh. „Hra může být vítaným zpest-
řením pro volné dny, a to nejen pro 

návštěvníky města, ale i pro místní,“ 
říká primátor František Jura.

O co vlastně jde? Vybere se cíl vý-
letu, stáhne se do mobilu připravená 
mise s off-line mapou, audionahráv-
kou příběhu a  herními instrukcemi 
a poté se účastník vydá za zábavou:

„Na každé trase se účastníci zapo-
slouchají do příběhu vyprávěného 
historickou postavou, která je spoje-
na s daným místem a která právě řeší 
nějaký malér nebo obtížný záměr. Na 
jednotlivých zastaveních účastnící 
pomáhají posunovat historii tím, že 
řeší úkoly a  za to sbírají body. Před 
časem jsme vyzvali občany, aby sami 

navrhli, kdo že by měl být onou his-
torickou postavou řešící důležitý úkol, 
a bude zároveň průvodcem hrou. Ná-
vrhů jsme dostali mnoho a  nejčastěji 
se objevoval jako průvodce akademik 
Otto Wichterle. Skrytý příběh v Pros-
tějově je tak příběhem objevení měk-
kých kontaktních čoček a já věřím, že 
se lidem bude líbit. Scénář je opravdu 
zajímavý. Ráda bych poděkovala všem, 
kteří nám své návrhy zaslali, a zároveň 
popřála všem nejen dobrou zábavu, ale 
i poznání u odhalování našeho prostě-
jovského skrytého příběhu,“ doplnila 
podrobnosti náměstkyně primátora 
Milada Sokolová.  -kaa-,-jg-

Pojďte s námi hledat skrytý příběh!

Ačkoliv 630 let od pový-
šení Prostějova na město 
uplynulo už loni, nemohli 
jsme si vzhledem k  epi-
demiologické situaci toto 
výročí důstojně připome-
nout. Oslavy byly něko-
likrát posunuty a  až nyní 
bude možné slavnost uspo-
řádat. 

V loňském roce se z pro-
gramu oslav podařilo uspo-
řádat jen malou část, když 
se jubileu věnovala část tra-
dičního Městského plesu. 
„Mně a myslím, že i dalším 
účastníkům bálu, se to vel-
mi líbilo. Pro nás je ovšem 
klíčové oslavit 630. výročí 
povýšení Prostějova na měs-
to s  našimi občany přímo 

v  centru, kam může přijít 
mnohem více lidí,“ říká pri-
mátor František Jura. 

O povýšení Prostějova na 
město se zasloužil moravský 
šlechtic Petr z Kravař, který 
využil svých dobrých vztahů 
s  moravským markrabětem 
Joštem, synovcem Karla IV. 
Jošt vyhověl jeho žádos-
ti a  27. března 1390 udělil 
Prostějovu právo prvního 
výročního trhu. Právě tento 
akt podle historiků potvrzu-
je městský charakter přísluš-
ného místa. 

„Program je připraven 
a  bylo by nám líto, kdyby 
o  něj Prostějované úplně 
přišli. Jsem přesvědčen, že 

se lidem bude líbit a  že si 
akci užijí,“ říká primátor 
František Jura.

A co že je tedy konkrétně 
připraveno?

„V  sobotu 26. června za-
čne program úderem třinác-
té hodiny odpolední. Kon-
čit budeme v  21:00 hodin. 
Prakticky celé odpoledne 
bude nabito kulturně-zá-
bavnými akcemi. Náměstí 
obsadí rytíři, šermíři, stře-
dověká hudba; poslechnout 
si budete moci i  povídání 
prostějovského kata!,“ pro-
zradila náměstkyně primá-
tora Milada Sokolová.

Akce proběhne za dodr-
žení aktuálně platných epi-
demiologických opatření.

 -jg-

Připomeneme si povýšení Prostějova na město

INZERCE
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Informace z města

Zastupitelstvo města Pros-
tějova projednalo a schválilo 
návrh rady města na dotaci 
na obnovu památek měst-
ské památkové zóny pro rok 
2021.

„Jde o  částku dva miliony 
korun,“ říká náměstek primá-
tora pro investice Jiří Roze-
hnal. Finance jsou konkrétně 
určeny na:
• pokračující výměnu krytiny 

kostela sv. Bartoloměje ve 

Vrahovicích,
• restaurátorský průzkum 

architektury a  štukové vý-
zdoby interiéru a  návrh na 
jejich restaurování v  kostele 
sv. Jana Nepomuckého bý-
valého kláštera Milosrdných 
bratří,

• restaurátorský průzkum 
a návrh na restaurování sou-
soší Poslední večeře z  hlav-
ního oltáře kostela sv. Petra 
a Pavla,

• restaurátorský průzkum ol-
tářů, oltářních a  závěsných 
obrazů a  dřevěné polychro-
mované výzdoby interiéru 
a  návrh na jejich restauro-
vání kostele sv. Jana Nepo-
muckého bývalého kláštera 
Milosrdných bratří,

• restaurátorský průzkum 
hlavního oltáře a  kazatelny 
a  návrh na jejich restauro-
vání (včetně dislokovaných 
figur 2 andílků, 2 světlonošů, 

plastiky Krista v hrobě a re-
liéfu s  výjevem Kázání na 
hoře) v  kostele Povýšení sv. 
Kříže,

• restaurování sochy sv. Floriá-
na před kostelem sv. Cyrila 
a Metoděje,

• stavebně-historický průzkum 
bašty v Knihařské ulici a do-
sud neznámých fragmentů 
prostějovských hradeb,

• pokračující rekonstrukci 
ohradní zdi Nového židov-

ského hřbitova,
• pokračující obnovu fasády 

vily Josefa Kováříka na Vojáč-
kově náměstí,

• pokračující restaurování 
vnitřní výzdoby kaple sv. Kří-
že při klášteře Milosrdných 
bratří,

• rekonstrukci fasády a výmě-
nu oken obchodního centra 
na náměstí T. G. Masaryka 
207/29,

• projekt a  restaurátorské zá-
měry památkové obnovy 
průčelí městského domu 
v Havlíčkově ulici 2963/15.

„Rovněž počítáme s  vy-
užitím dotace Ministerstva 
kultury ze státního Fondu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a  zón, který 
přislíbil pro rok 2021 dotaci ve 
výši 1,2 milionu korun na po-
kračující restaurátorské práce 
v  interiéru kláštera Milosrd-
ných bratří,“ uzavřel náměstek 
Rozehnal. -jg-,-kaa-

Statutární město Pros-
tějov připravilo pro senio-
ry nové kartičky, do nichž 

mohou zapsat své zdravotní 
obtíže, léky, které užívají, 
a další užitečné informace. 

„Jde o obdobu tzv. senior-
ské obálky, kterou nabízíme 
zájemcům od roku 2019. Kar-

tičky jsou vhodné do náprsní 
tašky či peněženky a mohou 
významně pomoci záchraná-
řům v případě akutní nevol-
nosti nebo kolapsu seniora na 
veřejnosti, v obchodě, zkrátka 
když jsou senioři mimo do-
mov. Naproti tomu seniorské 
obálky obsahují sice stejné 
informace, jako kartičky, ale 
jsou určeny k umístění na vi-
ditelném místě v domácnosti, 

například k připevnění mag-
netem na lednici,“ vysvětluje 
náměstkyně primátora Alena 
Rašková.

Jak seniorské obálky, tak 
nově i  kartičky je možno 
získat na Turistickém infor-
mačním centru Magistrátu 
města Prostějova, na odboru 
sociálních věcí ve Školní ulici 
nebo u praktických lékařů.

 -jg-

Péče o historické dědictví města Prostějova v roce 2021

Seniorské kartičky na Turistickém informačním centru
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Rada města Prostějova 
schválila na svém jednání 
pořízení dvou mobilních 

mlžících sprch (mlžítek). 
Ty budou umístěny  na 
nám. T. G. Masaryka a na 
velké a malé kuželně.

„Předpokládáme, že 
mlžítka ocení lidé hlavně 
v  horkých letních dnech. 
Osvědčila se i v jiných čes-
kých a  moravských měs-
tech a i v Prostějově budou 
doplňovat funkci kašen 
a  zeleně,“ vysvětlil první 
náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

Vedení města se mlžítky 
v  minulosti již zabývalo, 

námět pořídit jej do centra 
města oprášila náměstkyně 
Milada Sokolová.

 „Inspirovala mne re-
portáž z  Frýdku–Místku, 
kde si lidé mlžítka velmi 
pochvalovali. Záměr jsme 
projednali a  odsouhla-
sili jak s  památkáři, tak 
s  hygienou. Myslím, že 
i  u  nás tedy přijde v  par-
ných dnech takové zařízení 
vhod.   

Celkové náklady na poří-
zení mlžítek jsou 70.000 Kč 
s DPH.  -jg-

Společnost FCC Prostě-
jov, s.r.o. reagovala před 
časem na problematiku 
likvidace nežádoucích 
plevelů na komunikacích 
a  pořídila druhé vozidlo 
se zařízením na likvidaci 
plevele pomocí horké tla-
kové vody. 

„Provozováním dal-
šího vozidla lze urychlit 

práce při likvidaci plevele 
touto metodou včetně vy-
užití zařízení na dezinfek-
ci a  čištění dětských hřišť 
a  mobiliáře za současné 
epidemiologické situace,“ 
říká první náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil s  tím, 
že k  zabezpečení efektiv-
ního provozu druhého za-
řízení schválila rada města 

rozpočtové opatření ve 
výši 500.000 Kč s DPH.

Likvidovat plevel v  pro-
stějovských ulicích tak už 
budou dvě vozidla. Mapu 
s vyznačenými místy alter-
nativní metody likvidace 
plevele naleznou zájemci 
na webových stránkách 
města v mapovém portálu.
 -jg-

Odbor rozvoje a  inves-
tic zajistil v  minulém roce 
zpracování studie Stez-
ky zdraví v  biokoridoru 
Hloučela a  v  letošním roce 
její úpravu dle doporučení 
správce vodního toku Povo-
dí Moravy s.p. 

„Jde o  ucelený rozvojový 
dokument, jenž bude pod-
kladem pro realizaci dílčích 
investičních akcí, které zde 
budou probíhat v  několika 
etapách. Věříme, že tento 
další krok v  rozvoji biokori-
doru bude veřejnost vnímat 
pozitivně,“ doufá primátor 

František Jura.
Řešené území zahrnuje 

oblast od lesoparku ve Vra-
hovicích až k odbočce u ob-
čerstvení U Maříků směrem 
na Mostkovice. Cílem studie 
bylo navrhnout možnosti ak-
tivního trávení volného času 
pro různé věkové kategorie 
v  atraktivním prostředí po-
dél říčky Hloučely. 

„Je navrženo pět větších 
stanovišť, která jsou propo-
jena prostřednictvím osmi 
zastavení. Jde o doplnění stá-
vající naučné stezky o  herní 
a vzdělanostní prvky pro děti 

dle jednotlivých témat,“ vy-
světluje náměstek primátora 
Jiří Rozehnal. 

 „Rodiny s dětmi se zde budou 
moci při svých vycházkách zapo-
jit do různých aktivit, které na-

bídnou různorodé vyžití pro děti 
všech věkových kategorií,“ doda-
la náměstkyně Sokolová. -jg-

Letní klima v centru města ovlaží dvě mlžítka

Nové vozidlo na likvidaci plevele vyrazí 
do prostějovských ulic

Stezka zdraví na Hloučele
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Odbor rozvoje a  inves-
tic zajistil zpracování Stu-
die dopravního terminálu 
Újezd. Zpracovatelem je 
RSE Project s.r.o. 

„Předmětem studie je do-
pravnětechnické posouzení 
prostorových poměrů v  loka-
litě při východní straně ulice 
Újezd pro výstavbu doprav-
ního terminálu a kapacitního 
parkovacího objektu. Termi-
nál bude sdružovat městskou, 
příměstskou a regionální auto-
busovou dopravu směr Brno 
a Zlín, včetně linek ze zastávek 
v  ulici Lidická, které by měly 
být terminálem nahrazeny,“ 
vysvětluje náměstek primátora 
Jiří Rozehnal s tím, že součástí 
řešení je i  návrh dvouúrov-
ňového parkovacího objektu 
o 173 parkovacích stáních. 

„Studie řeší i úpravy okolních 
komunikací s návrhem rekreač-
ních a pobytových ploch s mož-
ným vybudováním dalších 107 
parkovacích míst na úrovni te-
rénu,“ dodává Rozehnal. 

Jedná se o  významnou in-
vestiční akci města, která je 
součástí připravované strate-

gie ITI Olomoucké aglomera-
ce pro nadcházející programo-
vé období. Stavba parkovacího 
objektu by měla nahradit par-

kovací kapacity v  rámci bu-
doucí přestavby jižní centra 
města (židovské uličky a loka-
lity bývalé sodovkárny).

Na akci Dopravní ter-
minál Újezd a  parkoviště 
– projektová dokumentace 
– je  v  rozpočtu města pro 

letošní rok vyčleněno 450 
tis. Kč. Na zpracování studie 
bylo čerpáno 266,8 tis. Kč.
 -jg-

Prostějovské očkovací 
centrum AGEL proočko-
valo již 24 828 zájemců 
(údaj z  poloviny května). 
Denně zde vakcínu pro-
ti covidu-19 dostane 600 
lidí. Jako své očkovací mís-
to si jej zvolil také olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. „Očkovací cen-
trum nemocnice Prostějov 
jsem si vybral z  toho dů-
vodu, protože šlo očkování 
zařídit bez čekání,” pochva-
loval si olomoucký arci-
biskup, který si sám prošel 
těžkým průběhem onemoc-
nění covidem-19. „Myslím, 

že covid je pro každého 
překvapením, a  jak se zdá, 
každý reaguje jinak. To, co 
jsem zkusil já, bylo poměrně 
hodně silné. Tři týdny jsem 
strávil v nemocnici na umě-
lém dýchání, ale jsem rád, 
že to velmi dobře dopadlo. 
Člověk měl možnost při 
této příležitosti lépe poznat 
práci zdravotního personá-
lu a musím říct, že má úcta 
ke zdravotníkům a zdravot-
nictví hodně vzrostla, když 
jsem viděl jejich službu ve 
dne v noci,” řekl dále Mons. 
Jan Graubner.

 Zdroj: nemocnice AGEL

Program MC Cipísek je přizpůsoben vládním nařízením. Aktuální informace o činnosti MC najdou zájemci na kontaktních adresách. 

Jak se tvoří a boří dětské sebevědomí aneb rodičovská za-
klínadla 

8. 6. 20.00-21.30, beseda pro rodiče. Podle aktuálnch možností 
v MC nebo on-line přes Google Meet. 

Rezervace e-mailem: mcprostejov@centrum.cz 

Jestliže není možný reálný program, nabízí MC on-line aktivity 
pro rodiče a děti - Rodičovské inspirace MC Cipísek

Uzavřená facebooková skupina pro rodiče s dětmi do šesti let.   
www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail:  mcprostejov@centrum.cz

Dopravní terminál Újezd

V Prostějově se nechal očkovat 
i arcibiskup Jan Graubner

ilustrativní architektonické řešení, které se bude v dalších stupních přípravy projektové dokumentace měnit .

Mateřské centrum Cipísek 
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Rathauzy, curriae, radní domy 
či radnice patřily v dějinách našich 
měst mezi jejich nejvýznamněj-
ší stavby. Byly především sídlem 
místní samosprávy, výrazem jejího 
postavení a  moci. Toto se odráželo 
v situování takového objektu na re-
prezentativním místě a ve vlastním 
architektonickém řešení. Radnice 
také plnily další funkce, například 
tržní nebo vojenské. Nacházely se 
v  nich městská váha, solnice nebo 
zbrojnice. Velkou část těchto funk-
cí v  sobě spojoval také radní dům 
v Prostějově – označovaný jako Sta-
rá radnice.

Její stavba začala před pěti sty lety 
– na jaře roku 1521. Prostějov neměl 
pořádnou radnici. Purkmistr a radní 
úřadovali v  malém gotickém dom-
ku, který stál na jiném místě náměs-
tí. Je proto logické, že chtěli působit 
v radničním domě, který by je repre-
zentoval. Město proto koupilo dva 
právovárečné měšťanské domy na ná-
městí v těsné blízkosti farního kostela. 
V  květnu roku 1521 byly zbourány 
a stavba radnice tak mohla začít. Rad-
nice byla situována do centrální části 
historického jádra města při jihový-
chodním cípu hlavního náměstí. 

Toto stavební místo nedovolovalo 
dát stavbě výškovou monumentalitu. 
Projekt musel být řešen tak, aby rad-
nice harmonicky splývala s kostelem 
a jeho štíhlou věží, a proto ji řešil do 
délky 40 m a  hloubky o  průměru 
21 m. Výjimečnost objektu byla zdů-
razněna jeho předsunutím před sta-
vební čáru. Radnice byla dokončena 
v  roce 1530 a  v  roce 1538 zhotovili 
italští kameníci kamenný portál po-
važovaný za výtvarný klenot budovy 
a  za doklad vysokého renesančního 
cítění jeho tvůrců.

Výkup domů a stavba byly finančně 
hodně náročné. Radní proto 4. března 
1521 „prodali rathúz i podle práva ode
vzdali Johanesovi Klimejškovu synu za 
200 hřiven“. Jednalo se o  starý radní 
domek. Jeho nový majitel se zavázal 
platit činži jako platí jiní ze šenkovních 
domů.  Nejstarší prostějovský radní 
dům se tedy stal právovárečným do-
mem. 

Prostějovská obec si pro úřadování 
v nově postavené radnici vyhradila jen 
místnosti v prvním patře: velkou radní 
síň pro zasedání celé obce, radní pokoj 
pro zasedání městské rady a městskou 
kancelář, ve které úřadoval městský 
písař. Přízemí bylo vyhrazeno kupec-
ké činnosti a od konce 16. století byla 
v objektu i zbrojnice.

Do městských úřadoven se vcháze-
lo dvojím schodištěm. Jedno bylo při-
bližně na místě dnešního a druhé se 
nacházelo na protější straně. Schody 
se sbíhaly v malém arkádovém loubí 

se stříškou. Lodžie, jak ji známe dnes, 
byla postavena později, při barokních 
úpravách provedených pravděpodob-
ně podle návrhu italského architekta 
Giovanniho Pietra Tencally místními 
staviteli Matyášem Klingseisenem 
a  Martinem Kafkou v  roce 1798 po 
velkém požáru města. Další opravy 
a rekonstrukce probíhaly například ve 
20. letech 19. století (Josef Semmler), 
v roce 1884 (zrušen vstup od kostela, 
kupecké krámky byly opatřeny jed-
notnými dřevěnými výkladci), v  le-
tech 1905–1908 (interiéry prvního 
patra v souvislosti s umístěním muzea 
a nástavba druhého slepého atikové-
ho patra), 1922–1924 (fasády objek-
tu), 1959 (nová fasáda, zrušeny vstupy 
do krámků a  odstraněny výkladce), 
1988–1991. Poslední rekonstrukce 
budovy proběhly v letech 2009–2010 
– a to pláště hlavní budovy.

Objekt sloužil jako radnice do roku 
1853. Od tohoto roku v něm byl umís-
těn krajský a okresní soud. Úřadovny 
města byly krátce v  budově č. 17 na 
tehdejším Žerotínově (nyní Žižkově) 
náměstí na místě dnešní spořitelny. 
Potom sídlil obecní úřad v  budově 
č. 2 na Poděbradově náměstí (náměstí 
mělo do roku 1892 název Před radni-
cí), v budově bývalého městského špi-
tálu – a to až do postavení nové radnice 
v roce 1914. 

Tento objekt už neexistuje, byl asa-
nován v roce 1978 a na jeho místě byla 
postavena budova Moděvy. Stará rad-
nice – nyní sídlo Muzea a galerie v Pro-
stějově – je nemovitou kulturní památ-
kou a svědkem historie našeho města. 

Historik Jan Kühndel o staré radnici 
napsal ve stati Prostějovská renesanční 
radnice uveřejněné v ročence Národo-
pisného a průmyslového musea města 
Prostějova a  Hané (1948) tato slova: 
„Sotva se kde najde tak přirozené souži
tí a harmonické splynutí původně gotic
kého chrámu s renesančním rathausem 
a barokovým sloupem P. Marie. Radní 
dům tvoří s  chrámem a  jeho štíhlou 
věží jednotnou, nechtěnou a  nedílnou 
součást, jež je pro obraz města tak cha

rakteristická, že si bez ní  Prostějov nelze 
ani představit. Devět polokruhových očí 
z lodžie radního domu moudře, zkušeně 
a znalecky přehlíží náměstí. Sleduje, jak 
se mění vkus, dopravní prostředky, tech
nika, kultura a civilizace.“

Před čtyřmi sty lety  – 21.  červ-
na  1621 – bylo na Staroměstském 
náměstí  v  Praze popraveno sedma-
dvacet českých „pánů“ – účastníků 
stavovského odboje. Jména Jáchym 
Ondřej Šlik, Kryštof Harant z  Polžic 
a Bezdružic, Ján Jesenius, Václav Bu-
dovec z Budova se tak zapsala do naší 
historie. Také tyto události pozna-
menaly historii našeho města. Pros-
tějov byl tehdy v  rukou katolického 
tábora a  Lichtenštejnů, kteří začali 
prosazovat protireformační opatření 
včetně vlastního rychtáře a  zásahů 
do práv měšťanů. Uvedené události 
si připomněly městská rada a  různé 
kulturní instituce 20. a  21. června 
1921. Před radnicí se konala tryzna 
za přítomnosti několika tisíců obča-
nů. Před katafalkem, který chránilo 
vojsko, o  významu událostí hovořil 
náměstek starosty města Ambrož 

Soška. V městském divadle se konala 
veřejná slavnost doprovázená recita-
cemi a  přednáškou profesora reálky 
a  regio nálního historika a  publicisty 
Josefa Simona.

Před sto dvaceti lety – 23. června 
1901 – se konala slavnost odhalení 
pamětní desky a  busty Karla Vojáč-
ka na budově zámku. Hlavním řeční-
kem byl poslanec moravského zem-
ského sněmu Václav Perek. Autorem 
mramorového poprsí prostějovského 
lékárníka, starosty a  mecenáše Karla 
Vojáčka (1848–1899) byl sochař Fran-
ta Uprka, bratr malíře Joži Uprky. Na 
zakázce pracoval u  prostějovského 
sochaře a kameníka Josefa Bernauera. 
Desku s  bustou instalovanou na vý-
chodní stěnu prostějovského zámku 
nechala zhotovit prostějovská záložna. 
Záložně patřil zámek a Karel Vojáček 
byl zakladatelem záložny a  předse-
dou její správní rady. Tato skutečnost 
je uvedena i v textu na desce: „Svému 
zakladateli, velikému vlastenci a mece
náši Karlu Vojáčkovi, prvnímu českému 
měšťanostovi v Prostějově, věnuje zálož
na.“ Hana Bartková

Červnové milníky prostějovské historie
Před pěti sty lety začala stavba prostějovské radnice
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S  přicházejícím jarem se 
probouzí fauna i flóra a začí-
ná tak období, kdy si z výletu 
do přírody přineseme domů 
i  nechtěného parazita. Řeč 
je o  klíšťatech, která mohou 
přenášet závažná onemocně-
ní a  jen v  Nemocnici AGEL 
Prostějov v  loňském roce 
zaznamenali několik desítek 
případů klíšťové encefalitidy.

„Záleží na klimatických pod
mínkách a  především na tom, 
jaká je zima a jaro. Standardně 
nástup klíšťat začíná kolem dub
na, ale když jsou teplejší dny, tak 
jejich aktivita narůstá a může to 
být klidně již v  březnu,” infor-
muje MUDr. Zdeněk Prokeš, 
primář infekčního oddělení 
prostějovské nemocnice. Hoj-
ně rozšířený parazit v českých 
klimatických podmínkách pře-
náší závažná onemocnění, jako 
je lymeská borelióza, proti které 
se očkovat nelze a která se léčí 
antibiotiky, nebo klíšťovou me-
ningoencefalitidu s  možností 
preventivního očkování. 

„Česká republika stále patří 
k zemím s nejvyšším výskytem 

klíšťové encefalitidy v  Evropě. 
V  roce 2020 bylo nahlášeno 
celkem 854 případů, což potvr
zuje rostoucí trend posledních 
let. Klíšťová encefalitida je en
demická ve většině zemí Evro
py. Česká republika se bohužel 
významně podílí na ročním 
celosvětovém výskytu, který činí 
10  000–15  000 případů,” říká 
MUDr. Hana Tkadlecová 
ze společnosti Avenier, kte-
rá spadá do skupiny AGEL 
a provozuje v zemi 22 profesi-
onálně vybavených center Oč-
kování a  cestovní medicíny. 
„Ačkoliv většina populace ČR 
má povědomí o existenci tohoto 
onemocnění a očkovací látky, je 
u nás očkováno jen 29 % popu
lace. Na našem území je mnoho 
ohnisek, kde jsou dobré podmín
ky pro život klíšťat. Nakažená 
klíšťata se vyskytují ve všech 
krajích České republiky, aktivní 
začínají být, pokud venkovní 
teplota na několik dní překročí 5 
stupňů Celsia,” upozorňuje dále 
MUDr. Hana Tkadlecová. Oč-
kování má smysl zejména pro 
lidi hodně se pohybující v pří-

rodě, pro nejmenší děti a starší 
pacienty, u kterých má nákaza 
častěji závažný průběh.

V roce 2020 lékaři na infekč-
ním oddělení v  Nemocnici 
AGEL Prostějov poskytli péči 
nadprůměrnému počtu pa-
cientů s klíšťovou encefalitidou. 
„Klíšťových encefalitid bylo po
měrně dost, od května do září se 
jednalo přibližně o  čtyřicet pa
cientů. V rámci hospitalizací byl 
loňský rok silně ovlivněn situací 
s  covidem. Nemohli jsme při
jmout všechny pacienty, a  léčili 
se proto na jiných odděleních,” 
uvedl dále primář Prokeš. 

Při pobytu v  přírodě je 
nutné chránit se repelen-

ty a  mastmi odpuzujícími 
hmyz, nosit vhodné ob-
lečení a  obuv při pobytu 
v  lese a  rovněž se po každé 
procházce v  přírodě pečlivě 
prohlédnout po celém těle. 
Pokud si přece jen „nezvané-
ho hosta” domů přineseme, 
je nutné se ho správně zbavit. 
Klíště je nejlepší odstraňovat 
v gumových rukavicích, po-
kud je přisáto, pak zakápnout 
alkoholovým dezinfekčním 
prostředkem a vykývat, mís-
to přisátí dezinfikovat. Klíště 
bychom neměli drtit, může-
me jej vyhodit do WC nebo 
ponořit do dezinfekčního 
prostředku.

Infekční oddělení Ne-
mocnice AGEL Prostějov 
zajišťuje péči pacientů všech 
věkových kategorií.  Provoz 
infekčního oddělení je ne-
přetržitý pro všechna akutní 
vyšetření a  příjmy. Lékaři 
zajišťují konziliární činnost 
v  oboru infektologie pro 
ostatní oddělení nemocnice. 
Oddělení je zároveň garan-
tovaným pracovištěm pro 
diagnostiku a terapii virových 
hepatitid, včetně terapie viro-
vé hepatitidy C přímo působí-
cími antivirotiky (DAA). Má 
registrovanou poradnu pro 
cestovní medicínu a očkovací 
centrum. Mgr. Adam Knesl

V  tomto měsíci si připo-
mínáme sto třicet let od na-
rození filozofa, sociologa, 
publicisty a  editora spisů 
T. G. Masaryka Vasila Kap-
rálka Škracha.

Narodil se 14. června 1891 
v  Královské třídě (nyní Olo-
moucké ulici), domě č. 24, 
v  rodině vlasteneckého ad-
vokáta Josefa Škracha a  jeho 
manželky učitelky a  kulturní 
činitelky Marie Škrachové 
roz. Hořínkové. Vyrůstal 
v intelektuální rodině společ-
ně s  mladším bratrem Jiřím, 
pozdějším známým prostě-
jovským advokátem a hudeb-
níkem. 

Ovlivnilo jej kulturní 
ovzduší tehdejšího Prostě-
jova. Četl články a  studie 
T.  G.  Masaryka, v  roce 1910 
navštívil přednášku filozofa 
Františka Krejčího o  mravo-
uce, přátelil se  se spolužá-
kem, pozdějším psychologem 
a pedagogem Janem Uhrem. 
Cestu k  filozofii a  literatuře 
mu v oktávě gymnázia otevřel 
mladý suplent Štěpán Kožuš-
níček (publikující pod pseu-
donymem Waldemar Ethen). 
V prvním dílu svých Portrétů 
a  siluet (1926) o  něm v  me-
dailónu napsal: „Vasil Škrach 
býval na gymnáziu povahy ti
ché, skromné, ale ctižádostivé. 
Z  družiny Platonovy odpoví
dal mu mladistvý Charmides.“ 

 Po maturitě na gymnáziu 
studoval v  letech 1910–1914 
klasickou filologii a  filozofii 
na Filozofické fakultě UK 

v Praze. Byl činný ve student-
ské organizaci České strany 
pokrokové a  redigoval její 
Studentskou revui. Byl také 
členem sociologické sekce 
Svazu českého studentstva. 
Jeho filozofické názory ovliv-
nili František Krejčí, Emanuel 
Rádl a T. G. Masaryk. 

Masaryka poznal už 
v  prvním ročníku na před-
náškách z  noetiky a  také se 
s ním seznámil osobně. Mohl 
studovat v  jeho knihovně 
a  Masarykovu rodinu na-
vštěvoval i  v  době Masary-
kovy emigrace. V  letech 1. 
světové války sloužil Škrach 
v  rakousko-uherské armádě. 
V  dubnu 1919 jej Masaryk 
požádal, aby knihovnu pře-
stěhoval na Pražský hrad 
a společně s archivem ji uspo-
řádal. 24. 9. 1919 ho jmenoval 
osobním sekretářem a  od 
roku 1924 literárním tajemní-
kem (archivářem). 

Byl editorem řady výbo-
rů z  Masarykových děl, na-
příklad Politické myšlenky 
(1922), Vybrané eseje (1930), 
Masarykova práce (1930), 

T.  G.  Masaryk: Moderní člo
věk a náboženství (1934). Byl 
rovněž redaktorem periodika 
Masarykův sborník. Řadu 
studií a příspěvků publikoval 
v  tisku a  odborných časo-
pisech, například Národní 
demokracie, Národní osvo-
bození, Právo lidu, Kostnické 
Jiskry, Česká mysl, Kulturní 
zprávy. Byl členem redakč-
ního kruhu filozofické revue 
Česká mysl a výrazně přispěl 
k její úrovni.

V. K. Škrach byl spoluzakla-
datelem Masarykovy socio-
logické společnosti, členem 
kuratoria a  později ředitelem 
Masarykova lidovýchovného 
ústavu, členem Jednoty filo-
zofické a  Společnosti Dosto-
jevského. Patřil také k intelek-
tuálnímu kruhu „pátečníků“ 
sdružených kolem T. G. Masa-
ryka a Karla Čapka.

Koncem třicátých let se za-
pojil do protifašistického od-
boje v rámci Politického ústře-
dí a  petičního výboru Věrni 
zůstaneme. V  červnu 1940 
byl zatčen gestapem a  věz-
něn na Pankráci, v  Terezíně 
a v Mnichově. V červnu 1942 
byl odsouzen k  trestu smrti 
a 28. května 1943 byl popraven 
v Berlíně-Plötzensee.

V  Prostějově připomíná 
jeho památku název ulice, 
pamětní deska ve vestibulu 
Gymnázia Jiřího Wolkera 
a bibliofilský tisk Cesta k Ma
sarykovi (Prostějov 1935, 
1948) ilustrovaný Karlem 
Svolinským. Hana Bartková

Začíná období klíšťat. Bude se v prostějovské nemocnici 
opakovat loňský zvýšený počet případů klíšťových encefalitid? 

Elena Hrušťáková
Jan Čundrla
Ema Šumberová
Emma Porubová
Viktorie Hasová
Dorotea Staňková
Klaudie Kučerková
Štěpán Buchta
Beáta Uhrová
Aneta Pávková
Dominik Neckař
Jakub Veselý
Karolína Řepková
Týna Uherková
Václav Florian
Jakub Pover
Oliver Kajlík
Ondřej Kozák
Eliška Pírková
Sára Králová
Vojtěch Král
Eduard Vlach

Julie Kacafírková
Filip Petýrek
Pavel Gurín
Kamil Studený
Antonín Majdloch
Eliška Drinková
Daniel Krátký
Tobiáš Soukal
Štěpán Novosád
Anna Obrtelová
David Král
Michael Trajer
Viktor Konečný
Samuel Nehyba
Laura Mariánková
Sabina Hanáková
Magdaléna Hanáková
Tomáš Doseděl
Filip Schindler
Teodor Musil
Michal Daněk

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI 
města Prostějovaměsta Prostějova
Vítání dětí 
29. 4. 2021
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Sotva opadaly posled-
ní kvítky sakur, oblékají se 
do růžové barvy další keře, 
zmarliky, v  naší zahradě 
zastoupené dvěma druhy, 
zmarlikou čínskou a  Jidá-
šovou. Jejich květy vyrůstají 
přímo ze dřeva, a  tak jsou 
jimi větvičky doslova obale-
né a bzučí to kolem nich již 
od časného rána.

Chloubou prostějovské bo-
tanické zahrady je také sbírka 

azalek a rododendronů, jejichž 
čas právě přichází.

A  abychom se nevěnovali 
pouze dřevinám, pojďme se po-
dívat k  jezírku! Tam totiž roste 
ohrožená rostlina tůní, bažin 
a rašelinišť vachta trojlistá. Ve vol-
né přírodě trpí hlavně nedostat-
kem vhodných stanovišť. Její bílé 
hroznovité květenství je tvořeno 
kvítky s třásněmi, které dodávají 
rostlině na rozvernosti a dokážou 
jarní jezírko opravdu oživit.

Celou krásu jarní botanické 
zahrady dotváří další desítky 
kvetoucích rostlin, tak se přijď-
te pokochat koberci plamének 
a  tařiček, srdíčky srdcovek, 
nakvétající vistárií, šeříky či vo-
ňavými pryšci. 
Botanická zahrada má otevřeno

úterý-pátek 8.00-18.00 hod. 
a v sobotu 10.00-16.00 hod. 

Aktuální informace i fotografie 
najdete i na facebooku @bota

nickazahradaprostejov  

Kulturní klub Duha po-
řádá ve spolupráci s  Bo-
tanickou zahradou Petra 
Albrechta netradiční výsta-
vu sochařky Nikoly Emmy 
Ryšavé s  názvem HOLY 
GARDEN. Nikola Emma Ry-
šavá (*1990) se vždy zabývala 
různými kreativními výrazy, 
takže umělecká tvorba pro ni 
byla jasnou volbou. Od stu-
dia keramiky se přes design 
dřevěných hraček dostala až 
ke studiu sochařství v ateliéru 
Lukáše Rittsteina na Akademii 
výtvarných umění v  Praze. 
Studium úspěšně ukonči-
la v  roce 2019. Práce Ryšavé 
jsou plné neskutečných po-
stav, často s antropomorfními 
prvky. Jsou někdy groteskní 
a  jindy strašidelné. Inspirač-
ními zdroji jsou jí literatura, 
amatérský zájem o  psycho-
analýzu a  hlavně její vnitřní 
svět. Má za sebou mnoho 
výstav v  České republice, ale 
i v zahraničí. V roce 2019 vy-

stavovala například v  indus-
triální hale multifunkčního 
prostoru Vnitroblock v Praze. 
Kromě toho se každoročně 
účastní projektu VÁCLAV 
ART, který zprostředkovává 
umění lidem v ulicích, a to na 
Václavském náměstí v  Praze 
a v jeho bezprostřední blízkos-
ti. „Tuto netradiční výstavu 
jsme s  kolegy z  Kulturního 
klubu Duha začali připravo-
vat také kvůli epidemiolo-
gické situaci, která doposud 
neumožňovala návštěvy kla-
sických galerijních prostor. 
Situace už se sice uvolnila, ale 
tento projekt se nám natolik 
zalíbil, že jsme se rozhodli 
jej realizovat, a  proto moc 
děkujeme vedení Botanické 
zahrady za spolupráci,“ vyjá-
dřil se k připravované výstavě 
kurátor Mira Macík.

Pro více informací: 
Mira Macík 

mira.macik99@gmail.com
+420 725 923 999

Botanická zahrada láká na zmarliky, 
rododendrony i vzácnou vachtu

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ V PROSTĚJOVĚ SE 
BUDE KONAT NETRADIČNÍ VÝSTAVA

Statutární město Prostějov 11

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

BlahopřejemeBlahopřejeme
 70 let 

•  Milada Kolářová
•  Jaroslava Živníčková
•  Ing. Zdeněk Zapletal
•  Milena Růžičková
•  Dušan Zapletal
•  Jitka Havlíčková
•  Anna Hošťálková
•  František Linduška
•  Jaroslav Blažík
•  Jarmila Doleželová
•  Štefan Mutňanský
•  Pavla Talandová
•  Jaroslava Kašparová
•  Věra Navrátilová
•  Kristina Vařeková
•  Alena Dvořáková

 75 let 
•  Olga Vlachová
•  Jiří Kučera
•  Jiří Hrabal

•  Věra Procházková
•  Jaroslava Ivančíková
•  Božena Krejčí
•  Ladislav Čech
•  Ladislava Maráková
•  Miloslava Nováková
•  Jana Procházková
•  Jiří Ošťádal
•  Marcela Piňosová
•  Olga Kvapilová
•  Milada Hrubá

 80 let 
•  Miloslava Faltýnková
•  Markéta Ryšánková
•  Ing. Ivan Adamec
•  Oldřich Chytil
•  Jiří Kalabis
•  Jiřina Gajdošová
•  Ing. Jan Vašek
•  Jarmila Strmisková
•  Jiřina Pánová
•  Marta Šubčíková

•  Oldřich Maťcha
•  Hedviga Gottwaldová
•  Světluška Otrubová
•  Eva Chudožilová
•  Emilie Burešová
•  Anna Dostálková
•  František Rozehnal

 85 let 
•  Anežka Pavlíčková
•  Alžběta Raisová
•  Ing. František Svoboda
•  Jarmila Zapletalová
•  Vlastislav Daněček
•  Anna Jedličková

 90 let 
•  Ludmila Hanischová
•  Věra Altmannová
•  Leoš Soldán
•  Jaroslava Bártková
•  Marie Hrazdilová

•  Ludmila Frömlová
•  Jitka Grumlíková

 91 let 
•  Naděžda  

Všetičková
•  Josef Pokorný
•  Bohuslav Skopal
•  Zdeněk Šídlo
•  Milada Bílá
•  Žofie Majirská

 92 let 
•  Růžena  

Červinková
•  Vlasta Blanická
•  František Dadák

 93 let 
•  Zdeňka Kuželová
•  Karel Mareš

 94 let 
•  Miloslava Vysloužilová

 95 let 
•  Květoslav Sotorník

 96 let 
•  Zdenka Machová

 100 let 
•  Marie Dvořáková

 101 let 
•  Jaroslava Kopecká
  V měsíci březnu oslavil  

  80 let  
•  Ing.  Pavel  Grulich

Seznam jubilantů, 
kteří v měsíci dubnu 2021 

oslavili svá jubilea

V  prostějovském Kultur-
ním klubu Duha na Školní 
ulici bude při příležitosti 10. 
výročního memoriálu Luď-
ka Mařáka vystavovat pro-
slulý Spolek Prostějovských 
fotografů. Tento spolek 
vznikl v roce 2009 jako volné 
sdružení aktivních umělec-
kých fotografů s podobnými 
zájmy i  představami o  spo-
lečné činnosti. Jeho jádrem 
je skupina přátel, kteří se již 
předtím společně scházeli 
nejen kvůli svému fotogra-
fickému koníčku, ale i  zálibě 
v  cestování, lásce k  přírodě 
a  k  horám. Jejich snahou je 
výsledky své fotografické 

tvorby pravidelně prezento-
vat na veřejnosti a účastnit se 
i fotografických soutěží. Spo-
lek prostějovských fotografů 
se zapojil do aktivní činnosti 
ve Svazu českých fotografů, 
jehož jsou všichni zaklada-
telé spolku členy a  v  jehož 
ústředním poradním orgánu 
mají za svůj region vlastního 
zástupce. 

Tuto kulturní událost chtějí 
věnovat členové spolku dvě-
ma osobnostem, a to - kama-
rádovi, fotografovi, milovní-
kovi přírody a  zakládajícímu 
členovi Luďkovi Mařákovi, 
který v  roce 2011 tragicky 
opustil tento svět. Výstava 

bude věnována i  další dobré 
duši - a to novinářce a člence 
Okrašlovacího spolku města 
Prostějova Jarmile Pospíšilo-
vé, která se spolkem spolu-
pracovala. „Jsem moc ráda, 
že se tato událost uskuteční 
a  připomeneme si tak dvě 
osobnosti prostějovské kul-
tury - Luďka Mařáka a  mou 
kolegyni z  Okrašlovacího 

spolku, která stála na počát-
ku myšlenky založení Spol-
ku prostějovských fotografů, 
Jarmilu Pospíšilovou,“ vyjád-
řila se k  výstavě náměstkyně 
primátora pro oblast kultury 
a ochrany životního prostředí 
Milada Sokolová. 

Vernisáž výstavy se bude 
konat 16. června 17:00 ve 
výstavních místnostech Kul-

turního klubu DUHA na 
Školní ulici. Událost podléhá 
epidemiologickým nařízením 
vlády v souvislosti s onemoc-
něním koronavirem, a  proto 
se její uskutečnění bude řídit 
pravidly v  daném období. 
 Pro více informací: 

Ivo Snídal
snidal@seznam.cz
+420 777 163 600

V PROSTĚJOVSKÉM KULTURNÍM KLUBU DUHA BUDE 
VYSTAVOVAT SPOLEK PROSTĚJOVSKÝCH FOTOGRAFŮ 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954
NABÍDKA PORADENSTVÍ 

,,CPR Prostějov vám nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, v čase osob
ní či manželské krize a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, 

posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.“
Kdy: Každé pondělí od 16:00 

po předchozí domluvě
V případě zájmu se můžete hlásit na tel.: 
732 293 954 nebo e-mailem na adresu: 

cprprostejov@ado.cz. 
nebo  korenkovam@email.cz

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE BUDE 
OD ČERVNA OTEVŘEN ADAPTAČNÍ 

PROGRAM PRVNÍ ŠKOLIČKA
program bude probíhat 

každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod 
V omezeném rozsahu bude provoz 

i během letních prázdnin!

Dopolední adaptační kroužek pro děti od  
2 do 4 let. Účast v kroužku usnadňuje přípravu 

na nástup do MŠ, připravuje na separaci od 
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé 

skupině a bezpečném prostředí. 
V případě zájmu se můžete přihlásit na: 

https://1url.cz/UKLtM
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek 
se můžete přihlásit u Bc. Blanka Neckařová, 
tel.: 608 228 464 nebo e-mailem na adresu: 

cprprostejov@ado.cz.
Aktivity projektu „Rodina - tam vše začíná 

2021“ jsou podpořeny z dotačního programu 
RODINA AOCHRANA PRÁV DĚTÍ MPSV

Olomouckým krajem a městem Prostějov
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Již druhým rokem čekáme my příznivci oblíbeného 
divadelního festivalu prostějovské ZUŠKY MEDArt 
na svého diváka. Stále doufáme, že situace bude pří-
znivější, stejně tak podmínky, za kterých by se náš 
festival mohl konat. Jsme připraveni!

Pokud budeme mít zelenou, čeká nás ochutnávka 
v podobě divadelních kousků, které vznikly na pro-
stějovských divadelních prknech v období před pan-
demií nebo při ní. 

To vše v termínu 22. června 2021- 24. června 2021.
Vyhlížejte informace na webu ZUŠ V. Ambrose 

nebo na facebookových stránkách MEDart!

Talentovaná žákyně ZUŠ 
Vl. Ambrose Tereza Kopecká 
uspěla ve výběrových kolech 
a  postoupila do užšího vý-
běru pěvecké soutěže Super-
Star. 

Je to logický postup v  jejím 
hudebním úsilí. Na ZUŠ se 
učí 7. rokem hru na keyboard 
(p. uč. J. Smutný), hru na saxo-
fon (p. uč. R. Kosmák) a sólový 
zpěv (p. uč. G. Ambróšová). 

Talentovaná Tereza Kopecká se 
rozhodla pokračovat ve studiu 
hudby a  úspěšně složila talen-
tové zkoušky na konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze, kde byla 
přijata. Její nejoblíbenější žánr je 

popový zpěv, proto se zúčastňu-
je pěveckých soutěží, např. „Čes-
ko zpívá“, „Beskydský slavík“, 
„Česko-Slovensko má talent“, 
„Hlas Česka, Moravy a Sloven-
ska“. Určitě své zkušenosti ze 

soutěží uplatní i v SuperStar.
Všichni Terezce přejeme 

hodně úspěchů v  dalším stu-
diu a  ať jí hudba provází po 
celý její život. Pedagogové  
 ZUŠ Vl. Ambrose

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

        Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 

    ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
                 NA ŠK. ROK 2021/22

9. 6. 2021  28. 6. 2021 a

10.00-12.00 hod
14.00-17.00 hod

Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku.
Noví žáci jsou přijímáni na základě vykonané talentové 
zkoušky.

HUDEBNÍ OBOR - budova Kravařova 14

TANEČNÍ OBOR  - budova zámek, 
                                              Perštýnského nám.8

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
                                            - budova zámek, 
                                              Perštýnského nám.8

VÝTVARNÝ OBOR - budova Vápenice 3

PROSTĚJOV BUDE MÍT ZASTOUPENÍ V SOUTĚŽI SUPERSTAR

Sladké divadelní umění 
na Prostějovsku aneb 
MEDart 2021 bude!?

 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

 Kravařova 14
 ČERVEN  2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
9. 6. 2021 a 28. 6. 2021 10.00 - 12.00 a 14.00 – 17.00 hod 

Hudební obor – budova Kravařova 14
Výtvarný obor – budova Vápenice 3

Taneční obor – zámek, Pernštýnské nám. 8
Literárně-dramatický obor – zámek, Pernštýnské nám. 8

 
VÝTVARNÝ OBOR 

Galerie Linka, Kravařova ul. 14 – červen - září 2021
VÝSTAVA  PRACÍ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU

Okresní výtvarná soutěž V LESE 
výstava oceněných prací, Vápenice 3

Výstava je také ke zhlédnutí na youtube kanále  
výtvarného oboru malujeme si to.

Statutární město Prostějov 13
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WWW.VECERNIKPV.CZ prezentace2424 24. května 2021

 Nemohu se hned na úvod neze-
ptat. Jak jste prožíval aktuální škol-
ní rok v době pandemie, přechod 
na on-line výuku a co pro vás bylo 
nejnáročnější?

„Tento školní rok byl samozřejmě 
velmi složitý, on-line výuka byla pro 
mě i mé studenty výzva. Jde o jiný 
styl učení. Při výuce v učebně se 
snažím být aktivní, snažím se, aby 
moje hodiny byly zábavné. Učím 
děti hodně pomocí her a při on-li-
ne výuce to není vždy jednoduché. 
Snažil jsem se, aby si studenti od-
nesli z mých hodin co nejvíce. Jsem 
pyšný, jak to zvládli.“

 Ze které části Kanady pocházíte 
a co vás přivedlo k učení angličtiny?

„Pocházím z Perthu, malého  

městečka v provincii Ontario, asi 
hodinu jízdy od Ottawy. Oba moji 
rodiče byli učitelé a pamatuji si, jak 
moc měli svou práci rádi. Začal jsem 
pracovat v Perthu v mládežnickém 
centru a uvědomil si, že učení dětí 
se chci věnovat i v budoucnu.“

 V Big Ben School pracujete 
jako lektor anglického jazyka už 
od roku 2008. Proč jste se rozho-
dl zrovna pro Českou republiku 
a Prostějov?

„Ano, přijel jsem do Prostějova 
v roce 2008, ale nebyla to moje 
první návštěva. Studoval jsem ve 
státě Iowa v USA a v roce 2000 
jsem strávil 4 měsíce na studijním 
pobytu v Olomouci. Tehdy jsem 
navštívil i Prostějov. A věděl jsem, 
že se sem chci jednou vrátit.“

 V Prostějově jste se oženil a zalo-
žil rodinu. Manželka je z Makedo-
nie a syn Daniel chodí v Prostějově 
do školy. Jak zvládá kombinovat 
tři cizí jazyky?

„Lidé se mě občas ptají, jaký je pro 
mého syna první jazyk? Čeština, 
angličtina nebo makedonština? 
Zdá se, že čeština je pro něj asi 
nejpřirozenější, i když doma česky 
nemluvíme. Nejtěžší bylo pomá-
hat mu s domácími úkoly ve škole, 
zvláště při on-line výuce.“

 Jaké vidíte hlavní rozdíly mezi 
životem v Kanadě a v ČR?

„Těžká otázka. Když jsem zpátky 
v Kanadě, cítím se tam trochu  jako 
cizinec, dívám se na věci jinýma oči-
ma. Život tady mi přijde poklidnější 

a podle mě Češi tráví víc času se svým 
rodinami. Jedna věc, která mi tady 
chybí, je kanadská zima. V Prostějo-
vě je zima mírná a málo sněhu.“

 Jaké kurzy vyučujete v Big 
Benu?

„V Big Benu učím děti od první tří-
dy až po teenagery, kteří se připra-
vují na mezinárodní zkoušky FCE 
a CAE.“

 Je pro vás náročnější učit děti 
nebo dospělé? Má podle vás smysl 
vyučovat i menší děti v předškol-
ním věku?

„Pro mě je výuka dětí a dospělých 
velmi odlišná. U malých dětí musím 
být kreativní, výuka by pro ně měla 
být hlavně zábava. Dospělí zase 

vědí, co chtějí a mají jiná očekává-
ní. Učit děti je ale velmi obohacují-
cí, protože s tím, jak rostou, vidíte 
jejich zlepšení. Angličtina v před-
školním věku má smysl, pokud v ní 
děti pokračují. Učím v Big Benu od 
roku 2008 a u studentů, které jsem 
znal od předškolního věku, jsou 
jasně vidět přínosy toho, že začali 
už jako malí.“

 Najdete si kromě učení čas i na 
nějaké koníčky?

„Volný čas, většinou o víkendech, 
trávím se svou rodinou a přáteli 
nebo na výletech po okolí. Rád jez-
dím sledovat fotbalové zápasy po 
okolních vesnicích. Nedávno jsem 
taky začal hrát kriket a stal se čle-
nem olomouckého kriketového 
klubu.“

Angličtinu vyučuje v BIG BEN 
SCHOOL rodilý mluvčí z Kanady

„V Prostějově je mírná zima a málo sněhu,“ 
směje se Jameson Pegg

Již 13 roků vyučuje angličtinu na prostějovské jazykové škole BIG BEN SCHOOL 
rodilý mluvčí Jameson Pegg z Kanady. Za tu dobu zde odučil tisíce hodin a stovky 
prostějovských dětí pomohl připravit na mezinárodní zkoušky Cambridge University. 
Jak prožíval aktuální školní rok, pandemii covid-19 a proč se v roce 2008 rozhodl 
usadit zrovna v Prostějově a založit zde rodinu, to vše nám exkluzivně prozradil na 
stránkách Večerníku.Foto: archiv Big Ben School
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Vážení občané a  přátelé 
města Prostějova, 

moc nás těší váš aktiv-
ní přístup při vyplňování 
našich dotazníků a pocito-
vých map k Novému stra-
tegickému plánu a  Plá-
nu udržitelné mobility. 
Máme za sebou již dvě kola 
průzkumu k  přípravě do-
kumentu, který zajistí mo-
derní a  udržitelný rozvoj 
města. Čeká nás poslední 
kolo dotazníků a  pocito-
vých map, nyní v  hospo-
dářské oblasti, zaměřené 
na téma mobilita a  pod-
pora lokální ekonomiky. 

Kromě problémům s par-
kováním bychom hlavně 
rádi znali váš názor na sys-
tém cyklostezek, stav chod-
níků, ale také na nabídku 
služeb ve městě. 

Nezapomeňte vyzkoušet 
pocitovou mapu, můžete 
v  ní ovlivnit rozvoj kon-
krétních míst ve městě. Jed-
ná se o zábavné a moderní 
zpestření klasických dotaz-
níků, výstupem bude velmi 
zajímavá mapa města.

Velmi nás zajímají vaše 
připomínky, doporuče-
ní či nápady. Pokud máte 

možnost, využijte, prosím, 
ELEKTRONICKOU FOR-
MU dotazníků a  pocito-
vých map na adrese www.
prostejov.eu/strategie. 
Můžete využít i nově spuš-
těný informační portál Pin-
City, prozatím dostupný 
na adrese prostejov.pincity.
cz., kde se dovíte hlavně in-
formace o  připravovaných 
projektech v našem městě.

VYPLNĚNÉ PAPÍROVÉ 
DOTAZNÍKY lze vhodit do 
připravené volební schrán-
ky umístěné před budo-
vou radnice, zaslat poštou 
na adresu odboru rozvoje 

a  investic, Školní 4, 796 01 
Prostějov či naskenované 
e-mailem na adresu: jitka.
vystavelova@prostejov.eu 
v termínu do 30. 6. 2021.

Vaše odpovědi budou 
zpracovány anonymně. 
Ale pokud v  dotazníku 
uvedete své kontaktní in-
formace (telefon nebo e-
-mail), budete zařazeni do 
slosování o  30 dárkových 
balíčků statutárního města 
Prostějova (za každou ob-
last obdrží cenu deset vy-
losovaných). Předání cen 
proběhne v průběhu prázd-
nin.

Smysluplný a  vyvážený 
strategický plán rozvoje 
města nejde zpracovat bez 
jeho obyvatel. O  výsledku 
průzkumu vás budeme in-
formovat prostřednictvím 
Radničních listů, také na 
webových stránkách a  po-
kud situace dovolí, tak i na 
podzimním veřejném pro-
jednání. 

Velice děkujeme za vaši 
spolupráci. 

Ing. Jiří Rozehnal, 
náměstek primátora 

a vedoucí pracovní skupi-
ny pro zpracování Nového 

strategického plánu

PRŮZKUM PRO NOVÝ 
STRATEGICKÝ PLÁN – MOBILITA 

A LOKÁLNÍ EKONOMIKA

Jaké je Vaše pohlaví?

 

Nový strategický plán - dotazník pro 

HOSPODÁŘSKOU OBLAST 
(MOBILITA A PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY)

 ☐ muž  ☐ žena

 ☐ bydlím v Prostějově
 ☐ bydlím v nejbližším okolí (cesta do města netrvá déle než 15 minut) a do města jezdím pravidelně
 ☐ bydlím dále (cesta do města trvá déle než  15  minut), ale do města jezdím pravidelně
 ☐ v Prostějově nebydlím a dojíždím jen občas

 ☐ ZŠ
 ☐ Střední vzdělání
 ☐ Vyšší odborné, VŠ

 ☐  jsem student a mám do 25 let
 ☐  jsem v produktivním věku
 ☐  jsem senior, již nepracuji nebo jen příležitostně

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Kde žijete?

Kdo jste?

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie
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Část zaměřená na mobilitu:

Jak se nejčastěji pohybujete po městě (do školy a zaměstnání, na nákupy, za zábavou, apod.)? (vyberte, prosím, 
jenom jednu možnost)

 

Jak se cítíte jako chodec v ulicích, na náměstích či v parcích?

Pokud máte výhrady, co může město udělat pro zlepšení pocitu chodců? (je možné zvolit více odpovědí)

Jak se cítíte jako cyklista v ulicí a na cyklostezkách?

Pokud máte výhrady, co může město zlepšit pro podporu cyklistů? (je možné zvolit více odpovědí)

Využíváte služby sdílených kol tzv. bikesharing?

Nový strategický plán - dotazník pro

HOSPODÁŘSKOU OBLAST 
(MOBILITA A PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY)

Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

Jak se cítíte jako cestující v hromadné dopravě (MHD, vlak, autobus)?

 

Pokud máte výhrady, co lze zlepšit v hromadné dopravě? (otázka pouze pro ty, kteří používají tuto dopravu, je 
možné zvolit více odpovědí)

Z jakého důvodu využíváte osobní automobil?

Co by Vás přimělo používat více jiné způsoby dopravy než automobilovou?

Považujete parkování v místě Vašeho bydliště za problém?

Jaká jsou vhodná opatření pro zlepšení parkování ve Vaší lokalitě?

  Jaké jsou největší problémy automobilové dopravy v našem městě? Napište, co Vás trápí.

  Vaše nápady na motto pro oblast mobility (můžete uvést):

  

 

 ☐ chodím pěšky
 ☐ jezdím na kole, koloběžce apod.

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady 
 ☐ hromadnou dopravu zatím nepoužívám, od cesty mě odrazuje:
 ☐ hromadnou dopravu neplánuji využívat
 ☐ nevím, neumím posoudit

...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 ☐ využívám hromadnou dopravu
 ☐ jezdím osobním automobilem či na motorce nebo 

se nechám vozit

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady 
 ☐ nevím, neumím posoudit

 ☐ více se zaměřit na opravy chodníků (např. špatná dlažba, popraskaný asfalt) či výstavbu chybějících úseků, 
můžete uvést kde:

 ☐ zaměřit se na bezbariérovost (překážky v cestě, schody, patníky) v místě:
 ☐ zajistit vybudování bezpečných přechodů a míst pro přecházení, konkrétně:
 ☐ doplnit mobiliář (lavičky, koše atd.) a veřejné osvětlení v místě:
 ☐ omezit automobilovou dopravu (nadměrný hluk a prašnost)
 ☐ zvýšit množství zeleně nebo zlepšit její údržbu, kde konkrétně:
 ☐ další nápady ke zlepšení: 

.................................................................................................................................................................................
.........................................................................

.....................................................................
.............................................................................................

..............................................................................................
...................................................................................................................................................................

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady
 ☐ na kole nejezdím a cyklostezky nevyužívám

 ☐ vymezit pruhy pro cyklisty na vybraných ulicích, např.:
 ☐ dostavět chybějící úseky cyklostezek, můžete uvést kontrétně.: 
 ☐ zlepšit orientační systém – značení cyklostezek
 ☐ doplnit mobiliář (např. stojany, servisní stojany, nabíječky elektrokol, cykloboxy), můžete uvést konkrétně kde:

 ☐ postavit cyklověž (bezpečná úschova kol) u hlavního nádraží
 ☐ na cyklostezkách zvýšit dohled na dodržování pravidel (překážejí neukáznění chodci)
 ☐ další nápady ke zlepšení:...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 ☐ ano, využívám, služba mi vyhovuje
 ☐ nevyužívám nebo velmi zřídka, důvodem je (např. cena, nízký počet kol či rozmístění stanic):

 ☐ nemám o službu zájem
 ☐ neslyšel jsem o této službě

...........................................................................................................................................................................................................................

 ☐ doplnit novou trasu nebo přidat zastávku, případně doplňte místo a druh:
 ☐ zvýšit četnost spojů, možnost přestupů, uveďte možné doplnění:
 ☐ vylepšit způsob značení zastávek a odjezdů, doplňte možné řešení:
 ☐ zvýšit komfort při čekání (např. chybí lavičky, zastřešení apod.), uveďte kde:
 ☐ zvýšit bezpečnost na zastávkách (osvětlení, přítomnost nepřizpůsobivých osob), kde konkrétně: 

 ☐ jiná možnost zlepšení:

........................................................................
............................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 ☐ nejpohodlnější a nejrychlejší způsob dopravy
 ☐ nemám jinou možnost dopravy
 ☐ automobilem nejezdím, nebo jen velmi málo (méně jak 1x týdně)
 ☐ jiný důvod:

.........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 ☐ lepší podmínky pro chodce
 ☐ lepší podmínky pro cyklisty
 ☐ zkvalitnění hromadné dopravy (více spojů, doplnění trasy)
 ☐ nic, nemám zájem nebo nemohu využívat jiný způsob dopravy
 ☐ automobilem nejezdím
 ☐ jiné důvody:.............................................................................................................................................................................................

 ☐ ne, parkuji na svém pozemku nebo v garáži
 ☐ ne, v lokalitě, kde žiji, není problém zaparkovat na 

veřejném parkovacím místě

 ☐ ano, trvá mi dlouho, než najdu volné parkovací místo
 ☐ automobil nevlastním nebo nežiji v Prostějově
 ☐ nevím, neumím posoudit

 ☐ parkování u nás není problém, nevyžaduje řešení 
nebo auto nevlastním

 ☐ zpoplatnění parkování ve vaší lokalitě pro 
návštěvníky a druhé a každé další auto obyvatel 
lokality (tzv. modré zóny)

 ☐ vyhrazené zpoplatněné parkovací stání v parkovacím 
domě (jistota volného parkovacího místa)

 ☐ jiná opatření: 
 ☐ nevím, neumím posoudit

..............................................................................

...............................................................................................................
.............................................................................................



Část zaměřená na mobilitu:

Jak se nejčastěji pohybujete po městě (do školy a zaměstnání, na nákupy, za zábavou, apod.)? (vyberte, prosím, 
jenom jednu možnost)

 

Jak se cítíte jako chodec v ulicích, na náměstích či v parcích?

Pokud máte výhrady, co může město udělat pro zlepšení pocitu chodců? (je možné zvolit více odpovědí)

Jak se cítíte jako cyklista v ulicí a na cyklostezkách?

Pokud máte výhrady, co může město zlepšit pro podporu cyklistů? (je možné zvolit více odpovědí)

Využíváte služby sdílených kol tzv. bikesharing?

Nový strategický plán - dotazník pro

HOSPODÁŘSKOU OBLAST 
(MOBILITA A PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY)

Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

Jak se cítíte jako cestující v hromadné dopravě (MHD, vlak, autobus)?

 

Pokud máte výhrady, co lze zlepšit v hromadné dopravě? (otázka pouze pro ty, kteří používají tuto dopravu, je 
možné zvolit více odpovědí)

Z jakého důvodu využíváte osobní automobil?

Co by Vás přimělo používat více jiné způsoby dopravy než automobilovou?

Považujete parkování v místě Vašeho bydliště za problém?

Jaká jsou vhodná opatření pro zlepšení parkování ve Vaší lokalitě?

  Jaké jsou největší problémy automobilové dopravy v našem městě? Napište, co Vás trápí.

  Vaše nápady na motto pro oblast mobility (můžete uvést):

  

 

 ☐ chodím pěšky
 ☐ jezdím na kole, koloběžce apod.

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady 
 ☐ hromadnou dopravu zatím nepoužívám, od cesty mě odrazuje:
 ☐ hromadnou dopravu neplánuji využívat
 ☐ nevím, neumím posoudit

...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 ☐ využívám hromadnou dopravu
 ☐ jezdím osobním automobilem či na motorce nebo 

se nechám vozit

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady 
 ☐ nevím, neumím posoudit

 ☐ více se zaměřit na opravy chodníků (např. špatná dlažba, popraskaný asfalt) či výstavbu chybějících úseků, 
můžete uvést kde:

 ☐ zaměřit se na bezbariérovost (překážky v cestě, schody, patníky) v místě:
 ☐ zajistit vybudování bezpečných přechodů a míst pro přecházení, konkrétně:
 ☐ doplnit mobiliář (lavičky, koše atd.) a veřejné osvětlení v místě:
 ☐ omezit automobilovou dopravu (nadměrný hluk a prašnost)
 ☐ zvýšit množství zeleně nebo zlepšit její údržbu, kde konkrétně:
 ☐ další nápady ke zlepšení: 

.................................................................................................................................................................................
.........................................................................

.....................................................................
.............................................................................................

..............................................................................................
...................................................................................................................................................................

 ☐ dobře, nic bych neměnil(a)
 ☐ mám výhrady
 ☐ na kole nejezdím a cyklostezky nevyužívám

 ☐ vymezit pruhy pro cyklisty na vybraných ulicích, např.:
 ☐ dostavět chybějící úseky cyklostezek, můžete uvést kontrétně.: 
 ☐ zlepšit orientační systém – značení cyklostezek
 ☐ doplnit mobiliář (např. stojany, servisní stojany, nabíječky elektrokol, cykloboxy), můžete uvést konkrétně kde:

 ☐ postavit cyklověž (bezpečná úschova kol) u hlavního nádraží
 ☐ na cyklostezkách zvýšit dohled na dodržování pravidel (překážejí neukáznění chodci)
 ☐ další nápady ke zlepšení:...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 ☐ ano, využívám, služba mi vyhovuje
 ☐ nevyužívám nebo velmi zřídka, důvodem je (např. cena, nízký počet kol či rozmístění stanic):

 ☐ nemám o službu zájem
 ☐ neslyšel jsem o této službě

...........................................................................................................................................................................................................................

 ☐ doplnit novou trasu nebo přidat zastávku, případně doplňte místo a druh:
 ☐ zvýšit četnost spojů, možnost přestupů, uveďte možné doplnění:
 ☐ vylepšit způsob značení zastávek a odjezdů, doplňte možné řešení:
 ☐ zvýšit komfort při čekání (např. chybí lavičky, zastřešení apod.), uveďte kde:
 ☐ zvýšit bezpečnost na zastávkách (osvětlení, přítomnost nepřizpůsobivých osob), kde konkrétně: 

 ☐ jiná možnost zlepšení:

........................................................................
............................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 ☐ nejpohodlnější a nejrychlejší způsob dopravy
 ☐ nemám jinou možnost dopravy
 ☐ automobilem nejezdím, nebo jen velmi málo (méně jak 1x týdně)
 ☐ jiný důvod:

.........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 ☐ lepší podmínky pro chodce
 ☐ lepší podmínky pro cyklisty
 ☐ zkvalitnění hromadné dopravy (více spojů, doplnění trasy)
 ☐ nic, nemám zájem nebo nemohu využívat jiný způsob dopravy
 ☐ automobilem nejezdím
 ☐ jiné důvody:.............................................................................................................................................................................................

 ☐ ne, parkuji na svém pozemku nebo v garáži
 ☐ ne, v lokalitě, kde žiji, není problém zaparkovat na 

veřejném parkovacím místě

 ☐ ano, trvá mi dlouho, než najdu volné parkovací místo
 ☐ automobil nevlastním nebo nežiji v Prostějově
 ☐ nevím, neumím posoudit

 ☐ parkování u nás není problém, nevyžaduje řešení 
nebo auto nevlastním

 ☐ zpoplatnění parkování ve vaší lokalitě pro 
návštěvníky a druhé a každé další auto obyvatel 
lokality (tzv. modré zóny)

 ☐ vyhrazené zpoplatněné parkovací stání v parkovacím 
domě (jistota volného parkovacího místa)

 ☐ jiná opatření: 
 ☐ nevím, neumím posoudit

..............................................................................

...............................................................................................................
.............................................................................................



Část zaměřená na podporu lokální ekonomiky:

Myslíte si, že je v Prostějově dostatečná nabídka obchodů, restaurací a dalších služeb?

Myslíte si, že město dostatečně podporuje rozvoj cestovního ruchu?

Myslíte si, že je v regionu těžké sehnat zaměstnání?

Na co by se měl rozvoj města v oblasti mobility a podpory lokální ekonomiky v příštích letech zaměřit? 
(označte maximálně 4 možností)

  

 

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

Osobní údaje budou využity pouze k účelu vylosování výherců, poskytnutím osoba souhlasí s jejich zpracováním pro účely soutěže.

Uveďte kontakt (e-mail či telefon), pokud chcete být zařazeni do slosování o ceny:

 

Nový strategický plán - dotazník pro 

HOSPODÁŘSKOU OBLAST 
(MOBILITA A PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY)

 ☐ ano, stávající nabídka mi vyhovuje
 ☐ ne, chybí mi (např. pošta, specializovaný obchod či restaurace apod.):
 ☐ nevím, neumím posoudit

................................................................................

 ☐ ano, stávající podpora je dostatečná
 ☐ ne, ale myslím si, že město nemá turistům co nabídnout
 ☐ ne, ale máme co nabídnout, navrhuji tato zlepšení:

 ☐ nevím, neumím posoudit 

 ☐ ne, není problém najít práci
 ☐ ano, může být problém najít práci v tomto oboru:
 ☐ nevím, neumím posoudit

......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ☐ výstavby a opravy chodníků, doplnění mobiliáře
 ☐ rekonstrukce veřejných prostranství (zejména náměstí) v centru města
 ☐ revitalizace sídlišť
 ☐ výstavby cyklostezek a doprovodné infrastruktury (stojany, odpočívadla atd.)
 ☐ výstavbu cyklověže na hlavním nádraží
 ☐ zkvalitnění hromadné dopravy
 ☐ úpravy křižovatek, výstavby okružních křižovatek
 ☐ výstavby obchvatů a nových propojení
 ☐ zlepšení podmínek pro parkování
 ☐ projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu, navrhuji:
 ☐ projekty (aktivity) na podporu rozvoje podnikání (např. nové podnikatelské zóny, nové pracovní příležitosti, 

coworking/inovační hub, kurzy podnikání, podpora spolupráce škol a firem, atd.) navrhuji:

 ☐ zvýšení bezpečnosti (např. rozšíření kamerového systému, nedostatečné osvětlení apod.), uveďte konkrétní místa:

 ☐ další návrhy v oblasti mobility a hospodářství a podpory podnikání:
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Odevzdávejte do volební schránky před radnicí, poštou na adresu Odboru rozvoje a investic, Školní 4, 796 01 Prostějov, 
e-mailem na: jitka.vystavelova@prostejov.eu nebo elektronicky i s pocitovou mapou na prostejov.eu/strategie

  
 do 30. 6. 2021 
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Informace z města

INZERCE

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

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Datum Hodina Tematické zaměření setkání Lektor
1. 6. 2021 14.00 PLETENÍ Z PEDIGU

Vyrobíme si malý košík z pedigu. 
S sebou 50 Kč na úhradu materiálu.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

8. 6. 2021 14.00 DECHOVÉ CVIČENÍ S PAVLÍNKOU
Přijďte si zacvičit a seznámit se s cviky 
na uvolnění a  posílení horní poloviny 
těla. Setkání se uskuteční v  klubovně 
spolku LIPKA.

Pavla Glocová

15. 6. 2021 14.00 PO STOPÁCH JANO KÖHLERA
S průvodcem se projdeme centrem Pro-
stějova a prohlédneme si dílo tohoto vý-
znamného umělce.
Sraz je v ulici Hanačka u domu č. 2.

Průvodce 
z Magistrátu města 
Prostějova

22. 6. 2021 14.00 Enkaustika
Přijďte si vytvořit krásné obrázky po-
mocí této zajímavé výtvarné techniky.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

29. 6. 2021 14.00 PLETENÍ Z PEDIGU II.
Dnes si dokončíme košíček.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

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

Holky, pozor! Jestli chcete 
hrát volejbal za kvalitní klub 
patřící mezi nejužší špičku 
České republiky a jste z Pro-
stějovska či okolí, máte pří-
ležitost. Oddíl VK Prostějov 
totiž během května a června 
pořádá nábor nových adep-
tek do své přípravky.

KDO: Děvčata ročníku 
narození 2010, 2011 a  2012. 
Zapojit se mohou i úplné začá-
tečnice bez dosavadních zku-
šeností s  volejbalem, které se 
budou učit základy a postupně 
pronikat do tajů této krásné hry.

KDY: Celý květen a červen, 
vždy každé úterý a čtvrtek od 
16.00 do 18.00 hodin.

KDE: Venkovní areál TJ 
Sokol II Prostějov U Kalicha 
(naproti Gymnázia Jiřího 
Wolkera).

JAK: Sportovní oblečení 
a obuv s sebou, přiměřeně ak-
tuálnímu počasí.

HYGIENICKÁ OPAT-
ŘENÍ: Při první účasti 
v  každém týdnu se dívka 
musí prokázat čerstvě nega-
tivním výsledkem antigen-
ního testu na koronavirus. 
Test mohou provést i  kou-
čové přímo na místě před 
začátkem tréninku za po-
platek v  ceně testu. Během 
přípravy budou dodržová-
na veškerá platná nařízení 
v souvislosti s covidem-19.

KONTAKT: Trenérka 
mládeže VK Prostějov Iva-
na Kratochvílová (mobil 
604 231 120). Do náboru se 
může kdykoliv zapojit nová 
účastnice bez dřívějšího 
ohlášení, ale určitě je lepší 
se předem přihlásit, domlu-
vit se a případně získat další 
podrobné informace.

HOLKY, 
POJĎTE HRÁT 

VOLEJBAL!

NÁBOR DÍVEK do volejbalové 
přípravky VK Prostějov 
aneb Minivolejbalové 

sportovní hrátky

Vsaďte na jistotu 
a pracujte s námi
na pozici

Háj 374, Kralice na Hané
+420 582 311 111
www.wuh.cz

SKLADNÍK

ELEKTROTECHNIK

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

MĚŘÍCÍ TECHNIK

ZÁMEČNÍK - BRUSIČ
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Kultura, společnost, volný čas
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Kultura, společnost, volný čas

STUDOVNA POSKYTUJE SLUŽBY STUDENTŮM I VEŘEJNOSTI

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍ 
LITERATURY NABÍZÍ CENNÉ 

INFORMACE

Prostějovská knihovna má 
několik oddělení s  různým 
zaměřením. Co všechno vám 
může nabídnout studovna? 

Nenechte se zmást názvem 
-  studovna není jen pro stu-
denty či školou povinné. Nabízí 
zajímavé a praktické služby pro 
široký okruh zájemců bez ohle-
du na věk. 

Oddělení studovny se na-
chází v  přízemí knihovny 
a  skvěle se doplňuje s  oddě-
lením regionální literatury 
(o  něm si můžete přečíst ve 
druhém článku). Najdete 
zde příruční knihovnu plnou 
naučné literatury, slovníků, 
encyklopedií a monografií ze 
všech oborů lidské činnos-
ti. Tyto dokumenty se běž-
ně nepůjčují mimo budovu 
knihovny, takže máte jistotu, 

že zde budou vždy k  dispo-
zici. Využívají je nejčastěji 
studenti středních a vysokých 
škol při psaní seminárních 
a  diplomových prací, ale 
samozřejmě nejen oni. Ná-
vštěvníci se mohou posadit 
k  několika pracovním stol-
kům nebo na pohodlný gauč 
a mohou v klidu pracovat na 
svých projektech. Samozřej-
mostí je i  bezplatný přístup 
k internetu, možnost připoje-
ní vlastního notebooku a wifi 
a také kopírování a tisk až do 
formátu A3. 

Nejdůležitějším benefitem 
studovny je však informační 
služba. Sháníte informace o ně-
jakém tématu a nevíte si rady? 
Potřebujete vědět, co vše (pří-
padně jestli vůbec něco) bylo 
k  tématu publikováno, ať už 

v  knihách, odborných časopi-
sech, databázích, nebo na inter-
netu? Je jedno, jestli potřebujete 
napsat referát do školy, bakalář-
skou práci na univerzitu nebo 
se o daném tématu potřebujete 
dozvědět více z osobních důvo-
dů. Knihovnice vám s  vašimi 
dotazy rády pomohou.

Domluvte si konzultaci, 
předneste, co potřebujete, 
a  pracovníci informační služ-
by vám zodpoví vaše dotazy 
nebo vypracují bezplatnou 
rešerši - to znamená, že pro-
hledají všechny dostupné in-
formační zdroje – nejen knihy, 
ale také placené a  neplacené 
informační databáze, novino-
vé články, odborné časopisy 
apod., a předloží vám výsledek. 
Také vám ukáží, jakým způso-
bem a  kde můžete informace 

efektivně hledat vy sami. Kon-
zultace poskytujeme osobně, 
telefonicky nebo e-mailem (viz 
grafika). 

Máte zájem o  knihu, kte-
rou v  prostějovské knihovně 
nemáme? Snadná pomoc! Ve 
studovně můžete využít me-
ziknihovní výpůjční službu. 
Knihovnice vám žádanou kni-
hu vyhledá a  objedná z  jiné 
knihovny. Cena této služby je 
70 Kč (platíte pouze část poš-
tovného). 

Studovna je také oficiálním 
validačním místem mojeID. Je 
to bezplatná služba, která posky-
tuje uživatelům možnost centrál-
ně spravovat svou internetovou 
identitu. Ověřený účet mojeID 
pak funguje jako takový občan-
ský průkaz ve světě internetu 
a  zajistí uživatelům nejen větší 

bezpečí, ale také ušetří spoustu 
času. Mohou se přihlašovat na 
webových stránkách, které tuto 
službu podporují, bez nutnosti 
nové registrace a  nastavování 
uživatelského jména a hesla.

Velký zájem je také o půjčo-
vání deskových her. I to se děje 
ve studovně. Aktuálně máme 
k dispozici 83 moderních des-
kových her pro děti i  dospělé 
a průběžně nakupujeme další. 
Knihovnice vám ochotně po-
radí s jejich výběrem, ať už vás 
zajímá vhodnost pro určitý věk, 
složitost hry, či její zaměření. 

Studovna je tu zkrátka pro 
vás. Služby, které nabízí, vám 
pomohou najít rychlou cestu 
k  hodnotným informačním 
zdrojům a  ušetří vám tak 
spoustu času. Nebojte se zeptat, 
těšíme se na vás.  -red-

Zajímá vás historie našeho 
města? Potřebujete informa-
ce o  významných osobnos-
tech prostějovského regionu? 
Píšete kroniku svého rodu 
a  pátráte po materiálech, 
které jen tak na internetu 
nenajdete? Pracujete na ba-
kalářské nebo diplomové 
práci a  některá z  kapitol se 
týká i našeho kraje? Pak ur-
čitě oceníte služby oddělení 
regionální literatury.

Pojem „regionální litera-
tura“ zahrnuje široký okruh 
dokumentů vztahujících se 
k  Prostějovu, prostějovskému 
regionu a Hané, k jejich minu-
losti i současnosti. Najdete zde 
díla autorů, kteří se na Prostě-
jovsku narodili a žili nebo mají 
na zdejší region významné 
vazby. Mimo nejznámějšího 
Jiřího Wolkera je to např. Ed-
vard Valenta, Edmund Hu-
sserl, Petr Bezruč, Antonín 
Přidal a další. Naší snahou je 
uchovávat vše, co tyto osob-
nosti publikovaly, ale také vše, 
co bylo vydáno o nich.

Kromě regionální beletrie 
budujeme také rozsáhlý fond 
naučné literatury. Snažíme se 
získat veškeré informace o vý-
znamných osobnostech a udá-
lostech našeho regionu, o jeho 
hospodářství, kultuře i přírod-
ním bohatství. Dlouhá deseti-
letí shromažďujeme všechny 
monografie, sborníky, ročen-

ky, ale i regionální noviny a ča-
sopisy a nejrůznější zpravoda-
je. Nic z fondu nevyřazujeme, 
naopak, vše je stále dostupné 
ke studiu v  knihovně. Domů 
tyto materiály půjčujeme jen 
výjimečně.

Sháníte kvalitní zdroje in-
formací o  našem regionu? 
Máte napsat seminární práci 
o  historii úspěšných prostě-
jovských firem založených za 
první republiky? Potřebujete 
zjistit, které stavby v  Prostě-
jově navrhoval architekt Ko-
těra? Víte, proč se Prostějovu 
říkalo hanácký Jeruzalém? 
Chcete vědět, co vše bylo 
publikováno o  významném 
prostějovském rodákovi Otto 
Wichterlem? Potřebujete 
nahlédnout do Stráže lidu 
z  roku 1968? Zajímá vás, 
o čem psala Ročenka národo-
pisného a průmyslového mu-
zea města Prostějova a Hané 
ve třicátých letech minulého 
století? Na to vše najdete od-
povědi právě na regionálním 
oddělení.

Ať už jste student, historik, 
regionální badatel nebo hle-
dáte informace jen z vlastního 
zájmu, knihovnice vám s  va-
šimi dotazy ochotně pomůže. 
K dispozici máte také kopírku, 
tiskárnu, možnost připojení 
k wifi a především klid a pro-
stor ke studiu. Těšíme se na 
vaše dotazy.
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MuzeuM

MGP, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

Úvodní slovo Václava Horáka, statutárního zástupce 
Muzea a galerie v Prostějově

Máme otevřeno! Jednoduché, ale přitom natolik zásadní 
sdělení uplynulých dní, že jej nelze výstižněji shrnout. Po téměř 
pětiměsíční pauze jsme se dočkali a od úterý 11. května jsme 
mohli přivítat první návštěvníky. Prozatímní ohlasy na nové 
výstavy Flora a fauna z našich depozitářů a autorskou tvorbu 
mladé výtvarnice Kamily Hájkové jsou kladné, což nás těší. 
Ostatně, o obou výstavách informujeme na dalších řádcích. Rád 
bych připomněl, že se také otevřel Červený domek Petra Bezruče 
v Kostelci na Hané, zatím v upraveném víkendovém režimu. 
Sice stále ještě platí nějaká omezení, která všichni musíme 
respektovat, ale doufáme, že se kulturní sezóna opět dostane 
do svého tempa. Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a těšíme 
se na vás.

FLORA A FAUNA Z MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ
11. 5. – 29. 8. 2021 

Výstava Flora a fauna z našich depozitářů návštěvníkům nabí-
zí ukryté poklady. Vůbec poprvé je například k vidění secesní 
pohovka s květinovým čalouněním z přelomu 19. a 20. stole-
tí a také obraz s názvem Dívky u tůně, jehož autorem je Vla-
ho Bukovac. Veřejnosti se zde představuje také Jiří Wolker jako 

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Mezi vystavenými exponáty najdeme porcelán či výtvarné umění. Foto: archiv MGP

nadaný výtvarník a nechybí ani užitkové předměty jako jsou 
sošky, zbraně, součásti hanáckého kroje nebo třeba mince. 

V přírodovědné části výstavy návštěvníci najdou skutečné ži-
vočichy nebo jejich schránky a také rostliny. Zvláštním druhem 
rostlin a živočichů v muzejních depozitářích jsou totiž zkame-
něliny. Flóra se však na výstavě objevuje také na fotografiích                             
z muzejního fotoarchivu a v přírodovědně zaměřených knihách 
a časopisech z bohaté muzejní knihovny čítající kolem 22 000 
svazků. 

K Hájková: Častým dominantním prvkem v kolekci obrazů je žena ve svých promě-
nách. Foto: archiv MGP

Skicy Jiřího Wolkera z doby, kdy navštěvoval prostějovské gymnázium. 
Foto: archiv MGP
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MuzeuM

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro doku-
mentační a propagační účely MGP, p. o.

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
Změna programu vyhrazena.

KAMILA HÁJKOVÁ - DOPOSUD
11. 5. – 29. 8. 2021 

Průřez tvorbou mladé talentované malířky pocházející 
z Jeseníků a v současné době žijící v Prostějově, si mohou 
návštěvníci prohlédnout v jednom z velkých výstavních sálů 
hlavní budovy muzea. Obrazy malované akrylovými barvami 
zaujmou technikou nanášení barev  v silných vrstvách špachtlí. 
V kolekci 38 obrazů je častým dominantním prvkem žena ve 
svých proměnách. Ve výrazném barevném provedení dalších 
obrazů se odrážejí i prožitky a emoce všedních i nevšedních 
dní vnímány něžným ženským pohledem. Názvy jednotlivých 
obrazů naznačují spojení s jarem a vším, co toto krásné období 
přináší. Tak se přijďte podívat na Lásku, Omámení, Hřích, 
Rozkvět, Počátek,…

FENOMÉN SAUDEK 
4. 6. – 5. 9. 2021
vernisáž za účasti autora 3. 6. v 16.30 hodin

Přehlídka fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného 
fotografa Jana Saudka je připravena v galerii Špalíček. Ve výbě-
ru se objeví mnoho známých i méně známých témat pro toho-
to tvůrce typických. Dominovat bude jako vždy svět smyslnosti 
plný žen, nestoudnosti, zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy. 
Dílo Jana  Saudka poutá stálou pozornost obdivovatelů i zavrho-
vatelů. I v našem městě má Jan Saudek své „pokračovatele“, pro 
které je velkou inspirací. Proto bude část výstavy koncipovaná, 

U BEZRUčE OPěT OTEVŘENO

V polovině května jsme otevřeli stálou expozici Petra Bezruče 
v Kostelci na Hané. Ačkoli v pořadí již druhá návštěvnická sezóna 
začala kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem 
s měsíčním zpožděním, dlouho dopředu jsme se na ni 
připravovali. Ve dvou přízemních místnostech domu návštěvníci 
najdou panely s texty o životě a díle básníka, ale také pokoj 
v takové podobě, jak jej Petr Bezruč obýval. Nechybí ani 
dokumenty s básníkovými osobními věcmi. Pro zájemce jsou 
k dispozici také turistické známky a další propagační materiály. 

Nová sezóna přináší novou otevírací dobu, kdy bude Červený 
domek prozatím přístupný v pátek, sobotu a neděli. Další změna 
souvisí se zavedením vstupného, které je stanoveno na 20 Kč 
(plné) a 10 Kč (snížené). Podle vládního nařízení se prozatím také 
nemohou konat komentované prohlídky a lektorské programy. 
Pevně ale věříme, že se situace brzy vrátí do normálu a 15. září se 
s vámi budeme moci potkat osobně, na akci s názvem Posezení 
u Bezruče. Do té doby nás sledujte na webových stránkách 
a sociálních sítích. Těšíme se na vás, jsme tady stále pro vás.

Mgr. Filip Gregor

jako pocta Janu Saudkovi, kde se představí tvorba deseti prostě-
jovských fotografů.

Celý projekt je uváděn ve spolupráci s galeristou Jindřichem 
Skácelem, záštitu přijal primátor Mgr. František Jura. Výstava 
bude částečně prodejní, zakoupit bude možné katalog, plakáty 
a pohlednice. Srdečně vás zveme na jedinečnou podívanou, kte-
rou nabízíme v našem městě poprvé.

Kamila Husaříková

KREATIVNÍ ODPOLEDNE: STAň SE MUZEJNÍKEM

Jaké to je pracovat v muzeu? Chtěli byste si takovou profesi 
vyzkoušet? Začátkem června budete mít příležitost. 

Muzeum a galerie v Prostějově chystá další z řady oblíbených 
kreativních odpolední. Účastníci setkání se dozvědí, s jakými 
profesemi je možné se v muzeu potkat a co je náplní jejich 
práce. Po krátkém úvodu budou mít možnost sami si vyzkoušet 
jednu z muzejních prací. Vyplní kartu k jednomu z předmětů       
a to včetně jeho zákresu. 

Kreativní odpoledne je určené pro všechny věkové kategorie, 
je však třeba se přihlásit předem.

TERMÍN: 8. 6. 2021, 15.00 - 17.00

CENA: 50 Kč na osobu, doprovod s dítětem zdarma

MÍSTO KONÁNÍ: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2

Z důvodu vládních nařízení je počet míst na akci omezen. 
Účastníci se musí předem objednat na pokladně muzea osobně, 
nebo e-mailem či telefonem. 

KONTAKT: e-mail: pokladnatgm@muzeumpv.cz, 
telefon: 582 344 990

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

ŠPALÍčEK,
Uprkova 18

Kamila Husaříková

K Saudkovi: Dílo Jana Saudka bude v Prostějově k vidění vůbec poprvé. Foto: archiv MGP
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hvězdárna

Slunce v  hlavní roli 

Kromě obvyklých pozorování Slunce, která probíhají každé úterý, čtvrtek a pátek od 15:00 – 16:00, budeme moci vidět i částečné 
zatmění Slunce. To proběhne 10. 6. a z Prostějova bude pozorovatelné od pravého poledne do půl druhé. K jeho pozorování je 
třeba speciálních filtrů. Jejich absence může trvale poškodit zrak. U nás na hvězdárně se ničeho takového bát rozhodně nemusíte, 
neboť jsme vybaveni speciálními pozorovacími brýlemi a dalekohledy s filtry, které váš zrak ochrání. 10. 6. si tedy zapište 
do kalendářů – v době od 12:30 do 13:30 bude probíhat mimořádné pozorování Slunce.

Noční obloze budou v tomto měsíci vévodit kromě jarních souhvězdí už i ta letní. Pokud tedy dojdete na večerní pozorování, 
ukážeme si kromě tzv. Jarního trojúhelník u i ten Letní. Večerní pozorování v červnu probíhá od 22:30 do 23:30 hodin.

Pohádkové středy na hvězdárně

Pro děti a všechny milovníky pohádek tu máme naše obvyklé pohádkové středy!
V měsíci červnu se bude promítat Letní pohádka – hlavní roli v ní budou mít tři jasná souhvězdí letní oblohy – Labuť, Orel a Lyra. 
Začátek je vždy v 15:30.

 červnová přednáška

Pozvání tentokrát přijal všem jistě známý prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Tématem 
přednášky bude „Záhadné coronium“. A co že to vlastně to coronium je? 
To se dozvíte 17. 6. 2021 v 18:00 v přednáškovém sále hvězdárny.

UPOZORNěNÍ – na všechny naše pořady je nutné se objednat předem na telefonních 
číslech 724 013 039 nebo 606 050 695.

Vstupné: 40 Kč / 20 Kč. Změna programu vyhrazena.

Velká letní soutěž 
„STAň SE HVěZDÁŘEM!“

Pro všechny soutěživé duše jsme ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově přichystali letní 
astronomickou soutěž. Jak se do ní můžete zapojit? Stačí z našich webových stránek či Facebooku 
stáhnout pracovní listy a po vyplnění je donést na hvězdárnu. Pokud budete mít všechny otázky 
správně, získáte Certifikát hvězdáře.

Soutěž se uskuteční od 1. 6. do 21. 8. 
Vyplněné pracovní listy budeme vybírat ve třech termínech – 
25. 6., 24. 7. a 21. 8. vždy v době od 13:00 do 17:00.

Bližší informace o soutěži Vám poskytneme na e-mailu: hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Astronomické oddělení MGP
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Č E R V E N  2 0 2 1

divadelní pokladna: 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz 
www.divadloprostejov.cz

Pravidelná otevírací doba divadelní pokladny 
(předprodeje vstupenek): pondělí a středa 10-12 
a 13-17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, 
v pátek je zavřeno.

K V Ě T E N  2 0 2 2

17 HODIN
JEVIŠTĚ 
ZA OPONOU 

19  HODIN
DIVADELNÍ SÁL
ABONENTNÍ 
KONCERT

PŘEDPLATNÉ 
(SEZÓNA 2021 
LEDEN – ČERVEN), 
DOPRODEJ DO 50% 
KAPACITY SÁLU

NENECHTE SI UJÍT MOŽNOST ZAKOUPIT VSTUPENKU V REŽIMU FIRST MINUTE v termínu 
od 31. května do 3. června jen za 200 Kč, v další dny bude cena vstupenky 300 Kč,
i před začátkem koncertu. 

/BA/ROCK GOES TO HOLLYWOOD
VILÉM VEVERKA se svým Ultimate W Bandem
Hobojista Vilém VEVERKA ve svém zcela unikátním multižánrovém projektu inspirovaném skladateli 
jako je E. Morricone, M. Varga, M. Žbirka či Led Zeppelin představí svůj  
Ultimate W Band zaměřující se na crossover, tedy žánrovou fúzi.  
 
-  nabízíme antigenní test na místě, v přednáškovém sále v 1. patře, firmou KoRo Medics s. r. o. 
-  diváci musí přijít 60 minut před začátkem koncertu.

POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
Pro milovníky nevšedních zážitků opět připravilo Městské divadlo v Prostějově netradiční prohlídku 
divadla, ve které se mohou ocitnout v záři reflektorů, přivonět k nedojedenému štrúdlu Járy Cimrmana 
nebo přiblížit oko ke škvíře v kulisách na jevišti.
- kapacita omezena na 12 návštěvníků 
- vstupenky 20 Kč v pokladně divadla 
- sraz u hlavního vchodu do divadla
- nenabízíme antigenní test na místě

ÚT 1.      8.
ST     2.      9.
ČT  3.     10.

a
a
a

 

ÚT              15.

Vážení diváci,

měsíční plakát na červen Vám předkládáme s radostí a nadějí. 

Nezhorší-li se epidemická situace a bude-li dosaženo požadované 7denní incidence v počtu nakažených osob, bude možné podle návrhu 

Ministerstva kultury postupně pořádat ve vnitřních prostorách kulturní akce za přesně a přísně daných podmínek: 

             - diváci musí použít respirátor k ochraně dýchacích cest po celou dobu akce 

             - diváci musí při vstupu použít dezinfekční prostředek na ruce

             - diváci musí splnit jednu ze tří podmínek TNO:

                        •   14 dní od ukončeného očkování

                        •   do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19

                        •   negativní antigenní test ne starší než 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, 

                              u dětí do 6 let není testování požadováno

Návrh rozvolnění kultury na další týdny je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury:

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-navrh-ministra-zaoralka-na-obnoveni-kulturniho-zivota-4-cs4248.html

Vážení diváci,
uvedená pravidla s sebou přinášejí omezení a drobné obtíže jak pro diváky, tak pro pořadatele. Přes to všechno je pro nás, Městské divadlo, 

možnost uspořádat koncert nebo netradiční pozvánku na jeviště mimořádnou a sváteční událostí. Diváci přinášejí život a smysl divadelnímu

jevišti a hledišti. A na oplátku si s sebou domů odnesou ono kouzlo sdíleného okamžiku, po kterém se nám všem tolik stýská. 

  

PLÁNOVANÁ ČERVNOVÁ PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU:Roman Vencl, Michaela Doleželová: KDYŽ SE ZHASNE | DIVADLO POINT PROSTĚJOV
11. května 2022 (původní termín 2. června 2021) | mimo předplatnéGilles Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM | PANTHEON PRODUCTION PRAHA
11. září 2021 (původní termín 14. června 2021), skupina 5P – sezóna 2019/2020Pierre Palmade, Christophe Duthuron: REBELKY | DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
1. listopadu 2021 (původní termín 14. června 2021), skupina B – sezóna 2021 (leden – červen)Eric Assous: HORSKÁ DRÁHA | DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO4. listopadu 2021 (původní termín 21. června 2021), skupina 5N – sezóna 2021 (leden – červen)
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Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

NAUČNÁ STEZKA 
KLADECKO
středa 2. 6. 

Vycházka nejen pro se-
niory naučnou stezkou, kte-
rá vede z Jesence do Dzbelu 
kolem vzácného mokřadu 
Bělá, kde můžeme pozoro-
vat nejen dokvétající orchi-
deje a  upolíny, ale i  vážky 
a  další hmyz. Ráno sraz na 
hl. nádraží v  7:45, společ-
ný odjezd vlakem v  8:02 
do Jesence. Návrat vlakem 
ze Dzbele dle počasí mezi 
13:30 a 15:00. Délka trasy 9 
km.

BYLINKOVÁ VYCHÁZKA
NA KOSÍŘ

sobota 5. 6.
Vycházka pod vedením 

známého litovelského bylin-
káře Vládi Vytáska povede 
z  Čelechovic podél jižních 
svahů Velkého Kosíře až do 
Stařechovic. Cestou si bude-
me všímat rozkvetlých step-
ních trávníků, určovat léčivé 

rostliny a navštívíme místní 
lomy. Vycházku zakončí-
me Na Ulmance v  zahradě 
manželů Křepelkových, 
kteří nám představí, jak lze 
o  zahradu pečovat přírodě 
blízkým způsobem. Ráno 
sraz v  žel. stanici  Čelecho-
vice na Hané v 8:30 (vhod-
ný vlak z Prostějova odjíždí 
v  8:02 – nastupujte do po-
sledního vagónu!). Návrat 
v  odpoledních hodinách ze 
Stařechovic. Délka trasy asi 
5 km. Poplatek: 100 Kč za 
osobu.

NAUČNOU STEZKOU 
NA STRÁŽ
středa 9. 6.

Vycházka pro seniory 
a  další zájemce povede ze 
Smržic na vrch Stráž a zpát-
ky. Cestou si pročteme in-
formační panely stezky a na-
vštívíme jezírko na Stráži, 
v jehož blízkosti byly naleze-
ny nejstarší horniny našeho 
okresu. Ráno odjezd autobu-

sem do Smržic v 9:50 (st. č. 
9), návrat do Prostějova do 
13:30. Délka trasy asi 5 km.

SETKÁNÍ S BYLINKAMI 
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

středa 16. 6.
Exkurze prostějovskou bo-

tanickou zahradou s  litovel-
ským bylinkářem Vláďou Vy-
táskem. V botanické zahradě 
roste nespočet léčivých rost-
lin, ať už našich původních, 
anebo rostlin čínské medicí-
ny. U  každé se účastníci do-
zví o  tom, jak dané bylinky 
pěstovat, jak se zpracovávají 
i  jaký mají účinek. Začátek 
vycházky v 9 hod. 

DEN ZEMĚ
 A EKOJARMARK

sobota 19. 6. 
od 9 do 13 hod. 

Ekojarmark na nám. 
T.  G.  Masaryka bude do-
plněn spoustou informací 
o  naší přírodě a  životním 
prostředí. Pro děti i  dospělé 

budou připraveny různorodé 
hravé aktivity. 

VYCHÁZKA 
OKOLÍM ALOJZOVA

středa 23. 6.
Vycházka nejen pro se-

niory lesními cestami nad 
Alojzovem. Projdeme kolem 
studánky Libuška i  několi-
ka dalších zajímavých míst. 
Cestou se zapojíme do hle-
dání kešek. Délka trasy asi 7 
km. Návrat opět z  Alojzova 
nebo ze Seloutek. Ráno od-
jezd v  9:30 autobusem do 
Alojzova (st. č. 12), návrat do 
15:30. Délka trasy asi 8 km.

DEN PRO PŘÍRODU
sobota 26. 6.

Jednodenní akce pro ve-
řejnost na pomoc přírodě na 
loukách Velkého Kosíře. Ráno 
sraz v 9 hod. u 1. zastavení na-
učné stezky Velký Kosíř nad 
Čelechovicemi. Budeme hra-
bat a uklízet seno v okolí Rů-
žičkova a Státního lomu. Pro 

předem nahlášené účastníky 
bude připraveno občerstvení 
včetně oběda. Bližší informa-
ce na www.iris.cz, facebooku 
a tel. 603 730 594.

PUTOVÁNÍ MEZI BĚLECKÝM 
MLÝNEM A PTENÍM

středa 30. 6.
Vycházka pro seniory 

a  další zájemce z  Běleckého 
mlýna do Ptení a zpět. Projde-
me se podél Romže, vystou-
páme kolem míst s výhledem 
ke Ptení a vrátíme se lesními 
cestami kolem zajímavých 
skal a  psího hřbitova zpátky 
k  Běleckému mlýnu. Ráno 
sraz na hl. nádraží v  Prostě-
jově v  7:45, společný odjezd 
vlakem v  8:02 do Zdětína. 
Návrat opět ze Zdětína do 
13:30. Délka trasy asi 6-7 km.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov 

a MŽP v rámci projektu 
Mezigenerační vzdělávání 

v přírodě.

Dobrá zpráva pro všechny 
zájemce, kteří se chtějí naučit 
nordic walking. I  v  letošním 
roce se pro obyvatele Prostě-
jova budou opět konat pravi-
delné lekce s  certifikovanou 

instruktorkou Lenkou Sehna-
lovou. Díky finanční podpoře 
z projektu Zdravé město Pros-
tějov se každý měsíc uskuteční 
dvě akce, na nichž se dozvíte, 
jak tato pohybová aktivita po-

máhá při různých zdravotních 
potížích, při snižování nadvá-
hy a zlepšování kondice. Chce-
te-li se naučit správnou techni-
ku severské chůze a zjistit, jaké 
vybavení je k ní potřeba, přijď-

te v úterý 15. června v 17 ho-
din ke hvězdárně v Kolářových 
sadech nebo v úterý 29. června 
v  18 hodin k  jízdárně Cava-
lo u  Hloučely. Lekce v  rámci 
Zdravého města Prostějov 

jsou zdarma včetně zapůjčení 
holí. Jen je třeba, aby se zájemci 
přihlásili předem telefonicky 
nebo SMS na čísle 732 635 360, 
případně mailem na adrese le-
nix98@gmail.com.  (les)

Český svaz ochránců přírody 
Ekocentrum Iris 

Husovo náměstí 91, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, 
tel: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris 

plánuje na červen 2021 tyto akce:

V červnu bude nordic walking 
v parku a na Hloučele!
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PRODÁM VAŠI NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, váš realitní makléř

Domluvte si schůzku 774  421  818
WWW.VNB-REALITY.CZ
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Informace z města

6. května 2021 hodnotila ve 
Sportcentru - domu dětí a mlá-
deže odborná porota v čele s aka-
demickou malířkou paní Hanou 
Dočkalovou 374 obrázků, které 
k  nám přišly do tradiční jarní 
výtvarné soutěže.  Měli jsme vel-
kou radost, protože i přes omezený 
provoz škol se do akce zapojilo 338 
dětí od 2 do 16 let i dospělí klienti 
z prostějovských speciálních škol. 
Z  důvodu ztížených podmínek 
jsme přijímali do soutěže také prá-
ce zaslané na e-mail, a proto jsme 

tentokrát dostali obrázky od dětí 
nejen z našeho regionu, ale z růz-
ných koutů celé republiky, např. 
ZUŠ Allegro Strmilov, MŠ Mnich, 
Mikulov, Kamenice nad Lipou. 
Prostějovské děti v této konkurenci 
dopadly velmi dobře.

Odborná porota hodnotila 
práce v  11 kategoriích a  ocenila 
celkem 53 autorů. Z došlých prací 
nyní připravujeme pro veřejnost 
internetovou galerii, ve které si mů-
žete do konce prázdnin prohléd-
nout  všech 374 obrázků. Odkaz na 

galerii naleznete najdete na www.
sportcentrumddm.cz. Diplomy 
a  drobné upomínky si vítězové 
můžou vyzvednout ve Sportcent-
ru-DDM na Vápenici 9, Prostějov 
po dohodě na 602  845  113 (po 
znovu otevření SC-DDM po-pá 
14-19 h na infocentru ve dvoře).

Děkujeme všem účastníkům 
a těšíme se po prázdninách na vaše 
obrázky do soutěže Barvy podzi-
mu. Bc. Martina Koudelková,  

 pořadatel soutěže 
 SC-DDM Prostějov

Vyhodnocení okresní výtvarné 
soutěže „Jaro je tady!“ 

ve Sportcentru - DDM Prostějov
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Informace z města

INZERCE

Upozornění: program, počty účastníků a podmínky účasti mohou být upravovány v zá
vislosti na vládních protiepidemických opatřeních. Před návštěvou Mozaiky si, prosím, ově
řujte konání dané akce na webové či facebookové stránce příp. emailem či telefonicky viz 
kontakty níže. Na většinu aktivit je nutno se předem nahlásit z důvodu vládního omezení 
počtu osob na veřejných akcích.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče 
s  malými dětmi vám rozšíří obzory. Probíhá 
kaž dé pondělí mimo státní svátky. 
Úterky – vzdělávací akce (semináře, kurzy)
25. 5. – 29. 6. Montessori - všestranný rozvoj 
dítěte – kurz s Mgr. P. Sochorovou 
Středy 8.30 – 11.30 – adaptační kurzy před vstu-
pem dítěte do MŠ
26. 5. Školička v Mozaice  Jen pro přihlášené! 
Kapacita omezená. 
Čtvrtky 17.00 – 19.00 – vzdělávací a volnočaso-
vá setkání s hlídáním dětí.
27. 5. Vypichované květinové misky – tvořivá 
dílna s Mgr. J. Rozehnalovou
Tato tvořivá dílna proběhne v případě příznivé-

ho počasí na zahradě. Vytvoříme si dekoraci na 
stůl z živých květů naaranžovaných do misky. 
10. 6. Ukrajinská kuchyně – činachy a pirohy – 
kulinářský podvečer s Viktorií Kozakovou
Po delší době se vracíme k ukrajinským specia-
litám.
24. 6. Drátkování – tvořivá dílna s E. Svobodo-
vou, DiS.
Na této tvořivé dílně si můžete vyzkoušet drát-
kování skleničky s hrdlem (využití jako ozdobná 
sklenička na svíčku nebo květiny). 
1. 7. Dětský den
Zveme vás na Dětský den do zahrady u Mo-
zaiky.

Těšíme se na viděnou!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org.

Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), 
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. 

Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

PROGRAM 
NA ČERVEN

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, 
Město Prostějov a mediální partner „RADIO HANÁ“ 

pořádají
22. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 2021
5 kategorií soutěže:

1. Věk 4 – 7 let včetně 
2. Věk 8 – 10 let včetně 3. Věk 11 – 12 let včetně 
4. Věk 13 – 15 let včetně 5. Duo, trio – věk 4 – 15 let 
 sobota 19. června 2021
 Kulturní dům u fotbal. hřiště Smržice u Prostějova
15. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

  Zpívající rodina 2021
Podmínky  soutěže: 

Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů , prarodičů, 
společně zazpívají 3 nebo více písní, kde se mohou vzá-
jemně prostřídat.  sobota 19. června  2021
 Kulturní dům u fotbal. hřiště  Smržice u Pv  

16. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15-20
Kategorie soutěže:

1. Věk 15 - 17 let, 2. Věk 18 - 20 let, 3. Duo, trio – věk 15 - 20 let   
 neděle 20. června 2021
 KULTURNÍ DŮM u hřiště VE SMRŽICÍCH U PROSTĚJOVA

Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 15. června 2021 na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26, tel:. 605 247 688 
E-mail: mobo@o2active.cz nebo  mmobovka@seznam.cz 

ZDRAVÍ
DEN 
ZDRAVÍZDRAVÍ
DEN DEN 

KONCERT
LENKY FILIPOVÉ

VSTUP
ZDARMA

Celodenní program
pro celou rodinu

Lázně Slatinice
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V  několika minulých 
příspěvcích jsem se zabý-
val vazbou mezi městem 
a  společností Vodovody 
a  kanalizace Prostějov 
(VaK). 

Pokud starší čísla Pro-
stějovských radniční listů 
nemáte, můžete si je stáh-
nout z webu města. 

Bohužel musím kon-
statovat, že i  nadále trvá 
podivný nezájem většiny 
zastupitelů o  dění ve spo-
lečnosti VaK. Že by zastu-
pitele nezajímal toxický 
mrak, který se ke zdrojům 
pitné vody blíží od Lutí-
na? Vědí vůbec o  tom, že 
bude třeba investovat půl 
miliardy do nové čističky 
odpadních vod? Můj ná-
vrh, aby si zástupce města 
delegovaný na valné hro-
madě (Krchňavý) vyžádal 
vždy kopii zápisu a  ten 
neprodleně zaslal zastupi-
telům, neprošel. Na jedná-

ní zastupitelstva 7. 4. 2021 
pro něj zvedlo ruku jen 12 
zastupitelů, 1 byl proti, 17 
zastupitelů se zdrželo a  1 
nehlasoval. Jejich jména ze 
zápisu z jednání nevyčtete, 
neboť hlasování se po jmé-
nech tentokrát nezazna-
menávalo. Najdete je však 
na mém FB Petr Ošťádal 
– zastupitel. I  když vedení 
města stále tvrdí, že online 
přenos a videozáznam jsou 
problémem, a  proto nic 
z toho nezajišťuje, já si po-
řizuji videozáznam vlastní. 
Ono to jde.

 Mějte se hezky!
Petr Ošťádal, 

Starostové a nezávislí, 
zastupitelský klub 

Na rovinu!

(Je docela možné, že ten-
to text budete číst v červnu, 
i když jej zasílám redakční 
radě Prostějovských radnič-
ních listů 14. 4. 2021.)

Informace 
zastupitele

Když zhruba v polovině 
března nechala prostějov-
ská radnice pokácet alej 
více než třiceti lip na Čes-
ké ulici, lidé začali spon-
tánně na pařezy umisťovat 
svíčky. O kácení obyvatelé 
ulice nevěděli, dozvě-
děli se o  něm, až slyšeli 
zvuk motorových pil. My 
ostatní jsme se pak o  této 
akci dozvěděli z  novin. 
Rychlým kácením, zataje-
ným občanům, se vedení 
Prostějově rozhodlo opět 
exhibovat v  celostátních 
médiích.

Vedení města argumen-
tuje, že o kácení se dozvědět 
šlo, protože zmínka o  něm 
byla v článku na radničním 
webu nebo ve spřátelených 
novinách. To ale nestačí. 
Členům vedení Prostějova 
nejspíš ani nedochází, jak 
se má řídit město tak, aby 
se občané zapojovali do 
rozhodování a  normálně 
se s  nimi komunikovalo. 
Nestačí někde vyvěsit in-

formaci, až je rozhodnuto: 
občané musí být vtaženi do 
debat o podobě území dáv-
no předtím a na tvorbě roz-
hodnutí se podílet. Nestačí 
to někde vyvěsit, je třeba 
mluvit s  lidmi, kteří v  lo-
kalitě žijí. Jenže vysvětlujte 
tohle lidem, kteří mají po-
cit, že se to musí dělat tak, 
jak „se to dělalo vždycky“, 
lidem, kterým jsou názory 
občanů úplně lhostejné.

Jenže průšvih není jen 
absolutně nezvládnutá ko-
munikace kauzy směrem 
k  místním, ale především 
to, že celé kácení bylo povo-
leno nezákonně.

Úvodem je třeba si říct, 
kdo takové kácení dřevin 
v  aleji anebo přesahujících 
určitý průměr kmene po-
voluje. Je to Odbor život-
ního prostředí Magistrátu 
města Prostějova, který tak 
rozhoduje na žádost vlast-
níka pozemku, jehož po-
vinností je prokázat, že pro 
kácení existuje závažný dů-

vod, a  úřad musí zkoumat 
funkční a estetický význam 
dřevin. Úředníci magistrátu 
při rozhodování o káceních 
dřevin postupují v  rámci 
takzvané přenesené působ-
nosti obce, což znamená, 
že vykonávají státní správu, 
a  měli by rozhodovat ne-
závisle na politicích města. 
To je samozřejmě naprostá 
iluze a ve skutečnosti je rea-
lita, že úředníci nezávislost 
na politicích spíše předstí-
rají. Nicméně kohokoliv 
musí bodnout do očí, že 
o žádosti žadatele statutární 
město Prostějov rozhoduje 
(údajně nezávisle) člověk, 
který má v pracovní smlou-
vě jako zaměstnavatele 
uvedeno statutární město 
Prostějov.

Město tvrdí, že kácení je 
nezbytné pro opravu vo-
dovodu. To je ovšem věc, 
kterou posoudili úředníci 
životního prostředí, aniž 
by k  tomu měli stavařské 
vzdělání. Správně měli na 

posouzení této otázky při-
volat experty z jiného úřadu 
nebo soudního znalce. To 
se samozřejmě v Prostějově 
nestalo, protože bylo třeba 
kácet za každou cenu.

Úředníci argumentují, 
že pokácené lípy byly ošet-
řeny nevhodným řezem 
tzv. na hlavu, který ovšem 
statutární město Prostě-
jov běžně provádí při své 
„péči“ o  stromy, například 
na ulicích Raisova, B. Něm-
cové, Lidická, Kollárova. 
Bude nevhodná péče sta-
tutárního města Prostějo-
va o  stromy důvodem pro 
vykácení všech stromořadí 
ošetřovaných tímto řezem? 
Je absurdní, co se v Prostě-
jově děje.

Jinde zase radnice tvrdí, 
pokácené lípy byly ve „vý-
razně zhoršeném stavu“, 
ovšem podle pravidelně ak-
tualizovaného portálu Stro-
mypodkontrolou.cz je na-
opak většina těchto dřevin 
„dlouhodobě perspektivní“. 

Celé povolení kácení 
stromů na České je velmi 
podivné, a  já jsem proto 
podala podnět Krajskému 
úřadu Olomouckého kra-
je, aby ho zrušil jako nezá-
konné. Stromům na České 
to život nevrátí, ale je tře-
ba jasně pojmenovat, že 
tohle je protiprávní. Snad 
si z  toho vezmou prostě-
jovští politici a  úředníci 
ponaučení do budoucna 
a  bude se ke stromům 
v  Prostějově přistupovat 
zodpovědněji.

P. S. Radnice nejspíš 
k  mému článku zde v  rad-
ničních listech připojí ně-
jaké své vyjádření, jak je 
vše křišťálově čisté, že si 
to občané mohli přečíst na 
webu anebo že kácení bylo 
nevyhnutelné. Nenechte se, 
milí čtenáři, zmást a  pře-
mýšlejte!

Ing. Hana Naiclerová, 
MBA

zastupitelka města 
Prostějova

Prostějovský masakr motorovou pilou: 
musely lípy na České padnout?

Magistrát města Prostějo-
va, odbor životního prostředí, 
vydal 8. 2 2021 rozhodnutí 
o povolení kácení dřevin v lo-
kalitě Česká ulice. Jednalo se 
o kácení 2 lip malolistých a 24 
lip velkolistých. Rozhodnu-
tím byla současně uložena 
povinnost náhradní výsadby 
v podobném počtu dřevin. 

Na Krajský úřad Olomouc-
kého kraje byly doručeny dva 
podněty k  zahájení přezkum-
ného řízení. Autor těchto 
podnětů se domníval, že roz-
hodnutí o  povolení kácení je 
nezákonné. Namítal, že pro 
kácení neexistovaly závazné 
důvody, záležitost nebyla pro-
jednána se silničním správním 
úřadem, dovolával se podja-
tosti úředních osob magistrátu 
a že obyvatelé v dotčené lokalitě 
nebyli o kácení informováni. 

Krajský úřad však pře-
zkumné řízení nezahájil, 
neboť shledal, že rozhodnutí 

o  povolení kácení dřevin je 
v souladu s právními předpisy, 
a  uzavřel, že kácení proběhlo 
v souladu s právoplatným roz-
hodnutím.  Krajský úřad dále 
uvedl, že magistrát postupoval 
zcela dle běžné praxe při řešení 
problematiky kácení dřevin. 
Kácení dřevin bylo povoleno ze  
závažných důvodů, jejichž exis-
tenci pro povolení kácení zákon 
vyžaduje.  

K námitce, že záležitost ne-
byla projednána se silničním 
správním úřadem, krajský 
úřad uvedl, že takové projedná-
ní nebylo nutné, neboť dřeviny 
jsou součástí městské zeleně, 
nikoliv silniční vegetace. Důvo-
dem pro kácení předmětných 
lip byla oprava vodovodu a re-
konstrukce veřejného osvětle-
ní, nikoliv ochrana bezpečnosti 
provozu na pozemní komuni-
kaci. 

K  námitce podjatosti 
úředních osob magistrátu 

pak krajský úřad konstato-
val, že nijak nevyplývá, a  to 
ani nepřímo, že by náměst-
kyně primátora či jiná osoba 
měla vyvíjet politický či jiný 
vliv na úřední osoby, které 
správní řízení vedly. Pracov-
ní poměr nemůže být obecně 
shledán jako důvod pro sys-
témovou podjatost daného 
správního orgánu. Krajský 
úřad neshledal namítanou 
podjatost.  

Stejně tak krajský úřad uza-
vřel, že magistrátu nelze vy-
tknout nedostatečnou a  včas-
nou informovanost obyvatel 
dané lokality. Do okruhu účast-
níků byly zahrnuty všechny 
subjekty, které zákon za účast-
níky tohoto typu správního ří-
zení považuje. 

K  námitce zarážející rych-
losti kácení dřevin, krajský 
úřad shledal, že kácení dřevin 
bylo časově vymezeno na dobu 
vegetačního klidu.  -MMPv-

Kácení na České 
nebylo nezákonné!

Zní stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje

Názory, komentáře, informace
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Názory, komentáře

INZERCE

Nebyl. To je stručné, ale výstiž-
né vyjádření výsledku hlasování 
o cestě k rekonstrukci prostějov-
ského Kulturního a společenské-
ho centra. Zpráva hovoří o nevůli 
naslouchat, o  umíněném lpění 
na netransparentních postupech. 
Verdikt nevypsat architektonic-
kou soutěž pod dohledem České 
komory architektů je rozhodnu-
tím, které není v souladu s dopo-
ručením odborníků – architektů. 
Po desítce let zápasů o zachování 
KaSC tak většina zástupců obča-
nů pohřbila naději, že proběhne 
soutěž, která toto úsilí nemno-
hých završí obnovou hodnou 21. 
století. Většina se rozhodla vy-
měnit kachličky a trubky a jet dál 
v  zaběhnutých kolejích. Bravo! 
Návrh klubu Na rovinu! na trans-
parentní cestu k modernímu ře-
šení skrze odborně garantovanou 
soutěž vaši zástupci, milí spoluob-
čané, odmítli. 

Temnota přišla i z dalších koutů. 
Řada z vás žádala prostřednictvím 
petice o zastavení postřiků glyfosá-
tovými přípravky. Jednodušší pova-
hy v sále zřejmě podlehly poněkud 
zavádějící prezentaci náměstka 

Pospíšila o tom, jak se v Prostějově 
lije karcinogenní glyfosát na chod-
níky podle pravidel a jak města, kde 
se rozhodli tohoto způsobu zbavit, 
jsou ošklivá a zarostlá. Výsledkem 
takto modulovaného intelektuál-
ního výkonu bylo potvrzení man-
thellanovské tradice, kdy se petice 
občanů vyřeší tak, že si je kolegové 
berou na vědomí. Déjà vu. Měli by 
si je vzít spíše na svědomí. A tak byl 
jasný a stručný návrh klubu Na ro-
vinu!, který zněl: „zastupitelstvo roz
hodlo vyhovět petici a ukládá radě 
zpracovat harmonogram k  ukon
čení aplikací glyfosátu“, nahrazen 
floskulí „bereme na vědomí“ a se-
trváváme ve stavu ignorace vašich 
požadavků. Také způsob jednání 
s občany. 

Do třetice se manthellanovská 
reminiscence uplatnila při pro-
jednávání bodu, který obsahoval 
horkou novinku. Nástřiky karci-
nogenního nano oxidu titanu ve 
školách. Úsilí náčelníků směřovalo 
k ochraně školáků a vymýcení vi-
rózní hydry. Fotky v  tisku občan-
stvu dosvědčily, jak hrdinně asis-
tují kosmonautovi (lic. P.O.), který 
rozprašuje cosi na lavice studentů 

našich základních a  mateřských 
škol. Ušetřeny nezůstaly ani šatny 
či dětské bačkůrky zavěšené tamtéž 
v  pytlících. Co na tom, že nebyly 
ověřeny ani vlastnosti, ani účinky? 
Vždyť dodavatel předal spoustu 
lejster. Když zasáhli odborníci až 
z Technické univerzity v Liberci či 
senátorka MUDr. Jitka Chalánko-
vá, bylo titanové rodeo alespoň po-
zastaveno. Rodičům bylo oznáme-
no, že se bude stříkat, ať se vyjádří. 
Přitom odborníci důrazně varovali. 
Tak jaká ještě diskuse? A  opět tu 
máme stíny Manthellanu. Tento-
krát se jedná o zamlčení odborných 
varování. O nich totiž primátor při 
jednání zastupitelstva již 5 dní vě-
děl. Ani necekl. Vše pro dobro dětí. 
A  tak na konec prvního jarního 
měsíce věřím, že už byly provedeny 
analýzy zdravotní nezávadnosti 
nastříkaných škol, že se využilo 
jejich lockdownu a  jsou známá 
a odstraněná rizika. Pokud ne, tak 
o to důrazně žádám!

Krásné a  svěží jarní povětří, 
hodně sluníčka, přírody a úsměvů 
do času obnovy těla i ducha.

Potud článek výše, který byl se-
psán 10. března a  redakci předán 

téměř před třemi měsíci. Nevyšel. 
Prý nebylo dost místa. Což však 
neubírá na jeho trvalé aktuálnosti. 
Od té doby se seběhly další události. 
Zmizely stromy na České. Roun-
dupem pan náměstek Pospíšil 
prostřednictvím FCC vesele stříká 
dál. Ve školách se nestříká, ale zato 
nejsou ani analýzy toho, co se tam 
nastříkalo. Průkaz zdravotní nezá-
vadnosti supluje rešerše dodavatel-
ské dokumentace, nad níž kroutí 
hlavou pracovník Státního zdravot-
ního ústavu Praha. Po architekto-
nické nesoutěži na přechod Kaska 
z 20. do 21. století tu máme další 
úpravu veřejných prostor, a  to na 
Újezdě, kde vznikne TERMINÁL. 
Opět bez soutěže mozků. Škoda, 
další příležitost zmařena. Zaujal 
mne povzdech pana ředitele Do-
movní správy, že v lázních praskla 
recirkulační trubka. Upozorňuje, že 
lázně jsou za zenitem. Do voleb rok 
a půl a z nového bazénu, který sli-
bovali snad všichni, je na stole pou-
ze studie, která stvrzuje vizi velkého 
variabilního bazénu jako reálnou. 
Projektová dokumentace byla za-
dupána pod čáru investic, prý moc 
peněz. Bazén v  tomto volebním 

období již tato koalice zmařených 
příležitostí a  slibů (ANO+PéVéč-
ko+ODS+ČSSD) asi odpískala. 
Počasí se zdá býti zmoudřelé a po 
jarním jaru přichází na náměstí 
mlha, tedy mlžítko, kde se můžete 
omlžit v parných dnech. Možná by 
byl lepší stín stromů, když už ne ka-
tedrál. Jak nás o tom ostatně ujišťují 
sakury před zámkem. Také to mají 
holky asi sečtené. 

Na závěr velká poklona očko-
vacímu centru v  Kasku. Výborná 
organizace, spokojenost lidí. Díky, 
paní doktorky a páni doktoři, sest-
řičky a dobrovolníci. 

Na úplný závěr ještě jedno vel-
ké díky. Maminkám. Všem, měly 
svátek. A  jedna tichá vzpomínka 
na Vaška Koláře, kolegu zastupitele, 
který nás opustil velmi předčasně 
15. dubna 2017 a letos 8. května by 
oslavil ¾ století. Díky za vzpomín-
ku na městském webu. Dovolte, 
abych ukončil své myšlenky jeho 
typickým pozdravem  srdečně Aleš, 

zastupitelský klub Na rovinu! 
(Piráti, TOP 09, Starostové, 

Zelení) 
Dáno v Prostějově 10. 3. 

a 12. 5. L.P. 2021

Byl stín éry Manthellanu překonán?
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Do nové sezóny opět s glyfosátem

Zeleň a zastavěná plocha!

V  souvislosti s  nebezpeč-
nými postřiky ve školách, 
kácením na České a  dalšími 
kauzami zapadla informace 
o  tom, že i  letos bude město 
používat glyfosát k  údržbě 
městské zeleně a likvidaci ple-
vele. V  loňském roce se proti 
tomu vzedmula vlna občan-
ského odporu. Občané upo-
zorňovali na nebezpečnost 
látky pro lidské zdraví i životní 
prostředí a organizovali proti 
jejímu užívání petici, jež se-

psala Jana Jílková, která navíc 
zdokumentovala i nejrůznější 
excesy způsobené nesprávným 
užíváním glyfosátu. 

Na únorovém zastupitelstvu 
se petice projednávala. Rada 
navrhla vzít tuto petici na vě-
domí a pokračovat v dosavadní 
praxi. Dlouhodobě mi vadí, 
jakým způsobem vedení města 
s peticemi zachází, a přijde mi 
to jako projev neúcty k  obča-
nům. Zastupitelstvo podle mě 
mělo petici buď přijmout, nebo 

odmítnout, a ne ji jen formálně 
projednat, aby se splnily zákon-
né důvody. Celá situace ukazu-
je, že jakákoliv občanská snaha 
nemá smysl a většina na zastupi-
telstvu si stejně odhlasuje svoje. 

Vedení města si stále stojí 
na svém, ignoruje názor pros-
tějovské veřejnosti, informace 
o škodlivosti látky i fakt, že mno-
há města používání této látky 
opustila nebo zásadně omezila. 
Namísto toho, aby se snažilo 
hledat méně škodlivější alterna-

tivy, vymýšlí důvody, proč to ne-
jde. Přitom mnohá města např. 
likvidují plevel horkou párou 
nebo jej mechanicky obrušují. 
Uvědomuji si, že není možné 
změnit zavedené postupy ze 
dne na den a  změna vyžaduje 
počáteční investice na nákup 
nových strojů. Proto mi přišel 
rozumný návrh kolegy Aleše 
Matyáška (TOP 09/Na rovinu!), 
že petici přijmeme a zavážeme 
radu, aby vytvořila harmono-
gram opouštění glyfosátu. Tento 

návrh bohužel podpořilo pouze 
devět opozičních zastupitelů 
(pánové Dopita, Hájek, Kapou-
nek, Kousal, Křupka, Matyášek, 
Lysek, Ošťádal a Peka). Většina 
se zdržela hlasování, čímž tento 
protinávrh pohřbila.

Vzpomeňte si na to, až zase 
uslyšíte vedení radnice mluvit 
o  Prostějově jako o  zdravém 
městě. 

 Mgr. Martin Hájek,
 Ph.D., Strana zelených /  

 Na rovinu!

Většinu z nás výše uvedené 
téma zajímá. Přestože nebo 
právě proto, že bydlíme ve 
městě, bychom rádi volný čas 
trávili obklopení přírodou, 
nehledě na pozitivní zdra-
votní dopad zeleně a vodních 
prvků na zdravé životní pro-
středí. Kde přírodu uprostřed 
městské výstavby, rozbujelé 
automobilové dopravy i prů-
myslových zón vzít? 

Měla jsem možnost sezná-
mit se s Analýzou stavu život-
ního prostředí ve městě Prostě-
jově z roku 2004. Klobouk dolů 
před jeho tvůrci a děkuji odbo-
ru životního prostředí, že mi 
tento materiál poskytli. Nabízí 
se možnost ji oprášit na součas-
ný stav. Doporučila bych, aby 

v  Radničních listech vycházel 
tento materiál na pokračování. 
Proč? Každý by měl možnost 
se seznámit, jak to u nás vypadá 
a co může udělat, aby se nám 
v našem městě dýchalo lépe. 

Jen pro rozšíření znalostí 
a připomenutí významu zeleně 
si dovolím z  oné analýzy při-
pomenout, co vše do městské 
zeleně lze zařadit: „Jsou to par-
ky, rekreační zeleň lesoparku, 
menší parkové upravené plo-
chy a uliční zeleň, stromořadí, 
zeleň hřbitovů, zeleň v  plo-
chách bydlení a  ve zvláštních 
plochách pro sport a  rekreaci, 
zeleň v  plochách občanské 
vybavenosti, ochranná zeleň 
zahrádkářských a  chatových 
osad, zeleň krajinná všeobecná, 

lesy.“ Poměrné zastoupení ze-
leně v našem městě je ve studii 
uvedeno. Velká sláva to nebyla 
v roce 2001 a přes snahu o na-
výšení zeleně, ruku na srdce, 
město v zelený ráj nepromění-
me.

Vliv zeleně na stav životního 
prostředí měst je nenahraditel-
ný. Zeleň má estetický význam. 
Nenahraditelnou roli má tím, 
že pohlcuje oxid uhličitý a pro-
dukuje kyslík, snižuje prašnost, 
zachycuje značnou část olo-
va, snižuje hlučnost prostře-
dí, ovlivňuje tepelnou bilanci 
a  relativní vzdušnou vlhkost. 
Zeleň poskytuje domov mno-
ha živočichům např. v  bioko-
ridorech. Nenahraditelné jsou 
pásy zeleně podél komunikací, 

ovšem vysazených ve vhodné 
vzdálenosti.

Problémy zeleň versus za-
stavěná plocha řeší řada měst 
po celém světě, s  větším či 
menším úspěchem. Palčivým 
problémem mimo jiného je 
především parkování, a  to 
jak obyvatel města v blízkosti 
svých obydlí, tak návštěvní-
ků města. V  oblasti Újezdu 
navrhuje statutární město 
Prostějov velké úpravy včet-
ně vybudování parkovacího 
domu v  této lokalitě. I  když 
mne velmi mrzí opět likvidace 
již vzrostlé vegetace, záměr má 
při citlivém začlenění šanci na 
úspěch. Preferovala bych co 
nejvýše možné využití parko-
vacího domu, na druhé straně 

s ohledem na okolní bytovou 
zástavbu z hlediska hlukového 
zatížení. Rovněž doporučuji 
novou vhodnou výsadbu stro-
mů, které náročnému prostře-
dí odolají. S  tím si, doufám, 
odborníci poradí.

Záměrů a míst ke změnám 
je mnoho. Občané mají mož-
nost se vyjádřit formou dotaz-
níků, pocitové mapy města, při 
veřejných setkáních s vedením 
a zastupiteli našeho města. Co 
v závěru. Kdo můžete, jezděte 
na kole, choďte pěšky, využívej-
te městskou dopravu. A  zeleň 
si chraňme, umožnuje život 
nejen drobným i větším živoči-
chům, ale i nám - lidem.

 MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka KDU-ČSL

Rodina prostějovského za-
stupitele JUDr. Sonnenmar-
ka, rodiče Bedřicha Seligera, 
který bojoval ve Svobodově 
armádě, příbuzní prostějov-
ské rodačky a laureátky Ceny 
města Maud Beerové, ale také 
členové prostějovské sokolské 
organizace. Ti všichni mají 
jedno společné: byli zavražděni 
nacisty v  průběhu II. světové 
války. Jedni kvůli svému židov-
skému původu, druzí z důvodu 
odporu proti nacistům. Jejich 
zmařené životy budou od letoš-
ního roku připomínat v prostě-
jovských ulicích další Kameny 
zmizelých. 

V letošním roce se na uklá-
dání pamětních kamenů podílí 
spolek Hanácký Jeruzalém, 
prostějovští Sokoli i Statutární 
město Prostějov, které for-
mou dotace hradí 6 Kamenů 
zmizelých. 

Kameny budou uloženy na 
přelomu června a července, 
tedy v  termínu, kdy právě na 
přelomu června a července 

před 79 lety bylo donuceno na-
stoupit více než 1200 lidí židov-
ského původu z  Prostějovska 
do transportů. Drtivá většina 
z nich byla ve vyhlazovacích tá-
borech povražděna, a to včetně 
více než stovky dětí do 15 let. 
Domů se vrátilo 109 občanů.

Nacistické zvůli však neu-
nikli ani členové prostějovské 
sokolské organizace; památku 
jejich 3 zavražděných členů 
uctíme společně s  prostějov-
skou sokolskou organizací ulo-
žením pamětních kamenů.

A kde konkrétně a za koho 
budou Kameny zmizelých 
uloženy?

Kollárova 7 (poslední adresa 
odkud Marta a Mirjam odchá
zely do transportu, celá rodina 
dříve žila v domě v ulici Aloise 
Krále 9, tehdejší Jeronýmova 
ulice)  -  za Roberta, Martu 
a Mirjam Sonnenmarkovy; 
JUDr. Robert Sonnenmark byl 
advokát, dlouholetý zastupi-
tel a člen rady města, byl také 
předním představitelem zdejší 

Židovské obce a předsedou 
spolku Místní skupina sionis-
tická. Jako významný veřejný 
a spolkový činitel byl v  rámci 
akce Albrecht I. zatčen a de-
portován (společně s  dalšími 
jednadvaceti prostějovskými 
občany) 1. září 1939 do sběr-
ného tábora do Štěpánova u 
Olomouce, následovalo Brno 
a věznění v  koncentračních 
táborech v Dachau a Buchen-
waldu a nakonec v  Osvětimi-
-Březince, kde byl 25. listopadu 
1942 zavražděn. Jeho manželka 
a 12letá dcera byly 8. července 
1942 deportovány do Terezína, 
odtud do Osvětimi, kde byly 
19. října 1944 zavražděny. 

Nám. Spojenců 15 - za Jo-
sefa Bukáčka, zavražděného 
v    roce 1942 v Osvětimi. Ing. 
Josef Bukáček byl celým svým 
životem a profesí spjatý s Pros-
tějovem, byl technickým radou, 
ředitelem městské plynárny a 
vodárny. Zároveň byl členem 
Sokola II v Prostějově. 3. října 
1941 byl zatčen a následně de-

portován do Osvětimi, kde byl 
15. března 1942 zavražděn. Byl 
mu udělen Československý vá-
lečný kříž 1939 in memoriam.

Rejskova 1  - za Františka 
Foukala, zavražděného v Osvě-
timi. JUDr. František Foukal 
byl prostějovský advokát a člen 
Sokola I v Prostějově. Byl čle-
nem okresního zastupitelstva a 
místopředsedou Městské spo-
řitelny. Zatčen byl v rámci tzv. 
akce Sokol 9. října 1941 a ná-
sledně byl vězněn v Olomouci, 
v Kounicových kolejích v Brně 
a v Osvětimi, kde byl 8. března 
1942 zavražděn.

Nám. U Kalicha 2  - za 
Jana Mládka, zavražděného 
v  Osvětimi. Jan Mládek byl 
zahradník, městský zastupitel 
a radní. Také byl významným 
sokolským činitelem, členem 
výboru  Sokola II v Prostějově 
i jeho starostou, nakonec byl 
starostou sokolské župy pros-
tějovské. Zatčen byl gestapem 
už v  roce 1940. Následně byl 
deportován do koncentrač-

ního tábora v  Dachau a do 
Osvětimi, kde byl  v roce 1941 
popraven. Kámen ukládáme 
nikoliv k  místu jeho bydliště 
(třída Legií 26, nyní Brněnská 
ulice), ale k budově Sokola II, 
jehož byl členem.

 Pernštýnské nám. 6 - za 
Maxe, Štěpánku, Josefa a 
Gustava Steinerovy, jedná se 
o prarodiče a další příbuzné 
prostějovské rodačky Maud 
Beerové. Max Steiner provo-
zoval v domě obchod s kůžemi 
a ševcovskými potřebami. Byl 
deportován do Terezína, kde 
v  roce 1942 zemřel, Štěpánka 
byla zavražděna v  roce 1944 
v Osvětimi, Maxův bratr Josef 
a jeho osmnáctiletý syn Gustav 
byli zavražděni v Baranoviči.

Havlíčkova 11  - za Ignáce a 
Annu Seligerovy, Ignác Seliger 
provozoval obchod s  konfekcí 
na tehdejším Žerotínově (nyní 
Žižkově) náměstí č. 9.  4. čer-
vence 1942 byli deportováni 
do Terezína a zavražděni v roce 
1942 v Baranoviči.  -jg-

Dvanáct Kamenů zmizelých přibyde v prostějovských ulicích
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INZERCE

Vrahovický bicykl bude 19. 6.!
Pomalu se nám svět vrací do nor-

málu. Uplynulé měsíce ještě víc zdů-
raznily, jak je pro nás důležité pevné 
zdraví. Sport, zejména ten rekreační, 
je přirozenou cestou, jak toto své zdra-
ví podpořit. Jedním z  atraktivních 
sportů, který lze provozovat v každém 
věku, je cyklistika. Ovšem musí vést 
po bezpečných cestách, nejlépe mimo 
hlavní silniční tahy. Prostějov byl vždy 
městem cyklistiky. I dnes je mnohdy 
volba kola rychlejší alternativou, než 
zvolit jako prostředek automobil. Jak 
na tom vlastně s cyklostezkami jsme? 
Záměrně se chci dnes vyhnout pro-
blematice cyklostezky na Vrahovické 
ulici. Bílým pruhem oddělené kanály, 
kdy u  průmyslového dvora na nich 
budou navíc parkovat náklaďáky, fakt 
nepovažuji za cyklostezku. Protože 
rekonstrukce ještě probíhá, nechám 
se překvapit. 

Tentokrát se chci tedy podívat na pro-
blém z jiného pohledu. A sice jak moc 
bezpečně lze dojet do okolních měst 
a turisticky lákavých míst? Hned první 
mě napadne cesta na Brno, protože tuto 
trasu jezdím často. Po celou dobu jede-
te po EV9-Greenway, přes „Répešák“ 
a Macochu, a dále se pak od Blanska kli-
katí dolů série cyklostezek a cyklotras. 
Něco podobného bych čekal i směrem 
na Olomouc. Ale chyba lávky. Jak cesta 
na Olšany, tak na Vrbátky jsou všechno 

možné, jenom ne bezpečné. Přitom od 
Hablova už je série nových cyklostezek, 
a i od Blatce je možné se cestou na Olo-
mouc vyhnout hlavním tahům. Takže 
to vypadá, že na obou směrech končí 
cyklostezky v  úctyhodné vzdálenosti 
před Prostějovem. Proto jsem rád, že 
jsme na zastupitelstvu schválili odkup 
pozemku u soutoku Romže a Hloučely 
(viz mapa), kde jedním z využití bude 
napojení plánované cyklostezky právě 
od Vrbátek přes ulici Prešovskou na 
ulici Za Drahou. A dál do centra. Mi-
mochodem, z Vrbátek se bude dát ro-
zumně přes Dubany dojet do Bystročic 
a napojit se na EV9-Greenway. Pro úpl-
nost cyklostezky na Kostelec na Hané 
a Smržice, podobně jako ta na Bedihošť, 
jsou opravdu hojně využívané nejen 
cyklisty a ukazují se jako správná volba. 

Nyní již k  titulku. Někteří z vás si, 
i  přes krátkou historii, oblíbili Vraho-
vický bicykl. Spolek Naše Vrahovice z.s. 
tedy s potěšením oznamuje, že 6. ročník 
bude! Snad se již do té doby nestane nic 
mimořádného. Kdo ještě nebyl, a  měl 
bych mu jej nějak představit, tak se 
jedná o cykloturistickou akci pro celou 
rodinu. Žádné závody. Tato myšlenka 
ostatně stála u zrodu celé akce. Umožnit 
rodinám s dětmi se společně projet na 
kole. Od hřiště ve Vrahovicích do láz-
ní ve Skalce a zpět. Na tuto kratší trasu 
vyráží každoročně i více účastníků. Pro 

ty zdatnější je připravena delší trasa přes 
Vrbátky, Grygov a Tovačov do Lobodic, 
kde je kontrolní bod, a dále přes Kleno-
vice do Skalky a zpět na hřiště ve Vra-
hovicích. Tato měří již 56 kilometrů. Po 
celou dobu jedete podle itineráře, trasa 
není značena. Každý startuje individu-
álně, ale pravidlem jsou početné sku-
pinky. Startovné je dobrovolné a kaž dý 
účastník obdrží po návratu ručně vy-
psaný diplom. Pokud tedy máte 19. 6. 

dopoledne čas, rádi vás uvidíme v době 
od 8:00 do 10:00 na startu. Protože ze-
jména ti na delší trase se často zapome-
nou v  Lobodicích, tak upozorňujeme, 
že kontrolní bod ve Skalce se uzavírá ve 
13 hodin, ale to nebývá na závadu, na 
hřišti na každého počkáme. Někteří se 
tedy zapomenou i v té Skalce. Těšíme se 
na vás.  Pavel Dopita

zastupitel Prostějova 
za SPD  

INZERCE

M E Z I N Á R O D N Í  T E N I S O V Ý  T U R N A J  M U Ž  

AREÁL TK PROST JOV
14. – 19. 6. 2021

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ A OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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Známé české rčení „kdo nemovitost koupí, neprohloupí“ pla-
tí i  nyní, a  to navzdory složité pandemické situaci, která zasáhla 
celosvětovou ekonomiku. Jsou zde určité jistoty – třeba ta, že trh 
s nemovitostmi si jako jeden z mála udržel svou pozici a sílu v sou-
časném turbulentním světě investic.

Jak úspory ztrácejí hodnotu
Lidé mají tendenci nechávat své úspory ležet pasivně na běžných účtech 
v bankách, kde postupně mírou inflace ztrácejí hodnotu. Běžná míra in-
flace se pohybuje okolo 3 procent ročně a během ekonomických krizí 
může inflace značně stoupat k výrazně vyšším hodnotám.
Například pokud máte na běžném účtu úsporu 51 500 Kč, při míře infla-
ce 3 procenta budou mít vaše úspory po roce hodnotu 50 000 Kč.

Nemovitosti jako investiční stálice -
- výnosy až 3 procenta nad inflací

Ani svět zmítaný pandemií nezastavil trend investování do nemovitostí 
a  nemovitostních fondů. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost ne-
movitostních fondů jsou příjmy z pronájmu a změna hodnoty fondem 
vlastněných nemovitostí. Pro klienty představují dlouhodobě stabilní 
výnos 1 až 3 procenta nad inflací nebo inflačním očekáváním. 
V zahraničí lidé do nemovitostních fondů investují i 40 procent svých 
peněz vyčleněných na dlouhodobé zhodnocení. V  České republice je 
tento podíl mnohem menší, pohybuje se kolem 10 procent. Koronavirus 
zájem o investování mírně zpomalil, ale v prvních dvou měsících toho-
to roku zaznamenaly fondy napříč všemi segmenty opět nárůst zájmu 
investorů.
Tento nárůst zájmu o  investování potvrzují i  zástupci fondu NEMO 
a očekávají, že trend bude pokračovat.  

Nemovitosti jsou v současné době 
jednou z nejbezpečnějších investicí

Fond NEMO je jedním z  nejvýnosnějších nemovitostních fondů 
v České republice určených pro širokou veřejnost. Ani během turbu-
lentního období nezaznamenal jediný ztrátový měsíc a svým klien-
tům i v současné situaci vydělává až 5 procent ročně.
Investuje do komerčních nemovitostí obsazených spolehlivými ná-
jemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.  V současné době 
má fond ve  vlastnictví kancelářskou budovu v  Modřanech v  ulici 
Mezi  Vodami 31, kde sídlí společnost Nestlé, nemovitost na  Vác-
lavském náměstí 62 a nemovitost v ulici Pekařská v Praze, kde sídlí 
společnost Volkswagen Financial Services. Minimální investice do 
fondu je pouhých 500 CZK.
Zaměření fondu na sektor prémiových kancelářských nemovitostí, 
který byl i v nejdramatičtější fázi loňského roku zasažen v porovnání 
s ostatními sektory nejméně, se ukázalo být vítěznou strategií.
Nemovitostní fond NEMO se zaměřuje především na projekty s nižší 
mírou rizika, které ale zároveň splňují požadavek na vyšší hodnotu vý-
nosu z pohledu tržního průměru. Vzhledem k pravidelným příjmům 
v  podobě nájemného za prémiové kancelářské prostory je i  výnos 
fondu relativně stabilní a pohybuje se v rozmezí 0,3 až 0,5 procenta 
měsíčně. Výsledkem dané investiční strategie by tak měla být schop-
nost dosahovat čistého výnosu pro investory mezi čtyřmi až pěti pro-
centy ročně.

Více o fondu a investování se můžete dozvědět v naší nové kanceláři 
v Prostějově, Žižkovo náměstí 12.

 Jaromír Karafiát, tel.: +420 255 797 556
 Drahoslava Dobešová, tel.: +420 255 797 580

INVESTUJTE S NÁMI DO 
NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE!
Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky. Investorům 
tak přináší dlouhodobé a stabilní zhodnocení. Nemovitostní fondy díky své transparent-
nosti a stabilnímu zhodnocení chrání vaše prostředky před inflací. Objevte i vy mnohé 
výhody investic do nemovitostních fondů a staňte se spolumajiteli prémiových kancelář-
ských budov a získejte podíl na výnosu z jejich pronájmů.
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz
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Přihlášku a životopis doručte na e-mail: 
lenka.frgalova@spsasoupv.cz 

do 31. 5. 2021.

Tel: 582 342 311
E-mail: red.spsasoupv@infos.cz, 
URL: http://spsasou.prostejov.cz

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské,   
                 Prostějov, Lidická 4                 Prostějov, Lidická 4
 odborných elektrotechnických předmětů 
 odborných strojírenských předmětů
  s aprobací matematika-fyzika,  

popř. fyzika-chemie
 Nástup od  1. 9. 2021

Požadujeme
 vysokoškolské vzdělání v oboru  
  osvědčení o pedagogické způsobilosti  

(lze dostudovat při zaměstnání)

PŘIJME UČITELE: 



Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním masozávodem, 
díky kterému má 
Kaufland přehled 
o kvalitě a čerstvosti 
masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, inovativní 
ekologické technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů či 
workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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