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Jindřich Štreit vystavuje v zámecké 
galerii 

Ekocentrum IRIS je v nových 
prostorách

Město Prostějov obdrželo 
legionářskou medaili
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Kralice na Hané. Prodej RD 5+kk s trojgaráží, terasou, 
posezením s  grilem, dílnou a  okrasnou zahradou 
s bazénem. Zastavěná plocha 474 m2, zahrada 699 m2. 
PENB – D. Cena: 7.290.000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 4+kk s průjezdem, 
garáží a  zahradou. Veškeré inž. sítě, plynové ÚT. 
Zastavěná plocha 230 m2, zahrada 209 m2. PENB – G.
 Cena: 5.990.000 Kč

Slavíkov, okr. Prostějov. Prodej chaty 5+1 (bývalá 
hájenka). Krbová kamna, el. 230 V, vlastní studna, suchý 
záchod. Zast. plocha 39 m2, zahrada 1.946 m2.  
 Cena: 2.550.000 Kč

Prostějov, Budovcova ul.. Prodej bytového domu se 
třemi byty velikosti 3+1 v každém podlaží. Sklepy, balkony, 
malý dvůr, samostatné plyn. ÚT a  měřidla. Zastavěná 
plocha 168 m2. PENB - G. Cena: 15.990.000 Kč
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Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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Informace z města

Při slavnostním aktu v obřadní 
síni radnice obdrželi ve čtvrtek 
14. 10. 2021 představitelé města 
pamětní medaili u  příležitosti 
100 let Československé obce le-
gionářské pro statutární město 
Prostějov.

Na návrh prostějovské Jednoty 
obce legionářské bylo rozhodnuto 
o udělení pamětních medailí, a  to 
konkrétně dvěma členům Jednoty 
Prostějov – Emilu Bočkovi, ar-
mádnímu generálovi ve výslužbě, 
a Zdeňku Bezroukovi, dále dvěma 
prostějovským útvarům Armády 
České republiky, tedy 601. skupině 
speciálních sil generála Morav-

ce a  102.  průzkumnému praporu 
a také statutárnímu městu Prostějov. 
Dále byla pamětní medaile udělena 
Vladimíru Ganzarovi a dlouholeté-
mu představiteli ČsOL v Prostějově 
Miroslavu Pišťákovi. 

„Dnešní den je dnem mimořád-
ným. Městu Prostějovu se dostane 
významného ocenění za dlouhodo-
bou spolupráci s  Československou 
obcí legionářskou, které si velice vá-
žíme. Sounáležitost města s obcí le-
gionářskou spatřujeme, mimo jiné, 
také v  tom, že město nezapomíná 
a udělilo řadu Cen města Prostějova 
mnoha našim členům. Za podporu 
naší činnosti patří městu Prostějovu 

velké poděkování,“ sdělil Miroslav 
Pišťák. 

„Československá obec legionářská 
si letos připomíná sto let od svého 
založení. Vznikla jako reakce na udá-
losti první světové války a ustanovení 
našeho samostatného státu a do vín-
ku si dala Masarykovy myšlenky ob-
hajující právo Čechů a Slováků na se-
beurčení. Sám prezident Masaryk byl 
ostatně jejím členem. Je pro nás proto 
ctí, že jsme tuto medaili obdrželi, 
a  budeme její hlavní myšlenky po-
máhat rozvíjet a podporovat. Nikdo 
nesmí být zapomenut a nic nesmí být 
zapomenuto,“ uvedl primátor Franti-
šek Jura. -kaa-

Vážení občané,

v  pátek 5. listopadu zahájíme provoz 
mobilního kluziště na náměstí T. G. Ma-
saryka a  tím také odstartujeme program 
letošní Prostějovské zimy. Ledová plocha 
bude v provozu až do 9. ledna příštího roku. 
Kromě samotného bruslení pro veřejnost 
připravujeme řadu speciálních akcí, k nimž 
patří například disko na ledě, florbal na ledě 
a curling.

Součástí Prostějovské zimy bude také oblí-
bené rozsvícení vánočního stromu, tentokrát 
s Václavem Noidem Bártou, které je naplá-
nováno na 26. listopadu. Tradiční Vánoční 
jarmark bude probíhat od 24. listopadu do 
23. prosince a Silvestrovský ohňostroj začne 
poslední den v roce ve 20 hodin.

V programu Prostějovské zimy je řada dal-
ších zajímavých akcí pro děti i dospělé. Jejich 
seznam najdete například v  tomto vydání 
Prostějovských radničních listů a v komplet-
ní aktualizované podobě pak na webu města. 
Těším se, že se s řadou vás na některé z akcí 
opětovně osobně setkám.

Přeji nám všem, ať příští týdny a  měsíce 
zvládneme a můžeme se v centru Prostějova 
scházet při příležitosti kulturních vystoupe-
ní, ale také nad dobrým jídlem nebo u chut-
ného punče. Letošní rok byl opět velmi nároč-
ný a  my si zasloužíme prožít letošní svátky 
bez výraznějších omezení. Všem organizáto-
rům, kteří se na přípravě Prostějovské zimy 
podílejí, moc děkuji za jejich úsilí.

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.
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Prostějov získal Pamětní medaili 100 let 
Československé obce legionářské

Na náměstí T. G. Masaryka 
jsou aktuálně umístěny tři ven-
kovní výstavní stojany s vizuali-
zacemi plánovaných investičních 
záměrů města. 

Lidé se mohou seznámit s tím, 
jak by město nebo spíše některé 
jeho lokality mohly v  budoucnu 
vypadat. 

„Vybrali jsme v první fázi tři zá-
měry, kterými jsou revitalizace Pi-
vovarského rybníčku, terminál na 
Újezdě a  dostavba jižního centra 
města,“ nastínil primátor Franti-
šek Jura s tím, že na panelech mo-
hou kolemjdoucí vidět vizualizace 
a také se prostřednictvím textu blí-
že seznámit s plánovanou úpravou 
dané lokality. 

„Panely zde budou vystaveny 
zhruba do poloviny listopadu, 
respektive do doby, než začne 
výstavba vánočního trhu. Poté je 
přesuneme do dvorního traktu 
radnice, do prostoru k podatelně,“ 

doplnil náměstek primátora Jiří 
Rozehnal. 

V  příštím roce budou připra-
veny další obdobné prezentace ve 
veřejném prostoru.  -red-

Plánované investiční záměry 
města jsou k vidění na náměstí

Statutární město Prostějov 3
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Informace z města

Statutární město Prostějov vyzývá provozovatele 
vozidel, které nejsou více než 6 měsíců způsobi-
lá k  provozu na pozemních komunikacích (chybí 
STK), aby svá vozidla

neprodleně odstranili
z pozemních komunikací a z pozemků ve vlast-

nictví statutárního města Prostějova.
Pokud tato vozidla nebudou neprodleně odstra-

něna, přikročí statutární město Prostějov k  jejich 
odstranění, odstavení a umístění na plochu k tomu-
to účelu určenou. Náklady spojené s odstraněním 
a odstavením silničního vozidla budu po provozo-
vatelích vozidel následně vymáhány.

Pokud provozovatel nehodlá odstavené vozidlo 
provozovat, doporučujeme provést ekologickou li-
kvidaci některou ze specializovaných firem.

V případě dotazů kontaktujte Petra Poláka, pra-
covníka odboru správy a údržby majetku města – 
tel.: 582 329 558, e-mail: petr.polak@prostejov.eu.

VÝZVA  k odstranění vozidel bez platné STK

4 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

21
02

20
30

80
5

INZERCE

Nejdůležitější událostí 
letošního října byly nepo-
chybně volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. O  jejich zhodno-
cení jsme požádali primátora 
Františka Juru.

Co říkáte letošní volební 
účasti?

V  Prostějově přišlo letos 
k volbám o něco méně občanů, 
než byl celorepublikový prů-
měr. I  tak ovšem účast oproti 
minulým volbám narostla. Za-
tímco v roce 2017 jsme zaregis-
trovali účast 58,5 procenta vo-
ličů, letos to bylo téměř o čtyři 
procenta více. To je určitě pozi-
tivní trend a ukazuje to zájem 
lidí o veřejné dění. Z toho mám 

velkou radost a všem voličům, 
kteří přišli spolurozhodovat 
o naší zemi, za to děkuji.

Musím také poděkovat 
všem občanům, kteří hlasovali 
pro kandidátku hnutí ANO 
a dali mi svůj preferenční hlas. 
V našem městě jsem jich do-
stal ze všech kandidátů všech 
stran nejvíce. To mě velmi 
mile překvapilo, protože jsem 
nedělal vůbec žádnou kampaň 
a  věnoval jsem se své vlastní 
práci pro naše obyvatele.

Jak tuto podporu vnímá-
te?

Beru ji jako potvrzení, že při 
řízení a  rozvoji města jdeme 
správnou cestou. A  to nejen 
ve zvládání covidu, ale také při 

investování do naší budouc-
nosti, dobré správě městských 
financí a  kvalitních službách 
pro občany. V  posledních le-
tech jsme vyhráli snad všech-
ny myslitelné soutěže pro 
města a jejich magistráty a do-
stali jsme spoustu cen za naši 
aktivitu i přístup k nejrůzněj-
ším skupinám obyvatel včetně 
podnikatelů. I to je potvrzení, 
že si vedeme dobře.

Město je ovšem často pod 
palbou kritiky několika kon-
krétních zastupitelů…

To je pravda, musím ov-
šem dodat, že já se kritiky 
nebojím. Přirozenou rolí 
opozice je upozorňovat na 
naše případné chyby a já s tím 

nemám žádný problém. Kole-
gové plní svou kontrolní roli. 
To nám nijak nebrání umět 
spolu normálně komuniko-
vat a  často i  hledat společná 
řešení. V minulosti se nám to 
opakovaně podařilo.

Přiznám se, že bych se obe-
šel bez řečí o „Hanáckém Pa-
lermu“ a  dalších prohlášení, 
které naše město dlouhodobě 
poškozují. Tyto výroky nemají 
žádný faktický obsah, je to je-
nom nálepkování. Všechny do-
mnělé kauzy „padají pod stůl“, 
protože nemají žádný reálný 
základ. Myslím, že naši lidé to 
velmi dobře vnímají, a jsem za 
to moc rád. Navíc výsledky vo-
leb jasně hovoří v náš prospěch. 
Například já jsem dostal hlasy 

lidí z Prostějova, lidí, kteří prá-
ci naší koalice na radnici znají. 
Naši kritikové dostávali hlasy 
mimo Prostějov, tedy od lidí, 
kteří je z  komunální politiky 
neznají, což mluví za vše.

Prostějov bude mít nako-
nec v  Poslanecké sněmovně 
čtyři své zástupce. Jak to vní-
máte?

Věřím, že to může být pro 
naše město přínosem. Pro 
Prostějov je důležité mít v Pra-
ze zastání. Jsem samozřejmě 
připravený spolupracovat 
s každým z nich, pokud bude 
z jejich strany zájem Prostějo-
vu pomáhat. Protože o  naše 
město a jeho obyvatele by nám 
mělo jít především. -red-

František Jura: Volby ukázaly, 
že jdeme správnou cestou

Prostějovsko v  těchto týd-
nech patří k regionům s mi-
mořádně vysokým výskytem 
koronaviru. Místní podnika-
telé se rozhodli spustit projekt 
Zdravý Prostějov. Jeho cílem 
je zabránit opakování situace 
z předchozích vln covidu, kdy 
se zavíraly školy a provoz mu-
sely omezit i některé firmy.

První fází projektu bude 
testování dětí v  základních 
školách. Antigenní a PCR testy 

umožní zachování výuky, aniž 
by žáci roznášeli nákazu domů 
a  ta se šířila k  jejich rodičům 
a prarodičům, kteří navíc patří 
k  nejohroženější skupině po-
tenciálních pacientů. Projekt 

dále počítá s testováním učite-
lů, kteří nejsou očkováni. Pe-
dagogové by si podle vládních 
opatření testy měli hradit sami, 
Zdravý Prostějov jim je nabíd-
ne zdarma jako další formu 
ochrany celé komunity obyva-
tel města před covidem.

Projekt Zdravý Prostějov 
zaštítil primátor František Jura, 
náměstek primátora pro škol-
ství Jan Krchňavý a také před-
seda představenstva Okresní 

hospodářské komory Prostějov 
Bohuslav Švamberk. „Ukazuje 
se, že bez opatření proti koro-
naviru se neobejdeme. Když si 
vybíráme mezi prevencí a ne-
kontrolovaným šířením ná-
kazy, jsem pro prevenci. A tou 
je na prvním místě testování, 
obzvláště u mladších dětí, pro 
které zatím neexistuje vakcína,“ 
říká František Jura.

Souběžně bude projekt 
Zdravý Prostějov podporovat 

také zvyšování imunity dětí 
a očkování obyvatel Prostějova, 
kteří už mohou vakcínu dostat. 
Zvyšování imunity odstartují 
bezplatné vitamínové balíčky 
věnované místními firmami. 
Budou určeny pro děti ze škol, 
které se do projektu Zdravý 
Prostějov zapojí.

Zájemci o testování školáků 
a  bezplatné vitamínové balíč-
ky najdou další informace na 
webu zdravyprostejov.cz. -red-

Podnikatelé spouštějí projekt Zdravý Prostějov

Statutární město Prostějov 5
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28. října startuje takzva-
né  milostivé léto. Během 
něj mohou lidé snadněji 
ukončit stovky tisíc  exeku-
cí, které v  minulosti vznikly 
z  veřejnoprávních  dluhů. 
Nesplacené závazky, které 
mezitím mnohdy narostly na 
několikanásobky původního 
dluhu, půjde vymazat během 

tří měsíců za zvýhodněných 
podmínek.

Kdo do 28. ledna 2022 za-
platí zbývající jistinu (původní 
dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč 
jako náklady (750 Kč + DPH), 
ten exekuci ukončí. 

Týká se to dluhů, které mají 
lidé vůči veřejné správě, a  to 
včetně institucí s  jakýmkoli 

státním podílem nebo třeba 
podniků s účastí města. Kon-
krétně jde třeba o  dluhy za 
dopravními podniky, zdravot-
ními pojišťovnami nebo třeba 

i  za energetickou společností 
ČEZ.

Podmínkou využití milos-
tivého léta je i  to, že člověk 
nesmí být v oddlužení. A dal-

ší omezení: Milostivé léto lze 
uplatnit  jenom na exekuce, 
které řeší soudní exekutoři – 
tedy ne u  daňových a  správ-
ních exekucí.  -osv-

Vzhledem k  nárůstu 
počtu výpůjček, navýšení 
ceny a  s ohledem na před-
pokládaný odhad výpůj-
ček v  období 09-12/2021 
je třeba navýšit částku pro 
úhradu nákladů souvisejí-
cích s  provozováním bike-
sharingu. 

„Sdílená kola jsou ve měs-
tě stále více a více populární 
a  využívaná. Máme radost, 
nicméně ruku v  ruce s  tím 

jde také navýšení nákladů, 
které město bude hradit,“ 
uvedl první náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil s tím, že 
v rozpočtu města pro letošní 
rok byla na úhradu sdíle-
ných kol schválena částka ve 
výši 1,2 milionu korun. Ta se 
teď bude navyšovat:

„Celkový počet výpůjček 
za rok 2020, za období bře-
zen–prosinec, činil 67.600 
při počtu 100 kol. Naproti 

tomu v roce 2021, v období 
březen–srpen, narostl počet 
výpůjček na 69.619 a naros-
tl také počet kol, kterých je 
nyní k  dispozici 140. Proto 
je, po úhradě vyúčtování za 
měsíc srpen 2021, zmíněná 
rozpočtovaná částka téměř 
vyčerpána. Je třeba ji o 400 
tisíc navýšit,“ vypočítal prv-
ní náměstek primátora Po-
spíšil.

 -kaa-

Voliči rozhodli:

Jaroslav Faltýnek 
(ANO 2011), poslanec, 
59 let

Radim Fiala (SPD), poslanec, 
místopředseda hnutí, 
52 let

Hana Naiclerová (Piráti/STAN, 
kandidovala za STAN), ekonomka,
49 let

Ladislav Okleštěk
(ANO 2011), poslanec, 
60 let

Prostějov bude mít v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky čtyři poslance
Jsou to (v abecedním pořadí, bez titulů):

Zájem o bikesharing v Prostějově roste                           

Milostivé léto
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Obřadní síň radnice se ve 
čtvrtek 7. 10. 2021  opět stala 
místem oceňování osobností 
Cen města Prostějova za rok 
2020. Předávání cen se ujal 
primátor František Jura a čle-
nové vedení města - první ná-
městek primátora Jiří Pospíšil, 
náměstkyně Milada Sokolová 
a Alena Rašková, náměstkové 
Jiří Rozehnal a Jan Krchňavý. 
Medailonky oceněných:

Svatopluk Vála
režisér, dramaturg, scenárista, 
herec a zakladatel HaDivadla.

Narodil se v Prostějově, kde 
chodil také na základní školu. 
Vystudoval obor český jazyk 
a výtvarná výchova na Pedago-
gické fakultě Univerzity Palac-
kého, později pak ještě i  diva-
delní vědu a  dějiny umění na 
Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Působil jako 
pedagog na základních školách 
v Kostelci na Hané, v Němčicích 
a na Lidové škole umění v Pros-
tějově. Od 60. let spolupracoval 
s prostějovskými ochotnickými 
soubory a  aktivně se účastnil 
Wolkrova Prostějova – nejprve 
jako režisér, později jako člen 
poroty. V  roce 1974 založil 
v  Prostějově poloprofesionální 
soubor Hanácké divadlo, poz-
dější HaDivadlo. Od roku 1982 
pracoval v  brněnské televizi 
jako dramaturg, později jako 
vedoucí dramatické redakce. 
Působil také v Divadelním ústa-
vu v Praze a po listopadu 1989 

na Ministerstvu kultury jako 
vedoucí divadelního oddělení. 
Od poloviny 90. let působí ve 
svobodném povolání a  věnuje 
se tvorbě dokumentárních a te-
levizních filmů. 

Karel Novák
významný prostějovský

 fotograf a zástupce české 
fotografické školy. 

Vystudoval Střední lesnickou 
školu v Hranicích a později při 
zaměstnání také Školu výtvarné 
fotografie v Brně. Po jejím abso-
lutoriu nastoupil do prostějov-
ských tiskáren jako reprodukční 
fotograf. V  roce 1989 tiskárny 
opustil a  stal se fotografem na 
volné noze. Od roku 1962 se za-
čal zajímat o naturismus a stal se 
jeho nadšeným propagátorem. 
Ve své tvorbě se souběžně vě-
noval fotografii aktu a fotografii 
naturistické. Zúčastnil se mnoha 
soutěží, jak u nás, tak i v zahra-
ničí. Vystavoval mimo jiné např. 
v Ekvádoru, Mexiku, Brazílii, San 
Salvadoru, USA, a na Kubě. Zís-
kal řadu uznání a cen a jeho fo-
tografie otiskovaly časopisy u nás 
i v zahraničí. V letošním roce by 
Karel Novák oslavil pětaosmde-
sáté narozeniny.

Marie Marsová
lékařka, stála u zrodu nové 
nemocnice a dialyzačního 

střediska v Prostějově. 
Díky svým schopnostem, 

odhodlání a píli pomohla a stále 

pomáhá desítkám lidí z  Pro-
stějova a  okolí. Stála u  zrodu 
nové prostějovské nemocnice 
– nejprve jako náměstkyně pro 
léčebnou péči a  později jako 
její ředitelka. Zasadila se zde 
také o  vznik dialyzačního od-
dělení, díky němuž teď mnoho 
pa cientů může žít plnohod-
notným životem. Později řídila 
jako lékařská ředitelka nejen 
nemocnici v  Prostějově, ale 
i  v  Přerově a  Šternberku, stala 
se předsedkyní představenstva 
AGEL Středomoravské ne-
mocniční, a.s. V současné době 
působí jako 1. místopředsed-
kyně představenstva mateřské 
společnosti AGEL a.s. Ve své 
práci zůstala věrná i své profesi 
lékařky na dialýze a  v  nefro-
logické ambulanci. Právě její 
zásluhou dlouhodobě probíhá 
spolupráce s vedením města na 
rozvoji zdravotnických a návaz-
ných služeb pro občany města 
Prostějova. 

Oldřich Machač
hokejový obránce, českoslo-

venský reprezentant, několika-
násobný mistr světa a držitel tří 

olympijských medailí.
Oldřich Machač se narodil 

v Prostějově, od roku 1967 ob-
lékal dres TJ Železárny Prostě-
jov. Odtud přestoupil do Košic 
a později do Komety Brno, kde 
odehrál většinu své hokejové 
kariéry. Tu ukončil v roce 1982 
v  německém Rosenheimu. 
V naší nejvyšší hokejové soutě-

ži odehrál 490 utkání a vstřelil 
108 branek. Dvanáct let hrál 
za národní tým, reprezentační 
dres oblékl v dvě stě devadesáti 
třech utkáních a vstřelil v nich 
37 branek. Je trojnásobným 
mistrem světa, finalistou Ka-
nadského poháru. Zúčastnil se 
tří olympiád, na kterých získal 
dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Z  devatenácti světo-
vých šampionátů přivezl kromě 
tří zlatých, pět stříbrných a  tři 
bronzové medaile. V roce 1972 
se stal členem all stars týmu na 
mistrovství světa v  Praze. Od 
roku 1999 je členem prestižní 
síně slávy světové hokejové fe-
derace a od roku 2008 členem 
síně slávy českého hokeje.

Naděžda Hořínková
mistryně Československa ve 

střelbě z malorážky, trenérka re-
prezentace žen a juniorů, členka 

Českého klubu olympioniků.
Narodila se v  Prostějově 

a  svůj život spojila se svým 
manželem Otokarem Hořín-
kem, stříbrným medailistou 
z  olympiády v  Melbourne. 
Patří k  legendám střelecké-
ho sportu, a  to jako aktivní 
sportovkyně, reprezentantka 
a trenérka. V roce 1958 si vy-
střílela československý rekord 
v  malorážce a  v  roce 1963 se 
stala v této disciplíně i mistryní 
republiky. Zúčastnila se řady 
mezinárodních soutěží. Po 
ukončení aktivní sportovní ka-
riéry několik let trénovala naši 

reprezentaci žen a  juniorů. Je 
držitelkou 1. výkonnostní třídy, 
nositelkou odznaku mistr střel-
by a v roce 1972 jí byl udělen 
čestný titul mistr sportu. Je také 
dlouholetou členkou Českého 
klubu olympioniků. Naděžda 
Hořínková je velká patriotka 
a při závodech u nás i v zahra-
ničí vždy propagovala dobré 
jméno města Prostějova.

Jiří Šindler
celoživotní učitel společenské 

výchovy a společenského tance.
Po ukončení studia na Vyš-

ší průmyslové strojnické škole 
v Prostějově absolvoval Taneční 
konzervatoř v  Olomouci. Od 
roku 1961 se aktivně věnoval 
taneční činnosti. Nejprve v  ta-
nečním kroužku v  Plzni, poté 
byl 12 let uměleckým vedoucím 
kroužku společenských tanců 
při závodním klubu oděvního 
průmyslu Prostějov a  od roku 
1972 působil několik let jako 
odborný pracovník pro taneční 
obory na okresním kulturním 
středisku v Prostějově. Od roku 
1965 až do roku 2018 se aktivně 
věnoval pedagogické činnosti. 
Pořádal klasické a  pokračova-
cí kurzy společenského tance 
a v roce 1992 také založil taneč-
ní klub v Prostějově. Je držitelem 
bronzového, stříbrného a zlaté-
ho odznaku Svazu učitelů tance 
za práci s mládeží. V roce 2006 
se stal doživotním čestným čle-
nem Svazu učitelů tance České 
republiky. -red-
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Poprvé nabídne šerm!
Olomoucký kraj společně 

s Českým olympijským výborem 
přiblížil podrobnosti olympiády 
dětí a mládeže, která se v našem 
regionu uskuteční v červnu 2022. 
Představil se například hotový 
maskot a  také ambasador akce, 
kterým je šermíř Jakub Jurka.

„Maskotem her je orel vyvede-
ný v barvách kraje a držící vlajku 
České republiky. Původně se hry 
měly konat už letos, kvůli epide-
mii covidu-19 ale byly odloženy 
právě na příští rok,“ uvedl Michal 
Zácha, náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje pro oblast sportu.

V Olomouckém kraji poměří zá-
vodníci síly v celkem dvaceti spor-
tech na čtyřiatřiceti sportovištích.

„Her se v celkem šesti městech 
zúčastní tisíce mladých sportov-

ců. Partnerskými městy akce bu-
dou Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Uničov, Kojetín a  Velká Bystři-
ce,“ upřesnil Josef Suchánek, hejt-
man Olomouckého kraje. 

Kde se bude sportovat kon-
krétně v  Prostějově, osvětlil pri-
mátor města František Jura:

„Dáváme hrám k dispozici ve-
lodrom, halu Reálného gymnázia 
a ZŠ Otto Wichterleho, prostory 

Sportcentra Prostějov, ZŠ a  MŠ 
Melantrichovu a  Národní spor-
tovní centrum Prostějov.“

 Olympiáda dětí a mládeže je 
důležitým projektem pořádaným 
pro mladé sportovce.

„Jde o  motivaci dětí a  mládeže 
ještě více ke sportu a zlepšovat se – to 
je zásadním poselstvím těchto her. 
Na letní olympiádu mládeže přije-
dou do kraje tisíce sportovců a po-
četné zástupy doprovodných týmů,“ 
uzavřel prostějovský náměstek pri-
mátora pro sport Jan Krchňavý.

Ambasadorem akce je Jakub 
Jurka, šermíř a úspěšný účastník 
olympijských her v Tokiu. Zaha-
jovací ceremoniál proběhne na 
ligovém fotbalovém stadionu Sig-
my Olomouc.

 Zdroj: Ol. kraj / MMPv
Foto maskota her: Ol. kraj

Rada města Prostějova 
schválila zahájení zadávací-
ho řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce při 
revitalizaci Pivovarského ryb-
níčku ve Vrahovicích. 

O  co konkrétně při obnově 
rybníčku půjde, osvětluje primá-
tor Prostějova František Jura:

„V rámci revitalizace vodní ná-
drže bude opraven výtok nádrže, 
včetně výpustného zařízení. Bude 
zde třeba odtěžit sediment z celé 
plochy nádrže a obnovit opevně-
ní břehů rovnaninou z lomového 
kamene. V rámci zakázky bude 
pro zvýšení rekreačního poten-
ciálu území vytvořena v prostoru 
zátopy mělká zóna (brouzdaliště) 

se zpevněným dnem a s nášlap-
nými kameny vystupujícími nad 
vodní hladinu. Přístup k  mělké 
zóně bude umožněn po betono-
vých schodech. Zóna bude za-
rostlá rostlinným společenstvím, 

které poslouží jako náhradní sta-
noviště pro vodní živočichy.“

Revitalizace rybníčku zároveň 
vytvoří i  možnost částečného 
vypouštění nádrže pro údržbové 
práce.

Vedení města nezapomíná 
také na relax pro ty, kteří budou 
oblast využívat k odpočinku.

„K  dispozici bude nový mo-
biliář – jak nové lavičky, tak také 
pochopitelně i  odpadkové koše. 
Pevně věřím, že se toto místo 
změní tak, aby zde lidé mohli 
trávit volný čas, aby tento kus 
přírody byl místem, kam budou 
lidé rádi chodit,“ věří náměstkyně 
primátora Milada Sokolová zod-
povědná za životní prostředí.

Je třeba zmínit, že město má 
v plánu řešit celou tamní lokalitu!

„Souběžně s  touto revitalizací 
se připravuje projekt na novou 
cyklostezku od Olomoucké ulice 
směr  rybníček - mimo komu-

nikaci Říční, dále rozšíření ko-
munikace kolem občerstvení Na 
Rybníčku, revitalizaci sídliště Svor-
nosti, rozšíření železničního pře-
jezdu u myší díry (ve spolupráci 
se Správou železnic) a revitalizaci 
parčíku u  rybníčku ve Vrahovi-
cích,“ doplnil rozsah budoucích 
kroků náměstek primátora Jiří 
Rozehnal, který se stará o stavební 
rozvoj a investice města.

Celková předpokládaná hod-
nota veřejné zakázky: 12,4 milio-
nu korun (bez DPH)

Předpokládaný termín zaháje-
ní realizace: prosinec 2021

Požadovaný termín ukončení 
realizace: do 15. 8. 2022.

 -kaa-

Poradenské centrum 
nebo Dny umění nevido-
mých. To jsou oblasti dotač-
ních žádostí, kterým radní 
na svém posledním jednání 
vyhověli. 

Žadatelé tak využijí dotač-
ní tituly: Dotace na celoroční 
činnost organizace pro oblast 
sociální a  Dotace na jedno-
rázovou akci organizace pro 
oblast sociální v celkové výši 
40 tisíc korun. 

Konkrétně se jednalo o žá-
dost Svazu neslyšících a  ne-
doslýchavých osob v ČR, kteří 
žádali o dotační příspěvek na 
činnost centra v Prostějově. 

„Z  této dotace je možno 
zaplatit nájemné včetně slu-
žeb, telefon, internet, kance-
lářské a  hygienické potřeby, 
kreativní materiál na sociálně 
aktivizační služby či odborné 
školení,“ popsala náměstkyně 
primátora Alena Rašková, 
která se o  sociální agendu 
města stará.

Další peníze podpoří 
Sjednocenou organizaci ne-
vidomých a  slabozrakých 
České republiky a jejich akci 
Dny umění nevidomých, 
která proběhne za finanční 
spoluúčasti města Prostějo-
va. -kaa-

Náměstkyně primátora 
Alena Rašková spolu s vedou-
cí Odboru sociálních služeb 
Marcelou Vejmělkovou včera 
(6. 10. 2021) v Centru sociál-
ních služeb Prostějov předá-
valy ocenění za nový sborník 
„ Příroda kolem nás“. Na jeho 
zpracování se podíleli klienti 
centra a senioři blízkého okolí. 
Svoji práci připojily také děti 
školní družiny Základní ško-
ly Dr. Horáka Prostějov. Byli 
jsme s  fotoaparátem u  toho 
a  slavnostní chvíli zazname-
nali.

I když jsme malí, dokážeme 
pomáhat a udělat radost velkým 
a  zkušeným.  V  názvu je obsa-
žena základní myšlenka, která 
vede k poznání reálného života 

a uvědomování si, že jakákoliv 
aktivita, psychická, fyzická nebo 
sociální, dává člověku ve stáří 
pocit smysluplnosti a  naplně-
ní. Cílem je pomáhat starším 
lidem, být otevřený k  osudu 
jiných, chovat se slušně a nebýt 
lhostejný k  těm, kteří pomoc 
potřebují. Cílem je zapojení se-
niorů do života a snaha vyplnit 
společně trávený volný čas.

„Ani v  dnešní covidové si-
tuaci, kdy jsme všichni na čas 
museli přerušit osobní návštěvy 
seniorů, tady na naše milé ba-
bičky nezapomněli. Spolupráce 
zde probíhala i takzvaně na dál-
ku a vznikla krásná práce, jejíž 
výsledkem je sborník s názvem 
Příroda kolem nás. Jsem moc 
ráda, že ti nejmladší s těmi dříve 

narozenými si takto skvěle rozu-
mí,“ usmívala se při předávání 
ocenění náměstkyně primátora 
Alena Rašková.

A co bylo důvodem setkání?
„Již poněkolikáté jsme vy-

hlásili seniorům soutěž, kde 
každý, kdo chtěl soutěžit, mohl 

poslat svůj příběh na dané 
téma, fotografie, výrobek nebo 
obrázek. Posledním tématem 
se stala Příroda kolem nás. Ze 
zaslaných prací vznikl krás-
ný sborník. Dalším dětským 
počinem byly obrázky barev 
a  fantazie na téma Babiččin 

košík. Sborník, který vznikl, se 
velmi povedl. Získal ocenění 
i  v  soutěžích Dětský čin roku 
a Brána k druhým. Díky tomu-
to snažení mohly děti ze Zá-
kladní školy Dr. Horáka navští-
vit naše hlavní město. O  tom, 
jak probíhá spolupráce dětí 
a  seniorů, se zajímala i  Čes-
ká televize a děti se zúčastnily 
natáčení, kde odpovídaly na 
různé otázky reportéra pořadu. 
Ten se bude vysílat 21. prosince 
letošního roku,“ vysvětlila Na-
děžda Kalábová, vychovatelka 
na ZŠ škole Dr. Horáka.

Zdroj: Naděžda Kalábová, 
vychovatelka na ZŠ škole Dr. 

Horáka + MMPv.
Foto: MMPv + ZŠ Dr. 

Horáka

Děti a senioři vytvořili sborník, který bodoval i v Praze

Město bude 
opět pomáhat 

v sociální oblasti

Revitalizace Pivovarského rybníčku

Olympiáda dětí a mládeže 
bude v příštím roce
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Dny se krátí, vzduch se ochlazu-
je a květů v botanické zahradě po-
stupně ubývá. Královnami tohoto 
období jsou hvězdnicovité rostli-
ny rodů Aster a  Chrysanthemum 
a zejména těch prvně jmenovaných 
najdeme v Botanické zahradě Petra 
Albrechta pěknou sbírku. Dominu-
jí jí různé kultivary hvězdnice no-
voanglické, která nás potěší květy 
snad ve všech myslitelných odstí-
nech růžové. 

Jak v zahradě ubývá květů, pozorný 
návštěvník si všímá jiných zajímavostí. 

Zvláštně se odlupující kůry kolkvicie, 
zářivých listů jinanu, rudého brslenu, či 
nejrůznějších plodů. Mezi nimi vynikají 
velikostí růžová souplodí šácholanu, na-
opak počtem droboučké malvičky skal-
níku. A náš skalník vrbolistý, který roste 
na okraji skalky, patří v  tomto období 
k nepřehlédnutelným dominantám za-
hrady. V botanické zahradě je stále na 
co koukat, tak se přijďte přesvědčit.

 Libor Marčan
Botanická zahrada je od října 

otevřena pondělí až pátek 
od 8 do 15 hodin.

Nové působiště centra za-
hájilo svoji činnost.

Dnes (12. 10. 2021) probě-
hl v  nové budově Ekocentra 
Iris Prostějov den otevřených 
dveří, kterým byla prakticky 
zahájena činnost nové budo-
vy. Slavnostního přestřižení 
pásky se ujal, spolu s  dětmi 
z  blízké mateřské školy, pri-
mátor Prostějova František 
Jura a zástupkyně hejtmanství 
Renata Honzáková, vedou-
cí oddělení ochrany přírody 
Odboru životního prostředí 
Olomouckého kraje. Společ-
ně se zástupci vedení města 
1. náměstkem primátora Ji-
řím Pospíšilem, náměstky 
Jiřím Rozehnalem, Miladou 
Sokolovou si následně areál 
prohlédli.

„Budova, kde se zabýva-
jí  především ekologickou vý-
chovou, vzděláváním a  osvě-
tou v oblasti ekologie, ochrany 
přírody a krajiny, je vybavena 
takzvanou modrozelenou 
infrastrukturou. Ta sem ne-
odmyslitelně patří a  já děkuji 
všem za úspěšné dokončení 

stavby tohoto místa, které 
bude sloužit jak těm nejmen-
ším, tak širokému spektru ge-
nerací,“ uvedl primátor Fran-
tišek Jura.

Vnitřní pracovní prosto-
ry Ekocentra nově zahrnují 
recepci, kanceláře, učebny, 
knihovnu a sociální zázemí.

„Stavba centra je kon-
strukčně velmi povedená 
a vlídná k životnímu prostředí. 
Jde o další dílek do skládačky 

objektů s  takzvanou, již zde 
zmíněnou, modrozelenou in-
frastrukturou. Je to směr, kte-
rým se město vydává,“ doplnil 
1. náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

Novostavba vznikla na mís-
tě původního objektu, který 
byl pro nevyhovující technic-
ký stav zbourán. Vše je posta-
veno podle moderních tech-
nologií 21. století.

„Je zde takzvaná zelená 

střecha se zavodňovacím 
systémem, učebny, zahradní 
nádvoří, kde mohou probíhat 
venkovní aktivity. Nezapo-
mínáme ani na hospodaře-
ní s  vodou. Šedé splaškové 

vody jdou do čističky odpad-
ních vod a po jejich přečištění 
jsou zaústěny do retenční ná-
drže, která je vybavena tech-
nologií pro využití těchto vod 
v  objektu.  Dešťové vody jsou 
svedeny do retenční nádr-
že s bezpečnostním přepadem 
do vsakovací jámy. Retenční 
nádrž je vybavena čerpadlem 
pro možnost využití dešťo-
vých vod pro zálivku a  toale-
ty,“ krátce vysvětlil náměstek 
primátora Jiří Rozehnal. 

„Mám velikou radost 
z toho, že organizace, která se 
zabývá vzděláváním v  oblasti 
ekologie, má tuto budovu, kte-
rá splňuje všechny požadavky 
modrozelené infrastruktury 
a  nebojí se je využívat,“ uza-
vřela náměstkyně primátora 
Milada Sokolová.

Foto: MMPv

Botanická zahrada láká na 
podzimní procházku mezi 
astrami a barevným listím

Den otevřených dveří v Ekocentru IRIS

Dodavatel stavby: POZEMSTAV Prostějov, a.s., 
termín realizace: 12/2020 - 07/2021.

V roce 2021 byla získána dotace z Olomouckého kraje ve 
výši 1 mil. Kč, celkové náklady 10 036 730 Kč (bez DPH). 

V srpnu 2021 byla stavba zkolaudována. 
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Nové rozvody kyslíku přímo 
na pokoje pacientů, obnova pří-
strojové techniky pro umělou 
plicní ventilaci i  plán restruk-
turalizace personálu – to je jen 
část opatření, která v  uplynu-
lých týdnech zavedla Nemoc-
nice AGEL Prostějov s  cílem 
zajistit co nejkvalitnější péči 
o pacienty s koronavirem. Ak-
tuálně je tak nemocnice připra-
vena nejen zvládnout případný 
příliv pacientů, ale zároveň jim 
nabídnout nejlepší možnou 
péči a řešení jejich obtíží.

„V uplynulých dnech jsme do-
končili rekonstrukci infekčního 
oddělení a nově máme nainsta-
lovány rozvody kyslíku na všech 
pokojích. Zároveň probíhají 
stavební práce na výměně velko-
kapacitního zásobníku kyslíku, 
který nově bude dvojnásobně vel-
ký,“ prozrazuje MUDr. Martin 
Pomajbík, MBA, primář ARO 
Nemocnice AGEL Prostějov, 
s  tím, že tuto investici ocení 
zejména právě pacienti s koro-
navirem či jinými dechovými 
obtížemi.

Pacientů s  koronavirem při-
tom nemocnice za celou dobu 
pandemie hospitalizovala téměř 
1300, kdy v době největšího ná-
poru bylo v nemocnici najednou 
i 130 pacientů s tímto onemoc-

něním, a  to v  různě závažném 
stavu.

„Pacientům s  koronavirem 
u  nás nabízíme komplexní péči, 
od základního vyšetření ve smyslu 
diagnostiky covidu-19, laborator-
ního vyšetření krve, mikrobiolo-
gického vyšetření či radiodiagnos-
tických technik přes podávání léků 
na zmírnění průběhu onemocně-
ní, inhalační terapii až po postco-
vidovou péči v ambulancích, jako 
je plicní či rehabilitační,“ vyjme-
novává primář Pomajbík.

Aktuálně jsou v Nemocnici 
AGEL Prostějov s koronavirem 
hospitalizovány jen jednotky 
pacientů. Pokud by jejich po-
čty ale významněji rostly, je 
nemocnice připravena restruk-
turalizovat personál oddělení 
ARO, chirurgické JIP a aneste-
zie tak, aby byla péče o tyto pa-
cienty zajištěna v maximálním 
rozsahu. Primář Pomajbík ov-
šem věří, že situace již nebude 
tolik dramatická jako v minu-
losti. „Naše očkovací centrum 
ke konci září přeočkovalo přes 
63 procent populace okresu 
Prostějov, z  toho osoby nad 60 
let tvoří téměř 80 procent. Proto 
doufám, že by se již neměla opa-
kovat situace z  konce loňského 
a kraje letošního roku,“ uzavírá 
primář. -red-

S t a r o ž i t n í ků v  k r á m
P r o d e j n í  v ý s t a v a  s t a r o ž i t n o s t í  a  u m ěn í

v e  s p o l u p r á c i  s  A s o c i a c í  s t a r o ž i t n í ků ,  z . s .

M ě s t s k á  g a l e r i e  -  z á m e k
P r o s t ě j o v ,  P e r n š t ý n s k é  n á m .  1 7 6 / 8

2 .  1 1 .  –  2 3 .  1 2 .  2 0 2 1
ú t e r ý  –  č t v r t e k  1 3 . 0 0  –  1 7 . 0 0

( p o r a d n a  s o u d n í h o  z n a l c e  -  p o  t e l .  d o h o d ě )

S t a r o ž i t n o s t i  D É C O
P h D r .  M i r o s l a v  M a c í k

PP a r t y z á n s k á  3 0 2 2 / 9 ,  7 9 6  0 1    P r o s t ě j o v
+ 4 2 0  6 0 8  7 3 4  8 7 5

m i r . m a c i k @ g m a i l . c o m

V Nemocnici AGEL Prostějov jsou na 
pacienty s koronavirem připraveni
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V tomto měsíci si připomí-
náme sto padesát let od naro-
zení prostějovského rodáka 
a  starosty města Stanislava 
Manharda.

Narodil se 13. listopadu 1871 
v  Prostějově jako nejstarší syn 
obuvnického mistra Františka 
Manharda. Studoval čtyři roky 
na prostějovské reálce. Z  finan-
čních důvodů však byl nucen stu-
dia zanechat.  Otec jej přivedl do 
řad sociální demokracie.  Stal se 
zakladatelem čtenářsko-pěvec-
kého spolku Svornost a  působil 
v Dělnické tělovýchovné jednotě. 

Prošel řadou profesí. Byl po-
mocným dělníkem v otcově díl-
ně, prodavačem v 1. potravním 
dělnickém spolku a  výčepním 
v dělnickém domě. Jeho organi-
zátorské schopnosti a  pracovní 

nasazení jej přivedly nakonec 
k  práci administrátora stranic-
kého tiskového orgánu Hlasu 
lidu a k práci ředitele Dělnického 
mlýna a Dělnické záložny. 

V listopadu 1913 byl zvolen do 
prostějovského obecního zastu-
pitelstva.  V roce 1918 se aktivně 
postavil za samostatný českoslo-

venský stát. 31. října 1918 se stal 
jedním z  předsedů Okresního 
národního výboru v Prostějově. 
Na základě vítězství sociálních 
demokratů v  červnových vol-
bách byl 8. července 1919 zvolen 
starostou Prostějova. Do této 
funkce byl zvolen celkem třikrát.

Měl zásluhy na vypracování 
regulačního plánu města.  Bylo 
postaveno jedenáct činžovních 
domů v ulicích Vodní, Palackého 
a  Svatoplukově.  Byly dlážděny 
ulice a náměstí, budovány nové 
komunikace. Manhardovou 
zásluhou došlo k  výstavbě le-
teckých kasáren a  k  přemístění 
leteckého učiliště z  Chebu do 
Prostějova. Rozhodl o zaklenutí 
a regulaci mlýnské strouhy, roz-
šíření škol a  sociálních ústavů. 
Například byla rozšířena 1. obec-

ná dívčí škola v  Rejskově ulici, 
postavena nová měšťanská škola 
na Husově náměstí a přebudo-
ván sirotčinec, nazvaný okresní 
dětský domov. Byla také rekon-
struována městská plynárna 
a elektrárna.

Stanislav Manhard byl také 
členem různých institucí a správ-
ních rad.  Byl předsedou okresní-
ho silničního výboru, předsedou 
ředitelství městské spořitelny 
a městské školní rady, předsedou 
konzumního družstva Budouc-
nost. Byl zakládajícím členem 
firmy Univerzal a  podpůrného 
a vzdělávacího spolku Karly Má-
chové. Zemřel 27. března 1928 
v Prostějově na srdeční selhání ve 
svých šestapadesáti letech.

Vážený a  oblíbený staros-
ta, bytostný demokrat, dobrý 

a poctivý člověk.  Tím vším byl 
Stanislav Manhard. Vážili se ho 
jeho spolupracovníci a členové 
spolků.  Jeho blízký spolupra-
covník, středoškolský učitel 
a  náměstek starosty Ambrož 
Soška o něm napsal: „Starosta 
Stanislav Manhard dal svým 
životem občanstvu příklad 
muže mravenčí práce, muže 
vzdělaného, snášenlivého a ne-
zištného.“ 

Na portrétu od malíře An-
tonína Majera v  galerii starostů 
prostějovské radnice vidíme 
tvář vážného muže s  typickým 
rudým karafiátem na klopě. 
V Prostějově nám tuto osobnost 
připomíná čestný hrob v  cent-
rální části hřbitova s pomníkem 
ve tvaru mramorového sloupu 
a název ulice.  Hana Bartková

Výročí měsíce

PODZIMNÍ SBÍRKA
PRO JEŽKY

od 11. 10. do 30. 11. 
Ekocentrum Iris ve spolupráci 

se Záchrannou stanicí v Němči-
cích nad Hanou vyhlašují sbírku 
potravin pro ježky a další živo-
čichy ve stanici. Donést můžete 
konzervy, kapsičky či granule 
pro kočky. Dobroty můžete do-
nést každé úterý a čtvrtek od 13 
do 16 hod. do Ekocentra Iris na 
Husově nám. 67.

KARTOUZKA A RADÍKOV
středa 3. 11. 

Vycházka nejen pro seniory 
nás povede z Dolan u Olomouce 
do Radíkova. Na okraji Dolan 
navštívíme Kartouzku – zříceni-
nu kartuziánského kláštera Vallis 
Josaphat. Odtud vystoupíme po 
naučné stezce ke studánce Jiřího 
Wolkera a dojdeme k Fortu č. II 
Radíkov. Ráno společný odjezd 
vlakem z  hl. nádraží v  8:35 do 
Olomouce. Návrat do Prostějova 
mezi 13. a 14. hod. Délka trasy 
asi 6 km.

NAUČNÁ STEZKA PRABÁBA
středa 10. 11.

Vycházka nejen pro senio-
ry povede do okolí Šternberka. 
Projdeme si zde nenáročnou 
naučnou stezku Prabába. V pří-
padě špatného počasí navštívíme 
Šternberský klášter a  Expozici 
času. Ráno společný odjezd 

vlakem z  hl. nádraží v  8:35 do 
Olomouce, odtud pokračujeme 
autobusem do Šternberku. Ná-
vrat kolem 14. hod. Délka trasy 
5-6 km. 

HRAD CIMBURK
středa 17. 11. (stát. svátek)
Vycházka pro všechny gene-

race. Vydáme se do Městečka 
Trnávka a vystoupíme ke zříce-
nině hradu Cimburk. Pro děti 
budou připraveny hravé aktivity 
a hledání pokladu. Ráno společ-
ný odjezd vlakem z  hl. nádraží 
v  8:02, návrat do 13:30. Délka 
trasy asi 4 km.

USPÁVÁNÍ JEŽKŮ
pátek 19. 11. od 16 hod.

Beseda o ježcích, jejich životě 
a zimním spánku. Povídání bude 
doplněno ukázkou živých ježků. 
Pro děti budou připraveny hravé 
ježčí aktivity. Besedy se zúčastní 
i  vedoucí Stanice pro handica-
pované živočichy v  Němčicích 
nad Hanou. Začátek akce v  16 
hodin v Kovárně Ekocentra Iris. 
Vstupné (kočičí masové konzer-
vy nebo 30 Kč) bude věnováno 
na podporu ježků ve stanici.

BYLINKOVÉ DOPOLEDNE
sobota 20. 11. od 10 hod.

Setkání se známým  lito-
velským bylinkářem Vláďou 
Vytáskem. Seznámíme se s růz-
nými bylinkami a jejich účinky, 

vysvětlíme si, jakým způsobem 
bylinky zpracovávat, a ochutná-
me Vláďou namíchaný čaj. Akce 
se koná od 10 do 13 hod. v Ko-
várně Ekocentra Iris. Vstupné 
100 Kč.

VÝSTAVA KARBON 
– POZDRAV Z PRVOHOR
středa 24. 11. od 10 hod.

Akce nejen pro seniory, při níž 
společně navštívíme zajímavou 

výstavu v prostějovském muzeu. 
Výstavou nás provede její autorka 
RNDr. V. Jašková. Sraz v 10 hod. 
před budovou muzea, vstupné si 
hradí každý účastník sám.

PŘIPRAVUJEME:
LUDÉŘOV – DRAHANOVICE

středa 1. 12.
Vycházka nejen pro seniory 

nás zavede ke Keltské svatyni 
v  Ludéřově. Odtud se vydáme 

přes Kníničky ke studánce Svatá 
voda u Drahanovic a vycházku 
ukončíme v  Drahanovicích. 
Ráno odjezd autobusem z Pros-
tějova v 8:45 (st. č. 1) do Ludéřo-
va s přestupem v Pěnčíně. Návrat 
vlakem z Drahanovic do 13:45. 
Délka trasy asi 6 km. 
Akce finančně podpořilo statutár-
ní město Prostějov, Olomoucký 

kraj a MŽP v rámci projektu Me-
zigenerační vzdělávání v přírodě.

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 listopad 2021 tyto akce:

27. 11. 2021 sobota / 19:00 hodin / přednáškový sál / mimo předplatné
John Chapman a Dave Freeman

Klíč pro dva - DERNIÉRA
Moje divadlo Prostějov – Režie: Pavel Drmola

Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal, R. Slovák, P. Drmola, 
P. Bukvová, H. Šprynarová, R. Volek

Rošťácky bláznivá britská 
konverzační komedie o tom, 

jak ve svém bytě 
bez úhony přežít setkání 

svých milenců, jejich 
manželek a dávných přátel.

Realizováno za podpory 
města Prostějov

Vstupenky je možné 
zakoupit v divadelní  
pokladně Městského 
divadla v Prostějově.

MOJE DIVADLO ZVE:
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Azylové centrum v  Pros-
tějově je jako každou zimu 
připraveno pomoci lidem, 
kteří se ocitli v  tíživé životní 
situaci spojené se ztrátou by-
dlení. Kromě služeb sociální 
prevence jako denní centrum 
a  noclehárna máme připra-
venu celou řadu nástrojů po-
moci v nelehké životní situaci, 
z nichž většina je poskytována 
zdarma. 

Klienti terénního pro-
gramu mají možnost využít 
zapůjčení stanu i  spacáku. 
Jedinou podmínkou je do-
stavení se do AC, kde o tuto 
pomoc požádají. Samozřej-
mostí je potravinový balíček 
první pomoci a  využití níz-
koprahového denního cent-
ra. Součástí je i využití sprch 
nebo možnost praní prádla. 
Tato informace se k  lidem 
bez domova opět dostane 
přes terénního pracovníka, 

který denně objíždí známé 
i neznámé lokality a toto vše 
mapuje. 

V době velkých mrazů mají 
bezdomovci zajištěn bezplat-
ný pobyt včetně nouzového 
přespání. Stále je možnost za-
půjčení tzv. iglú – přístřešků 
zabraňujícím umrznutí.

Nadále spolupracujeme 
s  potravinovou bankou, bu-
deme se účastnit „Potravinové 
sbírky" v  některém ze super-
marketů v Prostějově. Toto je 
velkým přínosem, hlavně pro 
osamělé rodiče s  dětmi, kteří 
se mnohdy nacházejí ve velmi 
tíživé situaci. Spolupracuje-
me již s  vícero organizacemi, 
Nadační fond Albert nám 
například daroval dezinfek-
ce a  oblečení pro děti, Měst-
ská knihovna Prostějov nám 
poskytla k  užívání vyřazené 
knihy, za což jsme také velice 
vděčni.

V  průběhu roku 2021 se 
azylovému centru podařilo 
splnit naplánované opravy 
i nákupy navzdory složité si-
tuaci s covidem a nouzovým 
stavem. V  letošním roce se 
povedlo realizovat spoustu 
plánů. Byl předlážděn dvůr 
a opraven chodník před AC, 

v  části azylového domu pro 
ženy byly rozvedeny televizní 
antény a to samé i v budově 
noclehárny. Byla provedena 
oprava kuchyňských linek 
v  části pro muže, neustále 
se provádí různé drobnější 
opravy a  v  neposlední řadě 
provedení všech revizí po-

třebných k  provozu AC. 
V  brzké době ještě projdou 
opravou všechny venkovní 
dveře na hospodářské budo-
vě.

Opět nám s financováním 
pomohlo město Prostějov, 
čímž velmi děkujeme za fi-
nanční podporu a spoluúčast, 
kterou jsme využili na dofi-
nancování provozu a  která 
dosahovala 600.000 Kč.

V celém zařízení AC pro-
bíhá osvěta, která se týká 
očkování proti covidu–19, 
a  také zprostředkování to-
hoto očkování přes sociální 
pracovníky. Na azylovém 
domě máme proočkovanost 
45  % a  noclehárny a  níz-
koprahové denní centrum 
40 %. Přičemž klienty nadále 
informujeme i formou letáč-
ků v  terénu o  možnostech 
očkování.

 Mgr. Jan Kalla, MBA

Spolek Zet-My poskytuje 
v Olomouckém kraji terén-
ní odlehčovací službu ZET, 
kterou již druhým rokem 
kombinuje s dosud ne příliš 
známou metodou home-
sharing. Tato specifická for-
ma odlehčovacího pobytu 
je založena na sdílené péči 
o dítě či dospívajícího s au-

tismem na bázi komunitní 
pomoci.

Organizace Zet-My stále 
přijímá do projektu jak pe-
čující, tak i  zájemce o  tzv. 
hostitelství. V  pilotním pro-
jektu Homesharing pro Olo-
moucký kraj tato organizace 
již úspěšně propojila dvě dvo-
jice rodin. Pečujícím rodinám 

tato forma odlehčení nabízí 
možnost sdílet péči o  své 
dítě s  vyškoleným dobrovol-
níkem/hostitelem v  jeho při-
rozeném prostředí. Dítěti 
je umožněno navázat nové 
dlouhodobé vztahy a pečující 
získá prostor k odpočinku od 
náročné a nepřetržité péče. 

Hostitel není odborníkem 

na péči o  dítě s  postižením, 
ale člověkem, který daruje část 
svého volného času  a obohatí 
tak nejen život dítěte, ale i svůj 
vlastní. Zároveň projde ško-
lením, v němž si ověří schop-
nost empatie a získá základní 
informace o  práci s  lidmi 
s  postižením. Celým proce-
sem propojování provází obě 

strany zkušený průvodce z řad 
pracovníků organizace, který 
jim pomáhá dle individuál-
ních potřeb. Péče o dítě s autis-
mem je náročná a ani pečující, 
ani hostitel v  tom nezůstávají 
sám. Více o  homesharingu, 
který podpořil nadační fond 
Abakus, se dozvíte na  
www.zet-my.cz.

Podpora pečujícím a příležitost k seberealizaci 
pro lidi s empatií v projektu Homesharing

Služby azylového centra v zimě

NOVÍ OBČÁNCINOVÍ OBČÁNCI
města Prostějovaměsta Prostějova

Michal Pařenica
Agáta Brančíková
Viktorie Stela Petrásková
Alexej Sochanyč
Sebastien Valkovič
Patricio Porčogoš
Damián Klvač
Maxmilián Ludwig
Nina Matušková
Vojtěch Krejčiřík
Petr Viliam Soldán
Barnabáš Kopečný
Michaela Bočková
Tomáš Koukal
Justýna Zemljaková
Raul Jan Szlovák
Rozálie Dzurianová

Tobias Pohl
Ema Sadílková
Tomáš Mareš 
Šimon Grmolec
Amelie Calcaňo Silven
Petr Kašpar
Matyáš Kocian
Natálie Lisová
Barbora Malíčková
Viktorie Chaloupková
Ellen Rohovská
Zoe Palkovičová
Tobiáš Horák
Eliška Minářová
Eliška Krylová
Nermina Kovačević

Vítání dětí ze dne 16. 9. 2021

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
2. 11. 2021 14 : 00 TRÉNINK PAMĚTI

Další díl oblíbeného cyklu
Miroslava Vyroubalová
certifikovaná lektorka

9. 11. 2021 14 : 00
Beseda s městskou policií
Pojďme si připomenout, jak se bránit 
před různými nástrahami a nežádou-
cími jevy

Petr Zapletal 
Městská policie Prostějov

16. 11. 2021 14 : 00
Prostějov XX. století
Ještě jednou nahlédneme do historie 
našeho města

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

23. 11. 2021  14 : 00
Život a dílo Josefa Schreiera
Seznámíme se s  nejvýznamnější 
osobností kantorské barokní hudby 
na Moravě

Mgr. Zdeněk Smiřický
předseda, Vlastivědný 
spolek
Žerotín, Dřevohostice

30. 11. 2021                              14 : 00
Historický kvíz
Prostějov je město, které znám - 
je toto tvrzení pravdivé?

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

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční
v prostorách LIPKY, z.s., Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak).
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Na všechny akce MC je nutné se předem přihlásit.
V současné době probíhá podzimní cyklus pravidelných 
programů pro rodiče s dětmi cyklus listopad-prosinec.

MC Cipísek nabízí denně programy pro rodiče a děti od  
3 měsíců do tří let, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky, 

besedy, a semináře pro rodiče a další jednorázové akce.
Rodičovská zaklínadla aneb základy efektivní 

komunikace s dětmi  
Jak komunikovat s dětmi, abychom si lépe rozuměli? Proč 

nepoužívat proč a ty jsi šikulka?
Prokletí hodných holek a zlobivých kluků, Jak se boří 

a tvoří sebevědomí dětí a mnoho dalšího.
úterý 9.11. 18.00-20.00  beseda pro rodiče s Mgr. M. Skládalovou

On-line skupina MC Cipísek - facebooková skupina 
Rodičovské inspirace 

  Aktuální nabídka a bližší informace najdete na: 
www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail:  mcprostejov@centrum.cz 

Nezisková společnost Mezi 
námi, o.p.s., která na Prostě-
jovsku, Olomoucku, Mohel-
nicku a Přerovsku již více než 
2 roky propojuje nejmenší 
a malé děti s nejstaršími ob-
čany, ocenila spolupracující 
školky a  seniorská zařízení. 
Za co? Za skvělou mezigene-
rační spolupráci a  rozdávání 
radosti v roce 2020/2021, tedy 
v době, kdy to bylo obzvláště 

potřeba. V  Prostějově jsou 
oceněnými Domov seniorů 
na Nerudově ulici, Centrum 
sociálních služeb na Lidické 
ulici, MŠ Melantrichova a MŠ 
Šárka. 

Děkujeme, že jste s  námi. 
Mezi námi. 

Mgr. Alena Hálková
PhDr. Maria Řičánková, 

koordinátorky 
Mezi námi, o.p.s.

2021 Sběrný dvůr Svoz odpadů
Datum Den Anenská Průmyslová
17. listopadu středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
24. prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
25. prosince sobota ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME
26. prosince neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME
31. prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

2022    
1.ledna sobota ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Městská policie, skupi-
na prevence kriminality 
Prostějov s  vedením denní-
ho stacionáře LIPKA, z.s., 
uspořádala pro své klienty 
zábavné sportovní soutěžní 
dopoledne.

Soutěží se zúčastnilo více 
jak  šedesát klientů denního 
stacionáře  různých věkových 
kategorií, které v  úvodu při-

šel pozdravit primátor města 
František Jura a první náměs-
tek primátora Jiří Pospíšil.

Soutěžící si mohli vy-
zkoušet laserovou střelnici 
s  vyhodnocením zásahů na 
počítači, střelbu lukem, dále 
dovednosti v  kriketu, házení 
na cíl v discgolfu, hod na cíl 
kukuřičným pytlíkem. Sou-
částí byly i zábavné testy z do-

pravních předpisů. V  rámci 
dopoledního programu se 
klientům věnovali dva stráž-
níci městské policie a pracov-
níci stacionáře LIPKA, z.s.

Akci podpořilo i příjemné 
podzimní počasí a  účastníci 
si užili krásné sportovní do-
poledne.

Zdroj a foto: Městská 
policie Prostějov

Zábavné sportovní dopoledne pobavilo

Mezi námi, o. p. s., 
rozdává diplomy

MC Cipísek
listopad 2021

Provoz sběrných dvorů 
a svoz odpadů ve svátky
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Informace z města

INZERCE

PROGRAM NA LISTOPAD
Upozornění: program, počty účastníků a pod-
mínky účasti mohou být upravovány v závislosti 
na vládních protiepidemických opatřeních.
Pondělky 9.30–11.30 – program pro rodiče 
s  malými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco 
vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudeb-
ní a manuální schopnosti. Přijďte si odpočinout 
od každodenní rutiny, získat nové přátele a do-
zvědět se důležité informace. Rodinná atmo-
sféra v malých skupinách rodičů a dětí. Probíhá 
každé pondělí mimo státní svátky a prázdniny.
Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí 30 Kč/1-3 
vlastní děti. 
Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací akce (semi-
náře, kurzy)
26. 10. Zahájení Kurzu efektivního rodi-
čovství - 1. lekce: Jak lépe porozumět svému 
dítěti i sobě?
Lektorky Mgr. J. Rozehnalová a L. Poskočilová, 
M.A, DiS. Kurz vám pomůže lépe rozumět 
svým dětem, vychovávat je k zodpovědnosti, 
správně s nimi komunikovat a řešit konflikty. 
Zároveň nabízíme hlídání dětí. Bližší informa-
ce na tel. 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz. 
Kapacita kurzu je 12 osob. Dotované vstupné: 
600 Kč/osoba/kurz, 1000 Kč/rodičovský pár/
kurz. Při přihlášení je nutno zaplatit nevrat-
nou zálohu 200 Kč. Přihlášky a platby záloh na 
www.mozaikaprostejov.cz.
2. 11. Kurz efektivního rodičovství - 2. lekce: 
Čtyři výchovné styly 
9. 11. Kurz efektivního rodičovství - 3. lekce: 
Pochopení chování a zlobení dítěte
16. 11. Kurz efektivního rodičovství – 4. lek-
ce: Být povzbuzujícím rodičem 
23. 11. Kurz efektivního rodičovství – 5. lekce: 
Vstřícné naslouchání a efektivní sdělování 
30. 11. Kurz efektivního rodičovství – 6. lek-
ce: Přirozené a logické důsledky
Středy 8.30–11.30 – Školička v  Mozaice – 
adaptační kurz pro děti před vstupem do MŠ
Připravte své děti na vstup do mateřské školy 
a na odloučení od rodičů. Nabízíme kurz – pět 
dopolední (3. 11. – 8. 12. 2021), v nichž bude-
me simulovat režim v MŠ (výtvarné, hudební, 
pohybové aktivity) včetně pobytu venku. Kapa-
cita kurzu je 8-10 dětí. Kurzovné: 1.500 Kč/dítě, 

z toho nevratná záloha při přihlášení: 200 Kč. 
Pokud z důvodu nemoci nevyužijete všechny 
lekce, je možno využít zdarma vstupy na pon-
dělní Kluby rodičů a dětí. Bližší informace: mo-
zaika@zebrik-os.cz, tel.: 776 347 021. Přihlášky 
a úhrada zálohy: www.mozaikaprostejov.cz.
Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací a volnočaso-
vá setkání s hlídáním dětí.
11. 11. Chile – prezentace manželů Valdovinos
Rodilý Chilan Fabian Valdovinos nám přijde 
povyprávět o své zemi - o chilské kultuře, gas-
tronomii, zdravotnictví, školství… Dozvíte se 
zajímavé reálie života v Chile, které si my v Ev-
ropě ani nedovedeme představit. Tlumočení 
zajistí Fabianova česká manželka, která výklad 
o Chile doplní o své postřehy.
Vstupné 50 Kč dospělí, hlídání dětí 30 Kč/1-3 
vlastní děti.
25. 11. Adventní svícny – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS.
Pojďte advent přivítat výrobou svícnu. Na 
dřevěný základ upevníme bodce se svícny do 
řady a okolí ozdobíme jehličím, přírodninami 
a dalšími ozdobami pomocí tavné pistole. S se-
bou si přineste pouze vlastní svíčky. Rezervujte 
si místo do 22. 11.! Vstupné 100 Kč, hlídání dětí 
30 Kč/1-3 vlastní děti.

Připravujeme:
2. 12. Mikulášská party – 17.00–19.00
Zveme vás na zábavný podvečer plný her a sou-
těží, které si pro vaše děti připraví tým pana 
Mikuláše (čert letos opět nepřijde!). Chybět ne-
bude mikulášská nadílka. POZOR: NA AKCI 
JE NUTNO SE PŘIHLÁSIT DO 28. 11. na 
www.mozaikaprostejov.cz. Těšíme se na vás! 
Vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč za každé dítě.
Zřizovatel: Žebřík, z. s. Adresa: Raisova 1159, 
Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, 
mozaika@zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikul-
turni.centrum, www.mozaikaprostejov.cz.
Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou pod-
pořeny 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.

Večer

07/11
19h.

Na programu: 

A. Jorgensen
O. Blaha 
G. Gershwin
L. Armstrong 
a další...

Prostějov, sál ČCE 
(U Kalicha 1 / Kollárova 6)

N
e

Farní sbor ČCE v Prostějově Vás srdečně zve na 

a klavír
pro trombón

Ondřej Jiskra

Daniel Jun
host: 
Martin „Tugi“ Pivoňka 
- perkuse

20
21
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BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Marie Špičáková
• Petr Holinka
• Alžběta Knollová
• Jiřina Kurková
• Marcela 
 Závodníková
• Jiří Vejvoda
• Alois Trunečka
• Mgr. Hana 
 Kudličková
• Alena Špringerová
• Jan Kvíčala
• Ladislav Brandecký
• Danka Skoumalová
• Karel Trnečka
• Zdeněk Silný
• Eva Pechová
• Jiří Šťastný
• Marie Coufalová
• Lubomír Pecha
• Ludmila Navrátilová
• Jaroslav Franc
• Marta Muchová
• Ivo Vitásek
• Eva Krahulcová
•  Mgr. Milada Ulmanová
• Mgr. Zdeněk Šilhán

75 let
• Bohumil Dopita
• Zlatuše Šustrová
• Květoslava Studýnková
• Ivana Zvonečková
• Ludmila Kočarová
• Marie Hassová
• Jaroslava Kotrysová
• Ing. František Stavný
• Oldřich Vyroubal
• Věra Sochuliaková
• Miloslava Roháčková
• Ing. Zdeněk Nový
• Marta Lungurarová

80 let
• Jana Musilová
• Anna Nedbalová
• Ing. Jaroslav Krejčí
• Marta Spáčilová
• Jiří Chybík
• Vladimír Polcr
• Alena Zedníčková

85 let
• Eva Vysloužilová

• Marie Francová
• Vilém Pěnčík
• Vlasta Vlčková
• Jaroslava 
 Zatloukalová

90 let
• Eva Nováková
• Ludmila Hirtová
• Jarmila Procházková
• Božena Dědková
• Olga Svobodová

91 let
• Olga Hradilová
• Ludmila Šínová
• Marie Skladalová
• Božena Pohludková

92 let
• Jarmila Lapčíková
• Maria Vedmochová

93 let
• Ludmila Náglová

94 let
• Lubomír Studený
• Ing. Hynek Horák

95 let
• Eva Kučová

96 let
• Aloisie Tylšarová
• Jiřina Vítková
• Františka Lakomá

97 let
• Alma Gorošová
• Alžběta Malíšková 

98 let
• Blanka Homolová
• Jarmila 
 Zatloukalová

101 let
• Květoslava Přidalová

Seznam jubilantů, kteří v měsíci
září 2021 oslavili svá jubilea

INZERCE

13. 11. – sobota – ZOO 
Ostrava a veletrh Kreativ 
(výstaviště Černá louka 
je v centru města).

23. 11. – úterý – Pa-
mátník písemnictví Raj-
hrad (+farní obchůdek) 
a muzeum Brno.

A kam zamíříme v pro-
sinci? Určitě někam na 
vánoční trhy.

Podrobnější informace 
najdete za výlohou pro-
dejny (nám. T. G. Masa-
ryka 18), na letáčcích a na 
webu: www.filemon-bau-
cis.cz. Telefon na prodej-
nu je 722 464 228.

Akce jsou pořádány ve 
spolupráci se Zdravým 
městem Prostějov.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jana Šmudlová

VÝLETY 
PRO SENIORY 
V LISTOPADU 

2021

Nové wellness 
v Prostějově

WWW.ARE-SAUNY.CZ        +420 587 407 186

MIKOLÁŠE ALŠE 274/23, PROSTĚJOV - VRAHOVICE

Finská sauna, BIO sauna, masáže, whirlpool

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nové wellness 
v Prostějově
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Nové wellness 
v Prostějově
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Nové wellness 
v Prostějově
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Nové wellness 
v Prostějově
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MIKOLÁŠE ALŠE 274/23, PROSTĚJOV - VRAHOVICE

Finská sauna, BIO sauna, masáže, whirlpool

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nové wellness 
v Prostějově

WWW.ARE-SAUNY.CZ        +420 587 407 186

MIKOLÁŠE ALŠE 274/23, PROSTĚJOV - VRAHOVICE

Finská sauna, BIO sauna, masáže, whirlpool

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

LISTO PAD  2021 

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.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

1.

2.

3.

4.

9.

10.

11.

13.

15.

19.

20.

22.

27.

28.

29.

1.

2.

 NE   1. 

PO 

ÚT

ST    

ČT

ÚT

ST 

ČT

SO

PO

PÁ

SO

PO

SO

NE

PO

ST

ČT

    

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: REBELKY | DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová, režie: Antonín Procházka

Tomáš Dianiška, Igor Orozovič: BEZRUKÝ FRANTÍK | DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula, Tomáš Dianiška, Igor Orozovič, Tereza Dočkalová, Nataša Mikulová ad., režie:  F. X. Kalba

Eric Assous: HORSKÁ DRÁHA | DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná/Jitka Ježková, režie: Petr Halberstadt

Zuzana Dostálová: SOBĚSTAČNÝ
Účinkují: Markéta Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlílk) a Zuzana Dostálová

CESTAMI TVŮRCŮ MODERNÍ ARCHITEKTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI
Výstava ke 150. výročí narození Jana Kotěry

Petr Horníček, Tomsa Legierski, Matyáš Ramba: KOLAPS | LOSERS CIRQUE COMPANY
Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba ad., režie: Tomsa Legierski

T.  Stoppard – M. Norman – L. Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
Hrají: Josef Láska, Jana Ondrušková, Josef Pejchal, Petr Dohnal, Jindra Janoušková ad., režie: Petr Novotný

BÉVÁVALO | KLAS a KLÁSEK KRALICE NA HANÉ
Pořad k 50. výročí založení souboru Klas a 45. výročí založení dětského souboru Klásek. 

Gérard Bitton, Michel Munz: SMÍM PROSIT?... | ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
Hrají: Jan Révai, Martin Polách/ Igor Bareš, Robert Jašków/Jarmil Škvrňa ad. , režie: Jaromír Janeček

Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco: LADY OSKAR | DIVADLO KALICH PRAHA
(náhradní titul za STARCI NA CHMELU)
Režie a hlavní role: Jana Paulová, dále hrají: David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, Vendula Fialová ad. 

V. Fatka, P. Jarčevský, M. Chovanec, Ondřej Klíč: LETEM SOKOLÍM | DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč, režie: Petr Jarčevský

KABARET PROSTĚJOVSKÝCH DIVADEL
Účinkují: DIVADLO POINT, MOJE DIVADLO, NEMODERNÍ ŽENY, EVAH, KNITTY WITTY - PLETÁRNA, studenti SŠDAM a další

Kateřina Tučková, Michal Lang: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ | DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Hrají: Tereza Dočkalová, Lada Jelínková, Marie Málková, František Mitáš, Jakub Albrecht, Vendula Fialová ad., režie: Michal Lang

John Chapman – Dave Freeman: KLÍČ PRO DVA | MOJE DIVADLO PROSTĚJOV
Hrají: Martina Drmolová, Hana Švédová, Jakub Dohnal, Pavel Drmola ad. , režie: Pavel Drmola

ADVENTNÍ KONCERT | Pořádá: ZUŠ V. Ambrose Prostějov
Účinkuje Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose | Dirigent: Rudolf Prosecký, Zdeněk Pella | Zpěv: Zuzana Kožnárková 

LA BÚSQUEDA „HLEDÁNÍ“ 
MICHAL SVOBODA – klasická kytara | RADKA RUBEŠOVÁ – mezzosoprán
 
IL BOHEMO 2021
Účinkují: Zdeněk Plech, Pavel Švingr, Igor Loškár a Barbora Řeháčková  | Pořádá: Statutární město Prostějov

Jan Jiráň, Miroslav Kořínek: CARMEN Y CARMEN | AGENTURA PROMOTION
Hrají: Dagmar Pecková, Barbora Hrzánová, Jan Jiráň ad., režie: Jan Jiráň

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA B
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5N 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
SLEVA PRO SENIORY 50%
DOPRODEJ

18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
LISTOVÁNÍ.CZ Č. 2
DOPRODEJ

17 HODIN
PROMENOÁR DIVADLA
VERNISÁŽ VÝSTAVY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5N
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
SLEVA PRO STUDENTY 50%
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
DOPRODEJ

17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
DOPRODEJ

PÁTEK 19. LISTOPADU
19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA B 
(SEZÓNA 2019/2020)
DOPRODEJ

17 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
PRO VEŘEJNOST
NOC DIVADEL

20 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
PRO VEŘEJNOST
NOC DIVADEL

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5P 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21)
DOPRODEJ

19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
MIMO PŘEDPLATNÉ
PRO VEŘEJNOST

17 HODIN 
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
MIMO PŘEDPLATNÉ
SLEVA PRO VŠECHNY ABONENTY 
A SENIORY 50%

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST
 
19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
5. 12. | ČTYŘLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče (sezóna 2019/2020) | doprodej | VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM | Divadlo Drak Hradec Králové
12. 12. | pro veřejnost | KOUZELNÝ PŘÍBĚH | TO ZUŠ V. Ambrose Prostějov
17. 12. | pro veřejnost | LÉTAJÍCÍ RABÍN 20 let  | koncert
18. 12. | pro veřejnost | AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU | Divadlo Hanácké obce Prostějov

PROSINEC

PROSINEC
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17 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO VEŘEJNOST  | Program je vhodný pro celou rodinu.
Vojtěch Fatka, Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč: 

LETEM SOKOLÍM
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč, režie: Petr Jarčevský
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO

20 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO VEŘEJNOST

KABARET PROSTĚJOVSKÝCH DIVADEL
Chacharózní program plný brilantně vypointovaných skečů i úsměvné šmíry.  
Účinkují: DIVADLO POINT, MOJE DIVADLO, NEMODERNÍ ŽENY, EVAH, 
MARTA MATĚJOVÁ, KNITTY WITTY - PLETÁRNA, studenti SŠDAM a dalšíN
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20·11·2021
Fresh air

Někdy se stačí jen nadechnout

nocdivadel_plaakt_a2_01.indd   1nocdivadel_plaakt_a2_01.indd   1 02.10.2021   21:2202.10.2021   21:22

Devátý ročník Noci diva-
del se uskuteční tradičně tře-
tí listopadovou sobotu, tedy 
20. listopadu 2021. Akce 
letos nese podtitul Fresh 
Air. Noc divadel prezentuje 
divadlo tvořivým způsobem 
v  netradiční formě, a  tak 
i program v Městském diva-
dle v Prostějově bude výsost-
ně speciální.

Sobotní podvečer v 17 ho-
din zahájí mistrná klaunerie 
pro celou rodinu o  tom, že 
lhát se nemá, ani když víte, že 
máte pravdu. Autorská insce-
nace Letem sokolím Michala 
Chovance a  Ondřeje Klíče 
z  brněnského Divadla Bolka 
Polívky odhaluje podivuhod-
né přátelství dvou klaunů, 
kteří se ve staré sokolovně 
urputně snaží připravit na 
všesokolský slet. 

A ve 20 hodin vypukne bá-
ječný a  třeskutě vtipný spek-
tákl. Se zatajeným dechem 
budou  diváci sledovat las-
kavou drzost prostějovských 
ochotníků, kteří svůj přetlak 
kreativity napěchují do Kaba-
retu prostějovských divadel. 
V  programu vystoupí stáli-
ce i  nováčci prostějovského 
uměleckého světa. Diváky 
čekají brilantně vypointova-

né skeče i  úsměvná šmíra. 
Pestrou směsici chacharózní-
ho programu vytvoří ivadlo 
Point, Nemoderní Ženy, 
Moje divadlo, Evah, Marta 
Matějová a  spousta dalších 
osobností, které nezapadají 
do žádného uskupení anebo 
naopak jsou členy vícero sou-
borů. 

„Odvážní návštěvníci 
prostějovské noci divadel si 
budou moci užít show pří-
mo na jevišti v  prostoru za 
oponou. Zájemcům bude 
mimořádně přístupná třeba 
i  primátorská lóže, ve které 
bude intenzivně pracovat 
KNITTY WITTY - PLE-
TÁRNA. Do tajuplných 
zákoutí divadelního schodi-
ště pak čerstvý vítr přivane 
studenty SŠDAM s  jejich 
reflexí pandemického živo-
ta,“ prozrazuje k  programu 
Hana Šprynarová, drama-
turgyně Městského divadla 
v Prostějově.

„Prostějováci, i vy ti z Dr-
žovic, Určic či Vrahovic - 
přijďte na výjimečnou Noc 
divadel,“ zve všechny do pro-
stor Kotěrovy budovy Hana 
Šprynarová a  upozorňuje, že 
vstupenky jsou již v  prodeji 
a kapacita je omezena. -red-

Noc divadel v Prostějově 
osvěží jako čerstvý vítr 

klauniáda či kabaret
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Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Čtvrtek 4/11 • 15:00

komedie • 2021 • Česko • 117 min. 
režie: Patrik Hartl

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky 
a Karla si čtyři kamarádi ve středním 
věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit 
svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel se pokusí najít v sobě 
odvahu udělat pořádnou kravinu jako 
zamlada. Kdo splní úkol, není sráč…

Není čas zemřít
Úterý 9/11 • 15:00

akční • 2021 • Velká Británie/USA
163 min. • režie: Cary Joji Fukunaga

James Bond, agent 007, skončil aktivní 
službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého 
trvání. Mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. Bond se během 
v y š e t řo v á n í  d o s t a n e  n a  s t o p u 
nevyzpytatelného zločince, který 
disponuje nebezpečnou a velmi 
ničivou novou technologií.

Pompeje – město hříchu
Čtvrtek 18/11 • 15:00

umění na plátně • 2020 • Itálie 
83 min. • režie: Pappi Corsicato

Po m p e j e  j s o u  m í s t e m ,  k t e r é 
každoročně navštíví více než čtyři 
miliony lidí. O jeho utajované historii se 
ale obecně moc neví. Napravuje to 
dokumentární snímek Pompeje – 
město hříchu, vydávající se na cestu 
zpět  po  proudu času , za  mýty 
a postavami, jež byly považovány za 
zvrhlé dříve, než byla vůbec zvrhlost 
objevena. Příběh skandálů, ambicí
a tvůrčího génia, který se katolická 
církev marně pokoušela skrýt.

Karel
Úterý 23/11 • 15:00

dokument • 2020 • Česko • 133 min. 
režie: Olga Malířová Špátová

Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová 
natáčela s Karlem Gottem po dobu 
celého jednoho roku a díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním 
příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor.

METRO SENIOR: KÁVA V 
CENĚ FILMU

komedie • 2021 • Česko • 95 min.  
režie: Vojtěch Moravec

Čtyři kamarádky jsou sebevědomé, 
chytré, probírají spolu chlapy a vztahy. 
Sára začala žít ve světě sociálních sítí, 
Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, 
její manžel workoholik moc doma není, 
a tak není divu, že ji okouzlí mladý 
zpěvák David. Zuzana je po rozchodu 
s Kamilem bez peněz, prostě upra-
covaná a uhoněná matka dvou dětí. 
Zat o  E l i š ka  m á  s k v ě l é h o  k l u k , 
nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí 
špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají 
jedna druhou.

Karel 
+ recitál s písněmi Karla Gotta
Neděle 3/10 • 16:00 • 150,-

dokument • 2020 • Česko • 133 min. 
režie: Olga Malířová Špátová

Film Karel není a nemá být přehlídkou 
nesporné slávy Karla Gotta a jeho 
pěveckého talentu. Režisérka vstoupila 
se svou kamerou tam, kde sláva končí 
a kde se z fenomenálního zpěváka 
stává pouze Karel, nadšený malíř, 
milující manžel a táta. Film odhaluje 
soukromí , k teré  s i  j inak  snaž i l 
s pokorou a láskou chránit. Po (před-
premiéře!) snímku jsme pro vás 
připravili recitál s talentovaným zpě-
vákem Petrem Šuráněm, který poz-
vedne filmový zážitek až do výšin, kde 
létají zlatí slavíci.

LISTOPAD
 2021

11METRO 
SENIOR

speciální projekce 
filmů brzy odpoledne

přístupné všem 
bez omezení věku

za 70 Kč

Statutární město Prostějov 21

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

MÁTE NÁVRH, JAK ZLEPŠIT SVÉ MĚSTO?
POJĎME JEJ REALIZOVAT.
Haló haló! Už jste slyšeli, že Prostějov spustil první ročník participativního rozpočtu a má nachystané celkem 3 miliony korun 
na realizaci vašich nápadů? 

Od začátku října do konce listopadu máte příležitost navrhnout projekt (nebo tři :) a pomoct tak vylepšit život v našem 
městě. Nemusíte se držet při zemi, každý nápad se počítá a na jednotlivé projekty je k dispozici až 1 milion korun. Projektů 
uvedeme do života tolik, kolik se jich vejde do celkové částky. Zatím vás nic nenapadá? Nevadí, ještě máte skoro měsíc čas.

A abychom vás inspirovali, mrkněte, co všechno se dá změnit. I na malých věcech záleží, protože dohromady tvoří celek.  
Pro naši ilustraci jsme si vybrali ulice Švabinského – Janáčkova, plochu nedaleko hlavního vlakového nádraží.

NAVRHUJTE: 
• zakrýt odpadové nádoby, 

• opravit chodník, 

• nahradit odpadkové koše, 

• modernější osvětlení,  

• tartanovou dráhu...

SPOLečně rOzvíjíme PrOSTějOv

NAVRHUJTE: 
• grillpoint,

• herní prvky pro děti,

• workout pro sportovce,

• nové lavičky,

• relaxační prostor...

Možností je spousta, stačí udělat první krok a podat váš návrh. Chcete se 
zapojit, dozvědět se další informace nebo mít přehled o aktualitách?  

Otevřete si webovou stránku rozvijime.prostejov.eu!
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INZERCE

Participativní rozpočet

Společně rozvíjíme 
budoucnost našeho města

rozvijime.prostejov.eu

Podávejte vaše návrhy 
od 1.10. do 30.11.2021

21
10

25
31

38
3
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KNIHOVNA | MĚSTSKÁ 
KN IHOVNA 
PROSTĚJOV
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

1. 11. | PO | 17.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
DEN PRO IZRAEL
Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco 
nového, tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Tentokrát na téma: ,,Proč 
stojíme za Izraelem?! Izrael světlo národů?” Hosty budou odborníci na 
blízkovýchodní problematiku RNDr. Mojmír Kallus, Ing. Daniel Žingor
a Ing. Jaromír Vykoukal.

2., 16., 30.11. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku. Další 
přednáška z cyklu „Evropské kulturní hodnoty“. Koná se pod záštitou 
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

3. 11. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
PAVEL TOMEŠ: LITERÁRNÍ STAND-UP
Netradiční autorské čtení publicisty, textaře a stand-up komika Pavla 
Tomeše. Autor několika knih fejetonů a nedávno vydaného humorného 
románu o smrti „Až na ten konec dobrý“ bude mluvit o psaní, čtení 
a vydávání knih tak, že vás to bude určitě bavit.

4., 18.11. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA  
PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý sudý 
týden, vždy ve čtvrtek, se v prostějovské knihovně koná „Poradna pro 
spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

9.11. | ÚT | 9.30 H | UČEBNA   
PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ 
Promítání speciální zvukové verze filmové pohádky režiséra Jiřího Stra-
cha Svatojánský věneček je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře 
naší knihovny. Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami 
organizací Sons a Tyflocentrum.

11. 11. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
ZDRAVOU STRAVOU PROTI ÚNAVĚ
Jste neustále unavení a vyčerpaní? Vstáváte z postele jen s vidinou šálku 
kávy? Přemýšlíte, jak se z bludného kruhu únavy vymanit? Poradí vám 
nutriční terapeutka Zuzana Švédová, autorka knihy Zdravou stravou proti 
únavě.

15. 11. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
VIETNAM: Z PROSTĚJOVA AŽ NA VRCHOL FANSIPANU
Cestovatelský večer v režii ptenského rodáka Václava Plesky 
a Prostějováka Karla Ptáčka, kteří se s námi podělí o nevšední zážitky 
a fotografie z jejich putování po Vietnamu až na vrchol nejvyšší hory 
Indočíny – Fansipanu. Výstavu fotografií z této cesty můžete navštívit 
v Galerii Na Půdě knihovny až do konce roku.

24. 11. | ST | 10 - 15 H | PODKROVNÍ SÁL   
VÝSTAVA POTMĚ
Nahlédněte do světa nevidomých a vyzkoušejte si, jaké to je poznávat 
věci bez použití zraku a vnímat svět jen čtyřmi smysly. K návštěvě vás 
srdečně zvou pracovníci regionální pobočky organizace Tyflocentrum, 
kteří jedinečnou „Výstavu potmě“ připravili. 

30. 11. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát budeme vyrábět adventní dekorace. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je 
omezen. Těšíme se na Vás. 

 

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
3. 11. | ST | 17 H   
ODPOLEDNÍ BESEDA: HOROROVÉ PŘÍBĚHY
Každý všední den dopoledne se v knihovně pro děti a mládež konají 
besedy pro školky a školy. Zajímá vás, jak takové besedy probíhají? 
Připravili jsme pro vás ukázkovou sérii, kde vám je představíme. Třetí 
beseda je na téma Horor a je vhodná pro celý první stupeň ZŠ. Budeme 
se bavit o vzniku první hororové knížky, představíme si známé autory 
hororových příběhů a ukážeme si, jak horory najít v knihovně. Beseda 
je určena pro děti do 12 let, ale pokud jste starší a rádi se bojíte, přijďte 
taky. 

8. 11. | PO | 17 H   
ANGLIČTINA PRO DĚTI A RODIČE
Karoline je rodilá mluvčí z Kanady, která mluví plynně anglicky, česky 
a francouzsky. Pomáhá lidem zdokonalovat se v angličtině a připravila si 
pro děti a jejich rodiče interaktivní čtení v anglickém jazyce. Tentokrát si 
budeme povídat o americkém svátku Halloween. Akce je určena pro děti 
od 8 do 12 let. Zájemci se můžou hlásit v knihovně nebo na tel. č. 582 329 
673, počet míst je omezen. 
 
10. 11. | ST | 17 H   
VIRTUÁLNÍ REALITA: OCEAN DESCENT
Zajímá vás virtuální realita (VR)? Chcete si ji vyzkoušet na vlastní kůži? 
Zveme vás do knihovny na Ocean Descent. Jedná se o 15 minutový VR 
zážitek, při kterém se potápíte v kleci na mořské dno k záhadné ponorce 
a zažijete mnohá překvapení. Zájemci se můžou hlásit v knihovně nebo 
na tel. č. 582 329 673, počet míst je omezen. „Hra“ je určená pro děti 
a mládež od 12 do 18 let (děti do 15 let se musí prokázat dokladem 
s fotkou a získat souhlas rodičů).

18. 11. | ČT | 15 – 17 H  
DESKOHRANÍ
Oblíbené deskohraní se vrací! I v průběhu školního roku si můžete 
v knihovně zahrát deskové hry – se svými přáteli nebo s náhodnými 
spoluhráči. Přijďte sami, s kamarády či rodiči, pro všechny se najde ta 
pravá hra. Rádi vám s ní pomůžeme a vysvětlíme pravidla.

24. 11. | ST | 17.15 H   
ÚNIKOVKA – MINECRAFT 
Úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají a baví je Minecraft. Podsta-
tou hry je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spolupráci do 
45 minut z knihovny. Hra je určena pro 2 - 5 hráčů od 7 do 12 let (ideálně 
menší parta kamarádů). Vaším cílem bude vyřešit záhady a odhalit, kdo 
naboural server Minecraftu. Rezervujte si místo předem na tel. č. 582 329 
673 nebo přímo v knihovně. Bez předchozí a potvrzené rezervace není 
možno hrát. Hru nabízíme zdarma. Stačí, aby jeden člen týmu měl platný 
průkaz do knihovny. 

25. 11. | ČT | 15 – 17 H  
TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tentokrát budeme 
vyrábět papírový adventní věnec. Akce je určena dětem do 15 let. Tvořivá 
dílna vás bude čekat vždy každý poslední čtvrtek v měsíci.

PO CELÝ MĚSÍC
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU 
Máme pro vás další luštitelskou soutěž o ceny. Křížovku opět připravil Petr 
Urbánek z Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Zadání je k dispozici v čítárně 
nebo na webu knihovny. Správné řešení odevzdávejte do 11. prosince 2021 
v čítárně. Pět vylosovaných výherců získá knižní odměnu. 

UPOZORNĚNÍ
Všichni účastníci hromadných akcí konaných uvnitř knihovny musí mít po celou 
dobu nasazený respirátor a při příchodu předložit platné potvrzení o očkování, 
o prodělání nemoci nebo o negativním testu na onemocnění covid-19. 

PO CELÝ MĚSÍC
SOUTĚŽ S HARRY POTTEREM
Už popáté se s knihovnou vydáme do světa Harryho Pottera. Místo velké 
odpolední akce se letos můžete těšit na soutěžní kvíz v knihovně pro děti 
a mládež. Prověřte své znalosti z knih a filmů o Harry Potterovi a odpovězte 
na záludné otázky. Kvíz otestuje vaše IQ až na samotnou hranici a natáhne 
šlachy vašich znalostí až k prasknutí. Na pomoc budete mít připraveny všechny 
knihy o magickém světě Harryho Pottera, které u nás máme. Po vyplnění kvíz 
odevzdejte v knihovně sově Hedvice. Soutěžit můžete do 30. listopadu. Pak 
Hedvika odletí do Bradavic předat kvízy ke kontrole. Tři vylosovaní, kteří zod-
poví správně všechny otázky, dostanou krásné tematické ceny. O speciální 
cenu mohou soutěžit ti, kdo se doma s kvízem vyfotí v bradavickém kostýmu 
a fotku nám pošlou. Více informací najdete na www.knihovnapv.cz/harry.

24 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

O  tom, jak se plní sny, 
nám budou v  pondělí 15. 
listopadu v 17 hod. povídat 
cestovatelé Václav Pleska 
a Karel Ptáček. V době, kdy 
Prostějovák Karel Ptáček již 
dávno plnil svůj cestovatel-
ský diář zážitky, nebyl ještě 
ptenský rodák Václav Pleska 
na světě. Díky společné tou-
ze objevovat exotická místa 
se ovšem tato dvojice dob-
rodruhů potkala. Slovo dalo 
slovo a  po týdnech příprav 

se společně vydali objevovat 
krásy Vietnamu. Jejich cesta 
vedla přes rýžová pole, ne-
konečná údolí, zátoky řek, 
mystické chrámy a  zapo-
menuté uličky až na vrchol 
nejvyšší hory Indočíny – 
Fansipanu. Vybaveni pouze 
odhodláním a  za pomoci 
vlaků a  motorek putovali 
touto nádhernou zemí s fas-
cinující historií, úžasnými 
lidmi a skvělou gastronomií. 
Každý den byl prostoupen 

skvělým pocitem, že sny se 
mohou stát skutečností. Při-
jměte pozvání a  prostřed-

nictvím fotek a  vzpomínek 
prožijte tuto cestu s  nimi. 
Výstavu fotografií Václa-

va Plesky můžete navštívit 
v Galerii Na Půdě knihovny 
až do konce roku. -red-

Jste neustále unavení? 
Vstáváte ráno z  postele 
jen s  vidinou šálku kávy? 
Konzumujete desítky léků, 
které s  sebou nesou ne-
příjemné vedlejší účinky? 
Jste obézní, nemocní a  vy-
čerpaní? Přemýšlíte, jak se 
z  bludného kruhu únavy 
vymanit?  Na vině může 
být nevhodně seskládaná 
strava, kvůli níž energie bě-
hem dne stagnuje. Nutriční 
terapeutka Zuzana Švédo-
vá, autorka knihy Zdravou 
stravou proti únavě, vám 
ve čtvrtek 11.  listopadu 
v  17 hod. bude vyprávět 

o  tom, jak před léty sama 
bojovala s  nekončící úna-
vou. Pak se však vydala na 
současnou cestu a  díky ní 
pochopila potřebné základy 
vedoucí ke zdraví a energii. 
Její přednáška vám pomůže 
osvojit si principy zdravé-
ho životního stylu a  nalézt 
ztracenou rovnováhu. Nau-
číte se orientovat v potravi-
nách a pochopíte glykemic-
ký index, který stabilizuje 
hladinu cukru. Poradí vám 
také, jak vyladit svoji mysl 
a  radovat se z pohybu. Vy-
dejte se s  její pomocí na 
cestu k nové životní energii.

Zdravou stravou 
proti únavě

Ve středu 24. listopadu 
máte jedinečnou příležitost 
nahlédnout do světa zrako-
vě postižených. V prostějov-
ské knihovně bude v  rámci 
Dne nevidomých probíhat 
prezentační akce regionál-
ního střediska organizace 

TyfloCentrum. V  podkrov-
ním sále na vás bude od 10 
do 15 hod. čekat jedineč-
ná „Výstava potmě“. Jejím 
prostřednictvím můžete 
vstoupit do světa zahalené-
ho tmou a vyzkoušet si, jaké 
to je vnímat svět jen čtyřmi 

smysly. Zažijete dobrodruž-
ství při poznávání věcí bez 
použití zraku a  také mnohá 
překvapení - celý koncept 
výstavy úmyslně neprozra-
zujeme předem. Pracovníci 
Tyflocentra se těší na vaši ná-
vštěvu. -red-

Výstava potmě aneb Jak se žije nevidomým

Vietnam: z Prostějova až na vrchol Fansipanu
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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

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Karbon – pozdrav z prvohor
prodlouženo do 23. 1. 2022

Autorská výstava z „dílny“ osvědčeného tandemu geologů 
prostějovského muzea a Vlastivědného muzea v Olomouci 
seznamuje návštěvníky muzea se zajímavým obdobím 
z hluboké geologické minulosti nejen našeho regionu. V celé 
dlouhé historii naší Země nebyly nikdy tak příznivé podmínky 
pro rozvoj rostlinstva jako právě v karbonu. V pobřežních 
lagunách, močálech a bažinách se zabydlely plavuně, přesličky, 
kordaity a kapradiny. Rostliny, které dnes známe jako byliny, 
dosahovaly díky příznivým podmínkám obrovských rozměrů, 
a proto je naprosto výstižné označení stromovité. Neprostupné 
kamenouhelné pralesy se vyskytovaly na mnoha místech naší 
Země a staly se budoucími zásobárnami černého uhlí. Geologické 
období z dávných prvohor bylo pojmenováno právě podle 
černého uhlí (latinsky carbo), které v této době vznikalo. Výstava 
nabízí ale kromě exkurze do říše rostlinných obrů mnoho dalších 
zajímavostí o podobě Země v karbonu, o zkamenělinách rostlin 
i živočichů, o gigantickém hmyzu, o karbonských horninách, 
o tom, k čemu se využívají a mnoho dalšího.

vše o karbonu se můžete dovědět při komentované prohlídce 
výstavy ve středu 24. listopadu 2021 v 16:30 hodin.

výstavou vás provede geolog rndr. Tomáš Lehotský, phd., 
vysokoškolský pedagog a paleontolog vMo.  

                                                                              RNDr. Vladimíra Jašková

pEnÍzE a MoC
do 21. 11. 2021

Návštěvníkům této numizmatické výstavy je zde představen 
průřez historie mincí českých knížat a později králů od počát-
ku Přemyslovského státu až do r. 1526 a to výhradně ze sbírek 
prostějovského muzea. Výstava nabízí k vidění také ukázku an-
tických mincí, zahraničních ražeb, ale hlavně jeden z nejnověj-
ších přírůstků muzea - zlatý dukát Vladislava II. Jagellonského. 
Návštěvníci se mohou těšit také na upomínkovou minci, kterou 
si sami tradičním způsobem vyrazí (připravujeme umístit razící 
zařízení).

SoučaSné uMěnÍ v proSTějově
prodlouženo do 31. 10. 2021 

Současnému umění patří jeden z výstavních sálů hlavní budovy 
na náměstí T. G. Masaryka. Muzeum se totiž zapojilo do Fes-
tivalu současného umění v Prostějově a návštěvníkům nabízí 
díla Veroniky Šrek Bromové, která patří mezi nejznámější české 
intermediální umělkyně. Výstava nazvaná Jiné bytosti, jiné pro-
story, jiné dimenze nabízí jak proslulé práce z devadesátých let, 
tak nejnovější tvorbu, která zahrnuje kromě fotografií i kresbu 
a instalaci. 

pŘEdnÁŠKa: 
Přednáška veselá o gořalence, rosoličce a vůbec truňku 
všelijakém v mluvě lidu českého, moravského a slezského. 
Pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR.
Termín: 1. 11. 2021, 16:00 hodin
Kde: Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T.G.M. 2, sál Modrákov
Doba trvání: 90 minut / Vstupné: 20,-Kč / Kapacita sálu: 34 osob 
Nutné dodržování platných hygienických předpisů.
V přednášce bude představen jeden z věcně významových 
okruhů, který je zpracováván ve Slovníku nářečí českého 

Rekonstrukce karbonského pralesa, Han Jiangxue
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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.

jazyka, a to pojmenování lihovin. Zajímat nás bude zejména 
motivace vzniku těchto slov a jejich původ. Osvětleny budou 
mj. některé na první pohled záhadné názvy jako buďačka, 
gebule, krampampule, šmacafera, šusterka. Upozornění: na 
přednášce bude probíhat ochutnávka čistě lingvistická, potažmo 
dialektologická; skutečný gajst, šnaps čili truňk podáván nebude.

přednášející Mgr. Marta Šimečková, ph.d. 
Ústav pro jazyk český AV ČR
Od roku 2011 pracuje v dialektologickém od-
dělení ÚJČ AV ČR. Je členkou autorského kolek-
tivu Slovníku nářečí českého jazyka, soustavně 
se zabývá centrálně středomoravskou oblastí 
(tzv. hanáčtinou). Částečně se věnuje i histo-
rické jazykovědné bohemistice, zvláště období 
16.–18. století.

výSTava bETLéMů 
od 25. 11. 2021 do 30. 1. 2022

Jako již mnohokrát i letos nabídne prostějovské muzeum 
veřejnosti výstavu betlémů, která bude k vidění od 25. 11. 2021 
do 30. 1. 2022. Po loňských papírových betlémech sběratele 
Stanislava Dostála, budou letos k vidění dřevěné vyřezávané 
betlémy z dílen hned několika regionálních autorů. Jmenujme 
alespoň Břetislava Vávru, který bude vystavovat velký betlém 
sestávající z věrné kopie zámku Úsov a života v podzámčí, nebo 
známého loštického řezbáře a recesistu Jaroslava Beneše. 
K nim se připojí jeden z našich nejvýznamnějších současných 
betlémářů – Bedřich Šilar z Lanškrouna, autor dřevěného 
pohyblivého betlému a mnoha dalších kolorovaných betlémů 
zasazených do kulis konkrétního prostředí.
Druhá část výstavy bude zaměřena na ručně paličkovanou 
krajku s tematikou Vánoc a narození Ježíše. Půjde převážně 

ŠpaLÍčEK,
uprkova 18

o práce přerovské paličkářky a výtvarnice Mileny Malinové 
a jejich žaček. Současně s nimi dostane v galerii místo i jedna 
z našich předních paličkářek, Jana Štefková z Vamberka, 
nositelka řady celostátních ocenění.

MaSaryKovy nÁvŠTěvy 
v hanÁCKéM jEruzaLéMě
do 14. 11. 2021

Je to sto let od první prezidentské návštěvy T. G. Masaryka 
v Prostějově. Významnou událost z historie města si připomí-
náme výstavou nazvanou Masarykovy návštěvy v Hanáckém 
Jeruzalémě. Na sedmnácti panelech se návštěvníci seznámí 
s prezidentskými cestami T. G. Masaryka do Prostějova, s pro-
stějovskými rodáky ve službách Hradu nebo také s příběhem 
Masarykova pomníku, který byl ve městě začátkem 50. let str-
žen a obnovení se dočkal až téměř na přelomu tisíciletí. Výstavu 
doplňují archiválie s Masarykovskou tematikou, dobové foto-
grafie nebo knihy, které Masaryk napsal. Vůbec poprvé se ale 
také představí návrhy několika sádrových modelů na Masarykův 
pomník v Prostějově z roku 1946, které se běžně z důvodu jejich 
křehkosti nevystavují. Zajímavostí je také několikaminutové vi-
deo, které skrze svědectví tehdejších pamětníků reflektuje udá-
losti stržení pomníku. 
 

KrEaTivnÍ odpoLEdnE: 
Karbon – pozdrav z prvohor

Karbon je geologické období, které získalo své pojmeno-
vání po černém uhlí. V tomto období byly rozmístěny kon-
tinenty na Zemi úplně jinak než dnes. Povíme si také, proč 
byliny vyrostly do výšky větší než jsou dnešní stromy a jak 
to, že se z nich stalo postupem času uhlí. Obyčejná váž-
ka byla velká jako dravý pták. My se zaměříme na krajinu 
a společně zkusíme vytvořit plastickou krajinu karbonu z papíru. 
Tvoření bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy s ku-
rátorkou RNDr. Vladimírou Jaškovou. 
TERMÍN: 9. 11. 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. Účast-
níkům se doporučuje se předem objednat na pokladně muzea 
osobně, nebo e-mailem či telefonem. 
Kontakt: e-mail: pokladnatgm@muzeumpv.cz, tel.: 582 344 990.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

KrEaTivnÍ odpoLEdnE v proSinCi 
kreativní odpoledne v prosinci k výstavě betlémů 
se uskuteční 14. 12. od 15:00 do 17:00 v budově Špalíčku, 
Uprkova 18. Bližší informace v příštích Radničních listech.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

Z dílny Bedřicha Šilara
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4 www.prostejov.eu prostějovské radniční listy

opozice planety uran
Listopadová obloha nám nabídne jednu zajímavou opozici. Nenechte se zmást. Ač máme krátce po volbách, nejedná se 
o politický, nýbrž astronomický pojem. Když se nějaké těleso Sluneční soustavy ocitne přesně na opačné straně oblohy než 
je Slunce, velmi zjasní, neboť směrem k Zemi odráží nejvíce světla.

Schéma opozice planety uran. zdroj: http://blog.nameastarlive.com/see-uranus-near-moon/.

V pátek 5. 11. dojde k opozici planety Uran, druhé nejvzdálenější planety od Slunce. Tuto planetu lze spatřit bez daleko-
hledu jen stěží, a to za bezměsíčné noci někde daleko od světel velkých měst. Zjasnění během opozice je ideální příležitostí 
k pozorování. Uran se bude nacházet v souhvězdí Berana nedaleko otevřené hvězdokupy Plejády. 

uran hledejte pod souhvězdím berana vpravo od otevřené hvězdokupy plejády. zdroj: aplikace Stellarium

Spolu s Neptunem jej řadíme mezi tzv. ledové obry, což je podskupina plynných obrů. Od těch se liší především svou teplo-
tou a složením. Vzhledem k tomu, že se nachází nejdále od Slunce, jsou ledoví obři mnohem chladnější. Atmosféra Uranu se 
skládá z vodíku, helia, amoniaku, vody a methanu, díky čemuž dostává modrozelený nádech, a její teplota klesá až k -220°C. 
Jeden oběh kolem Slunce Uranu trvá přibližně 84 pozemských let.

Naše hvězdárna vám v listopadu nabídne pravidelná pozorování a pohádky. Večerní pozorování probíhají každý čtvrtek 
a pátek od 18:30 do 19:30. Sobotní večerní pozorování vychází na 13. 11. a 27. 11. v tentýž čas. Pozorovat Slunce k nám 
můžete přijít v úterky, čtvrtky a pátky vždy od 14:00 do 15:00. Středeční astronomická pohádka pro děti bývá každou stře-
du od 15:30. Odborné přednášky s názvem „Sedm perel astronomie“ se tentokrát ujme Petr Horálek, a to ve čtvrtek 4. 11. 
v 18:00. Připomínáme, že na každý program je třeba telefonická rezervace na číslech 606 050 695 a 724 013 039, děkujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu =)
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KROUŽKY

AKCE

SPORTCENTRUM - DDM

MALÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

V pondělí 27.9.2021 se konalo ve Sportcentrum –
DDM Prostějov, Vápenice 9 okresní kolo Malé
chemické olympiády pro region Prostějovsko.
Olympiáda byla určena pro žáky, kteří nastoupili v
září do 9. tříd. 
Jsme velmi rádi, že se zapojilo 16  žáků celkem ze 7
škol okresu. Spolupořadatelem akce byla porota
okresního kola chemické olympiády, bývalý okresní
kabinet chemie. Porotu tvořili učitelé chemie, kteří
připravili a hodnotili testy s předsedkyní Mgr.
Vlastou Ambrožovou. Všichni soutěžící obdrželi
diplomy a každý dostal také drobný dárek.

ATLETIKA -  MLADÝ

OŠTĚPAŘ

ELEKTROTECHNIKA

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

JÓGA PRO DĚTI

KERAMIKA PŘEDŠKOLÁCI

KREATIVNÍ ŽURNALISTIKA

LEGO ROBOTIKA

MLADÝ POLYGRAF

VÍCE INFROMACÍ NA WWW.SPORTCENTRUMDDM.CZ

POKÉMON GO

POSILOVÁNÍ

POTÁPĚNÍ

RYBÁŘ I

SPORTOVNÍ HRY -  MINI  B

STOLNÍ TENIS

REKREAČNÍ

ŠVADLENKY

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ I
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INZERCE

Pilotní ročník tohoto 
festivalu se velmi vyda-
řil! V  rámci tohoto nového 
třídenního festivalu jste moh-
li navštívit například vernisáž 

velmi působivých velkofor-
mátových fotografií Jindřicha 
Štreita. Ty jsou v  prostorách 
zámecké galerie k  vidění do 
14. 11. 2021.  -red-

Po dlouhé vynucené pau-
ze opět na podzim 2021 
ožívá činnost Klubu his-
torického a  státovědného 
v  Prostějově, který na lis-
topad připravil přednášku 
nazvanou Kůň. Společník 
a  přítel na cestě pravěkem 
a  prehistorií. Návštěvníci 
akce se dozví mnoho zajíma-
vostí o  tomto majestátním 
a  ušlechtilém zvířeti, zejmé-
na o  tom, jak se v  průběhu 
pravěku a zejména pak doby 
bronzové a železné utvářel je-
dinečný vztah člověka a koně. 
Od loveného, konzumního 
zvířete přes luxusní „artikl“ 
nejvyšších společenských vrs-

tev až po společníka v bitvách 
a soubojích. Přednáška před-
staví nejen koně a  předměty 
spojené s  nimi (vozy, jha, 
koňské postroje, jezdeckou 
výbavu a  vyobrazení koně), 
ale pokusí se zejména nastínit 
specifickou roli koně v životě 
pravěkých společenstev. 

Vývojem vztahu člo-
věka a  koně vás provede 
Mgr. Zuzana Golec Mírová. 
Vystudovala magisterské 
studium na Katedře historie 
Univerzity Palackého 
v Olomouci a od roku 2019 
studuje doktorský program 
na Ústavu pro archeologii při 
Univerzitě Karlově v Praze.

Klubová přednáška se 
uskuteční v  tradiční třetí 
úterý v  měsíci dne 16. lis-
topadu 2021 v  17 hodin 
ve výstavním sále Státního 
okresního archivu Prostějov 
v  Třebízského ulici č. 1. 
Všichni jsou srdečně zváni.
 -tc-

Festival současného
umění

Kůň. Společník a přítel na cestě 
pravěkem a prehistorií

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587
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Česká obec sokolská 
každoročně oceňuje nejlepší 
osobnosti z  řad Sokola. Stá-
vají se jimi sportovci, kteří 
Sokol i  Českou republiku 
reprezentují na světových ak-
cích, cvičitelé, kteří svým nad-
šením budují lásku k pohybu 

u generací svých členů, a také 
sokolské vzdělavatelské a kul-
turní soubory, které význam-
ně přispívají k rozvoji své ko-
munity a občanského života.

Od letošního dubna žilo 
i naše Loutkové divadlo Pro-
nitka při Sokolu I v napětí, pro-

tože jsme věděli, že jsme byli 
nominováni v kategorii Nejvý-
raznější kulturní počin roku 
v anketě Sokol roku 2020, ale 
slavnostní vyhlášení se kvůli 
pandemické situaci odkládalo 
a odkládalo.

Až konečně 22. září jsme 
měli jasno. Pozvánka na slav-
nostní vyhlášení ankety Sokol 
roku 2020, Praha, Tyršův dům, 
sídlo České obce sokolské, sál 
nabitý k prasknutí v očekávání 
vyhlášení výsledků.

Ocenění se uděluje v  je-
denácti kategoriích, napětí 
stoupá, náš loutkový Kašpá-
rek, který nemohl chybět, je 
k neudržení: „Tak kdy už tam 
pudem?“ a konečně je to tady. 
Vyhlašování výsledků v  kate-
gorii Nejvýraznější kulturní 
počin roku a už nás volají na 
pódium spolu s dalšími dvěma 
nominanty; Cimbálovou mu-
zikou Kyčera a  Smíšeným 
pěveckým sborem Gaudium 
a Souborem písní a tanců Vy-
cpálkovci.  -red-

Lekce nordic walkin-
gu v  rámci grantu Zdravé 
město Prostějov s  instruk-
torkou Lenkou Sehnalo-
vou se uskuteční v  úterky 
9. a 23. listopadu vždy v 17 

hodin u  hvězdárny v  Kolá-
řových sadech. Pro zapůj-
čení holí se hlaste předem 
SMS  na čísle 732 635 360 
nebo mailem na adrese  
lenix98@gmail.com. -red-

Místní esperantský klub 
se schází každý čtvrtek od 
16 h. v  klubovně na Husově 
nám. 91 v Prostějově.

Během roku se zrušilo kvůli 
epidemii spousta esperant-
ských setkání, proto jsme se 
letos zaměřili na práci v  klu-
bovně, na kompletování časo-
pisů a  jejich svázání a  také na 
doplnění naší klubové knihov-
ny o několik set nových titulů 
z darů od starších esperantistů.

18. září se zástupkyně našeho 
klubu zúčastnila oslav 120. výro-

čí založení Klubu esperantistů 
v Brně, který je nejstarším klu-
bem v naší republice. 

Od roku 1994 nemá espe-
rantský klub pro svou činnost 

a  nájem klubovny vlastní pří-
jmy a pouze díky finanční pod-
poře statutárního města Pros-
tějova může pokračovat ve své 
činnosti.  Výbor EK Prostějov

Nordic walking 
v listopadu 

Loutkové divadlo Pronitka při Sokolu I
Prostějov získalo 2. cenu v prestižní 

anketě SOKOL roku 2020

Činnost ESPERANTO KLUBO Prostějov, z. s.

„Tak kolikátí budem?“ ptá se nedočkavě Kašpárek. 
Poslední chvíle napětí, a… 2. místo získává Loutkové 
divadlo Pronitka při Sokolu I Prostějov za Inter-
netové studio Pronitka -  gratulace, kytky, nádherná 
skleněná plastika Sokola, společné focení na pódiu, 
u „fotostěny“, samou pýchou se dme i náš Kašpárek.

Jsem opravdu rád, že se 
město Prostějov angažuje 
v  projektech směrem k  lepší-
mu životnímu prostředí. Proto 

mi dovolte několik vět o mých 
milovaných stromech. 

Význam stromů je nejen 
v tom, že jsou zdrojem kyslíku, 

jde také o  přirozenou součást 
života ptáků, hmyzu a lidí, den-
nodenně se stromem žijících. 
Na České ulici najednou všichni 
přišli o všechno. Nejen o kyslík.

Smyslem stromů je také 
v  zachycování prachu.  Snoubí 
se v nich minulost, současnost 
a budoucnost. 

Co tu po nás zůstane? Nejen 
hradby, nádraží, kostely, divadla, 
ale i aleje. Určitě to nebudou ob-
chodní či nákupní centra či ga-
lerie ani sportoviště. Stromy to-
tiž také podtrhují krásu budov.

A  jak je to s  tím kyslíkem? 
O  tom například psali autoři 
Rabštejnek a Poruba už v roce 

1982 v  knize Budoucím mys-
livcům a  ochráncům přírody: 
„Kyslík je pro nás pro všechny úpl-
nou samozřejmostí, a proto si ani 
neuvědomujeme, jak rychle ho 
v ovzduší ubývá. Dospělý člověk 
spotřebuje dýcháním asi 350 kg 
čistého kyslíku ročně. Již víme, že 
kde něco hoří, musí spolupůsobit 
kyslík. Ke spálení 100 l benzínu 
se spotřebuje asi tolik kyslíku, 
kolik ho spotřebuje dospělý člověk 
za rok. To znamená, že majitel 
auta, který najede ročně 10 000 
km, spotřebuje z atmosféry tolik 
kyslíku, kolik ho vydýchá 10 osob. 
Jedno proudové letadlo spálí za 
jednu letovou hodinu tolik kyslí-

ku, kolik ho vyrobí 3000 ha lesa 
za jeden den. Není proto divu, že 
celková bilance kyslíku ve světě 
se stále zhoršuje.  Jediným zdro-
jem kyslíku v  atmosféře je jeho 
produkce rostlinami. Uvažme, 
že jeden vzrostlý strom vyprodu-
kuje za 1 hodinu 1,7 kg kyslíku. 
To znamená, že za 100 let do-
sáhne hodnota vyprodukované-
ho kyslíku hodnoty několika set 
tisíc kg. Proto nepřeháníme, když 
hodnotíme vzrostlý strom na půl 
milionu korun a snažíme se ho 
všemožně chránit.“

Tomáš Peka, STAN, 
zastupitelský klub 

Na rovinu 

Reakce ke komentářům o pokácených stromech na České
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V  sobotu 25. září se od 
10:00 u  hasičské zbrojnice 
v Krasicích konal už 15. roč-
ník soutěže mladých hasičů 
v  požárním útoku O  pohár 
starosty. Tyto závody byly 
jako již tradičně zařazeny 
do Okresní dětské ligy Pro-
stějovska a bylo to dokonce 
její poslední kolo, kde se 
rozhodovalo o  konečném 
umístění na stupních vítězů 
v rámci celého ročníku, tak-
že o drama bylo od začátku 
postaráno. Celému zahájení 
a  i  části hasičského zápole-
ní, přihlížel bývalý hejtman 
Olomouckého kraje a  sou-
časný poslanec Ladislav 
Okleštěk. 

V  krásném počasí slunného 
babího léta a na vylepšené trati 
díky zapůjčenému tartanu od 
SDH Ludéřov (tímto jim děku-
jeme) své požární útoky před-
vedlo celkem 46 družstev ve 3 
kategoriích, a  dokonce na trať 
vyběhla i přípravka ze Soběsuk. 
Pro naše závody se jedná o ab-
solutní rekord v počtu zúčastně-
ných týmů. V kategorii mladších 
žáků zvítězil Senetářov A s krás-
ným časem 14,42 sekund a tento 
sbor si odvezl první místo také 
v kategorii starších. U dorosten-
ců zvítězilo úplně posledním 
pokusem celého dne družstvo 
ze Soběsuk, konkrétně A tým. 

Při závěrečném vyhlášení 
pronesl pár slov i  náměstek 

primátora statutárního města 
Prostějova pan PaedDr. Jan 
Krchňavý, který přijal naše 
pozvání, a  poté už proběhlo 
slavnostní předání cen všem 
zúčastněným týmům. Fo-

togalerii najdete na našich 
webových stránkách www.
sdhkrasice.cz. Velké poděko-
vání patří všem, kteří se na or-
ganizaci závodů podíleli a taky 
statutárnímu městu Prostějov 

za finanční podporu, kterou 
nám poskytlo. 

Karolína Burešová
Vedoucí mládeže SDH 

Krasice
Foto: Tomáš Petržela

Krasické hasičské závody s rekordní účastí

Tělocvičná jednota So-
kol I Prostějov obdržela do-
taci od statutárního města 
Prostějova na provoz jed-
noty a  činnost oddílů, na 
podporu činnosti  loutkař-

ského odboru Pronitka, na 
projekty Memoriál Gustava 
Frištenského v  řecko-řím-
ském zápase, Přebor firem 
v  nohejbalu, Velká cena 
města Prostějova v nohejba-

le,Velká cena Zdenka Ludví-
ka v judu.

Chceme také poděkovat 
Olomouckému kraji za vý-
raznou dotační podporu 
v našich projektech.

Moc si této pomoci vážíme, 
pomáhá nám udržovat chod 
sokolovny, celého areá lu TJ, 
zajišťovat sportovní a  kulturní 
činnost mládeže a  díky tomu 
můžeme důstojně reprezentovat 

město Prostějov, region, Olomo-
ucký kraj i Českou republiku.

 Starostka  a Výbor  všem 
vyslovují poděkování.

 za T.J. Sokol I Prostějov
 Petra Kohoutová jednatelka

Poděkování za podporu
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Přeloženo na středu 

9. února 2022

Statutární město Prostějov 33

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Názory, komentáře, informace

INZERCE

Ondratice jsou 
malá obec na jižním 
okraji prostějov-
ského okresu. Lidé 
ji znají převážně 
v  souvislosti s  těž-
bou písku. Ovšem 
ona má hlavně oso-
bité kouzlo díky pří-
rodě, která ji obklo-
puje. Nacházejí se 
v ní i budovy a prv-
ky s  jedinečnou his-
torií. Jednou z  nich 
je domek, který byl 
součástí budovy po-
stavené v r. 1870 jako 
škola a který později sloužil jako sirotčinec a také lazaret. 
Visí na něm svatý obrázek k uctění památky obětem cho-
lery, která vypukla v několika obdobích 19. století v On-
draticích a  sousedních obcích. Obraz, malovaný na ple-
chu, byl již v zoufalém stavu. Bylo potřeba ho zrenovovat. 
A této záslužné práce se velmi ochotně a zcela bez nároku 
na honorář ujala vynikající učitelka a  malířka Hana Pa-
lacká. Byla to pro ni prý výzva, protože s  takovou reno-
vací neměla doposud zkušenosti. A  popasovala se s  tím 
na výbornou. Chtěla bych tímto způsobem paní Palacké 
srdečně poděkovat za její ochotu, čas, odborný přístup 
a v neposlední řadě velmi milé jednání. Jsem ráda, že jsem 
ji mohla osobně poznat. Hana Rašková

NABÍDKA PORADENSTVÍ 
,, CPR Prostějov vám od nabízí podporu a dopro-
vázení při hledání řešení v čase náročné životní 

etapy, v čase osobní 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.“
po předchozí domluvě

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

stejov@ado.cz. nebo  zakopal.f@seznam.cz 
Zveme všechny zájemce na semináře 

Pavla Mečkovského 
DĚTI A EMOCE   -   3. 11. 2021 v 17:30
a SOUROZENECKÉ KONSTELACE

24. 11. 2021 v 17:30
KDE: V prostorách CYRILOMETODĚJSKÉ-

HO GYMNÁZIA PROSTĚJOV
v případě nepříznivé epidemické 
situace proběhne seminář online 

Vstupné: 60 Kč jednotlivec /80 Kč rodičovský pár
Součástí semináře je hlídání dětí

Přihlásit se můžete na: 1url.cz/AKj2m
kontakt: cprprostejov@ado.cz, tel.: 732 293 954

Zveme všechny zájemce na semináře 
Pavla Mečkovského 
HODNÝ VERSUS 

ZODPOVĚDNÝ RODIČ
2. 11. 2021 v 9:00

KDE: V prostorách MATEŘSKÉ CENTRUM 
V KOSTELCI NA HANÉ, 

v prostorách TJ Sokol Kostelec na Hané, 
Tyršova 428, Kostelec na Hané

v případě nepříznivé epidemiologické situace 
proběhne seminář online

Přihlásit se můžete na: 1url.cz/AKj27
kontakt: cprprostejov@ado.cz, 

tel.: 732 293 954

V případě vašeho zájmu o některou z nabídek 
se můžete přihlásit 

u Bc. Blanky Neckařové 
nebo e-mailem na adresu: 

cprprostejov@ado.cz .

Programy jsou podpořeny z dotačního  
programu Rodina  MPSV ČR, 

Olomouckým krajem 
a městem Prostějov.

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

http://prostejov.dcpr.cz/, 
cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
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Když čtete tyto řádky, 
již víte, kdo povede naši 
zemi v  nejbližších čtyřech 
letech.  My si v  SPD Pros-
tějov velmi vážíme, že jste 
nám projevili svoji důvě-
ru a  v  Prostějově jste nás 
s výsledkem skoro čtrnácti 
procent posunuli na tře-
tí místo za SPOLU a  před 
PirSTAN. To jak v  samot-
ném městě, tak i na okrese. 
Velmi si také vážíme i vašich 
preferenčních hlasů, které 
mne posunuly o  tři místa 
nahoru na krásné třetí místo 
a o jedno si polepšil i kolega 
zastupitel Martin Křupka. 
Možná se vám zdá, že je těch 
trojek nějak moc, ale my 
tuto pomyslnou bednu be-
reme především jako projev 
vaší důvěry a  ocenění naší 
práce v Prostějově. Současně 
oba gratulujeme Radimovi 
Fialovi, který obhájil z  prv-
ního místa post poslance. 
Ono se vždy hodí, když 
máte možnost své problémy 
zprostředkovaně přednést 
až v  Poslanecké sněmovně 
a  naopak když se vám do-
stane podpory tak říkajíc 
„shora“. 

Nyní již k  Prostějovu. 
Jak víte, Ústavní soud nám 

shodil ze stolu naši snahu 
prohlásit ubytovnu na Olo-
moucké ulici za místo se 
zvýšeným výskytem soci-
álně nežádoucích jevů. Tu 
takzvanou bezdoplatkovou 
zónu. Když jsme měli petič-
ní stánek u  Átria, byli jsme 
nejednou svědky hodně 
divokých situací na náměs-
tí Edmunda Husserla. Bu-
deme tuto lokalitu i  nadále 
řešit a  prosazovat umístění 
ještě jedné kamery přímo na 
tomto náměstí. Sice sem vidí 
ta ze Zlaté brány, ale sami cí-
tíme opravdu velkou potře-
bu konečně na toto náměstí 
zavést pořádek. 

Aktuálně řešíme roz-
počet města na příští rok. 
Kolega Martin Křupka na-
vrhuje opravu fasády na 
družině u  ZŠ Majakovské-
ho, mně se naopak podařilo 
prosadit nové vybudování 
workoutu na Vícovské uli-
ci, blízko aquaparku, kde 
před časem byla původní, 
nevyhovující konstrukce 
odstraněna. Za sebe mohu 
říct, že se budu věnovat 
i  revitalizaci Pivovarské-
ho rybníčku, kde jsem byl 
v pracovní skupině. Věřím, 
že nám tam vznikne oprav-

du hezké místo pro aktivní 
odpočinek. Společně s vámi 
čekám na dokončení Vra-
hovické ulice a vyhlížím vy-
budování parkoviště, které 
jsme prosadili na tento rok 
a které se již zřejmě posune 
na ten příští. Čeká nás toho 
v příštím roce ale mnohem 
víc.

Mám tu pro vás opako-
vaně výzvu k  participativ-
nímu rozpočtu, kterému 
jsem věnoval článek před 
dvěma měsíci. Workout 
na Vícovské bude vyřešen 
přímo v  rozpočtu. Nyní 
zpracováváme materiály 
k „prosté“ hrazdě na koupa-
lišti ve Vrahovicích a brzy je 
představíme. Je tu nápad na 
klidovou zónu podél Romže 
a sportoviště v okolí Šmera-
lovy ulice. Pokud máte ně-
jakou inspiraci, nebojte se 
na nás obrátit. Společně to 
zvládneme.

Na závěr se zmíním 
o  peticích, pod které jsme 
v  posledních dvou měsí-
cích sbírali podpisy. Tedy 
hlavně o  jedné. Za uznává-
ní protilátek po prodělání 
covidu-19. Mnoho z  nás si 
touto nemocí prošlo. Ně-
kdo bez problémů, někomu 

vstoupila do života vážněji. 
Někdo to nahlásil dokto-
rovi, jiný si to protrpěl tiše 
sám doma. Ovšem zvládli 
jsme ji, máme protilátky, 
ukázali jsme, že imunitní 
systém je u  zdravých lidí 
tou nejlepší obranou před 
podobným neřádem. Nyní 
nás však nutí k  očkování. 
Jako například tu mladou 
maminku, která nám na pe-
tiční stánek donesla ukázat 

výsledek vyšetření, že má 
podle IgG 1131AU/ml pro-
tilátek. Tedy mnohem víc 
než jiní po třetí dávce očko-
vání. Přesto se musí testovat 
a takzvaní odborníci ji nutí 
k  očkování. Nesouhlasíme 
s  tím. Petiční archy jsme 
předali a  nyní čekáme, jak 
to dopadne.  Ing. Pavel 
Dopita,  LL.M., MBA

 Zastupitel Prostějova 
 za SPD

SPD děkuje voličům
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Vážení spoluobčané, 
chtěl bych vám upřímně 

poděkovat za vaši podporu 
ve volbách do Parlamentu. 
Vážím si toho a  je to pro mě 
impulsem pro další usilov-

nou práci. Byl bych velmi rád, 
kdyby váš zájem o  dění na 
různých úrovních politiky ne-
skončil vhození hlasovacího 
lístku do urny. I  poté, co jste 
si vybrali „svůj tým“, je třeba 
neustále kontrolovat, jestli se 
plní sliby a drží kurz. Pokud se 
vám zdá parlamentní úroveň 
vzdálená, sneste se na úroveň 
komunální, na naše prostě-
jovské pískoviště. Právě na 
základní úrovni můžete dobře 
vidět, že za průšvihy či úspě-
chy nestojí nějaká kombinace 
velkých písmen v názvu stra-
ny, ale zcela konkrétní lidé. 35 
zastupitelů tohoto města svým 

hlasování ovlivňuje, ovlivňo-
valo a  bude ovlivňovat vaše 
okolí, a tedy i vaše životy. 

Říká se, že většina voličů si 
pamatuje maximálně půl roku 
zpátky. Něco na tom zřejmě 
bude. Jak jinak si lze vysvětlit 
například to, že ti prostějovští 
zastupitelé, kteří v  roce 2006 
zvednutím ruky odstartova-
li  vyvádění zisku z  prodeje 
vody do Francie, dostali prefe-
renční kroužek? 

Neklesejme však na mys-
li. Máme před sebou období 
před dalšími volbami. Bude 
to období, jak říká Ovčáček, 
požehnané. Proč požehnané? 

Na voliče se budou chrlit ty 
největší laskominy. Co bylo 
dosud nemožné, bude možné 
na počkání nebo nejdéle do 
tří dnů. Vedl jsem na náměstí 
s jedním starším pánem tako-
vou filosofickou debatu ohled-
ně „divadla“ před volbami. 
Ano, je to divadlo, kampaň, 
reklama. Toho všeho by však 
nebylo třeba, kdyby všichni 
občané měli čas a chuť sledo-
vat, co se děje. Nikoli však jen 
z  Prostějovských radničních 
listů. Ty mají povětšinou měs-
to a  jeho vedení propagovat. 
Sledujte FB zastupitelů, web, 
veřejně dostupné zdroje a čiň-

te tak dlouhodobě. Mějte ná-
zor, buďte v obraze. 

Závěrem dovolte, abych 
veřejně pogratuloval Hance 
Naiclerové. Kolegyni, které na 
jednáních prostějovského za-
stupitelstva sedí po mé pravé 
ruce a která je pro mne záru-
kou, že v Parlamentu zasedne 
slušný, poctivý a  pracovitý 
člověk. 

S  přáním barevného pod-
zimu

Mgr. Petr Ošťádal,  
Starostové a nezávislí,  

zastupitelský klub Na rovinu!
(Tento příspěvek byl zaslán 
redakční radě 13. 10. 2021)

(Prostějov 12. 10. 2021) 
Je krátce po volbách a  lidé, 
kteří si uvědomují vážnost 
situace, pociťují naději. 
Vyniká úspěch kolegyně 
Hany Naiclerové, která po 
obrovském skoku přistála 
na čele kandidátky Pirátů 
a  Starostů v  Olomouckém 
kraji a  tím i  ve Sněmovně. 

Velká gratulace, Hanko! Ta 
gratulace patří obzvláště 
sem, na zadní stranu Pros-
tějovských radničních listů, 
která je vyhrazena zvláště 
nám, tzv. opozičním zastu-
pitelům, a které dělaly hodně 
pro to, aby Hanu Naiclero-
vou v  očích Prostějovanů 
znemožnily zejména tiště-
ním dosti mělkých oponen-
tur (dá-li se to takto nazvat) 
k jejím článkům. Leč Hana se 
ve svých vystoupeních, ana-
lýzách a  závěrech na půdě 
zastupitelstva nemýlila, což 
ji v očích uvažující veřejnosti 
katapultovalo do parlamen-
tu, a to je i zdroj naší naděje. 

S  příchodem podzimu se 
zdá, že se nic neděje. Na za-

čátku září jsem dostal výsledek 
šetření České inspekce život-
ního prostředí, že nástřiky ve 
školách nejsou mezi povole-
nými přípravky k  biocidním 
aplikacím. Vyzval jsem pana 
primátora, aby začal už s  tím 
sajrajtem na lavicích něco dě-
lat a hlavně aby konečně infor-
moval zastupitele i  veřejnost, 
co s tím udělali, jak celou věc 
vyřešili. Rodiče jsou stále zne-
pokojeni. 

Včera se udála taková tichá 
příhoda. Proběhlo přípravné 
řízení u Okresního soudu ve 
věci žaloby Manthellanu, kte-
rý chce z  města vydojit 320 
milionů Kč. Byl jsem se tam 
podívat. Přípravné řízení je 
neveřejné, a tak mě pan soud-

ce ze síně vyhostil. Leč stačil 
jsem zaznamenat, že jednání 
se za obě strany zúčastnili 
pouze právní zástupci. V pří-
padě žalobce (Manthellanu) 
mi to je úplně jedno, zato vel-
ký otazník visí nad skutečnos-
tí, že za město tam z radnice 
nebyl vůbec nikdo! Jakoby to 
vedení města nezajímalo. Při-
tom přípravné řízení je dost 
zásadní, jak mi bylo vysvět-
leno. A  z  vlastní zkušenosti 
vím, jak je důležité v takových 
případech reagovat a  s  práv-
ním zástupcem konzultovat, 
co druhá strana do sporu při-
náší. Zákon navíc na neúčast 
zástupců stran pamatuje dosti 
závažnými opatřeními. Tak 
až zase při příštích volbách 

budou ve stáncích radniční 
koalice s maňáskovými diva-
dly šeptat, jak o  nás, občany 
Prostějova, mají zájem a  jak 
jim leží na srdci dobro kaž-
dého z nás, vzpomeňme i na 
tuto epizodu.

Na začátku jsem psal o nové 
naději, zakončit chci svým po-
děkováním za účast ve volbách 
a v mém případě i za důvěru, 
kterou mi řada z Vás vyjádřila 
v  podobě preferenčních hla-
sů. Děkuji Vám i touto cestou 
a budu dál pracovat, abychom 
společně naději přetavili ve 
skutečnost.  Aleš Matyášek 
 TOP 09, 

zastupitelský klub  
Na rovinu! (Piráti, TOP 09, 

Starostové, Zelení) 

INZERCE

Po volbách

Poděkování

21
10

25
31

37
8

21
10

25
31

38
1

36 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Názory, komentáře, informace

Na prvním jednání ZM po prázd-
ninách jsme jednali o  výsledcích 
rozpočtu našeho města za 1. pololetí. 
Po výborné prezentaci ing. Radima 
Cardy, vedoucího fin. odboru,  jsme 
i my opoziční zastupitelé měli připo-
mínky technického i  obecného cha-
rakteru a pozitivně jsme tento trend 
hodnotili. 

Já sám jsem konkrétně uvedl, že jsem 
rád, že hospodaření končí přebytkem 

21,9 mil. Kč a že mi vůbec nevadí pro-
pad v příjmové části necelých 30 mil. 
Kč z  daní z  hazardu. Po celou dobu 
mého působení v ZM je jednou z pri-
orit právě tato záležitost. Konstatoval 
jsem, že je aspoň méně rozvrácených 
rodin, méně nepříznivých dopadů 
do zdraví, apod. O to více mne nemi-
le překvapilo, že ve Večerníku z 13. 9. 
jsem se od pana Kadlece dozvěděl, „Vý-
sledky rozpočtu za I. pololetí? Úspěch 

nebyl komentován…“ Vím, že já jsem 
u  pana redaktora „mrtvý“ člověk od 
doby, když jsem ho veřejně zkritizoval 
za neobjektivní, nepravdivé a zavádějí-
cí informace jím uváděné v tisku. Ale 
přesto jsem očekával seriózní zpravo-
dajství o  ostatních diskutujících. Ne-
řadil jsem se dříve k hlasitým kritikům 
neobjektivnosti některých jeho článků, 
ale musel jsem už změnit svůj názor.                                                                                                                 
Také jsem na jiném jednání ZM uvedl 
příspěvek, že některé stromky z  aleje 
nově vysázených dubů na našem ná-
městí již zarůstají do vzrostlých hab-
rů, které v  parném létu přináší nejen 
blahodárný stín. Nevím ale proč se 
alej sázela tak blízko starých stromů, 
avšak apeluji na to, a vy občané to mů-
žete sledovat, aby velké vzrostlé hab-
ry v  blízké budoucnosti neustoupily 
nově nasázeným dubům, ale aby tomu 
v případě nutnosti bylo spíše naopak.                                                                                                                  
Na závěr bych vám, milí spoluobčané, 
chtěl poděkovat za relativně vysokou 
účast ve volbách do Parlamentu naší 
vlasti a  popřát našim prostějovským 
poslancům mnoho zdraví, úspěchů 
a  zdaru v  jejich práci a  věřím, že na 
Prostějov, své bydliště, nezapomenou. 
Zvlášť mnoho zdaru přeji nově zvole-
né poslankyni ing. H. Naiclerové, naši 

kolegyni a „rebelce“ z opozičních lavic, 
nyní už nově  Hance, jak píše Večerník 
11. 10. 2021. Že by blýskání na lepší 
časy? Ing. Petr Kousal, 

 předseda Klubu KDU-ČSL
INZERCE

INZERCE
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Pár mých poznatků nejen z jednání ZM v září 2021

Vážení občané 
města Prostějova,

voliči mi v  říjno-
vých volbách dali 
důvěru zastupovat 
jejich zájmy v  Po-
slanecké sněmovny 
Parlamentu České 
republiky. Moc všem 
děkuji a  udělám vše 
pro to, abych Vás 
nezklamala. Také dě-
kuji všem, kteří šli volit, i když volili 
někoho jiného – budoucnost České 
republiky nám nemůže být lhostej-
ná.

Je to 7 let, co působím v zastupitel-
stvu Prostějova. Za tu dobu mě řada 
z Vás poznala, viděla moji práci, kterou 
jsem se vždy snažila dělat, jak nejlépe 
jsem dovedla. Bohužel jsem musela 
často čelit dehonestační kampani, jak 
asi víte. Báli se mě, proto se mě snažili 
poškodit. O to víc mě těší Vaše důvěra, 
že jste se nenechali odradit.

Jsem hrdá, že se nám podařilo 
upozornit například na problémy 
s financováním spolku LHK Jestřábů, 
které vyústily v odsouzení jeho před-
sedy. Řešíme spoustu kauz, ať už jsou 
to zdraví škodlivé nanonástřiky ve 
školách, či postřiky glyfosáty v ulicích 
a u dětských hřišť, šílené kácení alejí 
stromů, či plánovaný projekt parko-

vacího domu a  do-
pravního terminálu 
na Újezdě, který má 
zničit zdejší zeleň 
a  který kritizují ar-
chitekti. O  připra-
vovaných změnách 
územního plánu, 
které jdou na ruku 
spřáteleným podni-
katelům, ani nemlu-
vím. Zkrátka je dost 

důvodů, proč se o  dění v  Prostějově 
nadále pečlivě zajímat.

Protože jsem vždy byla a jsem proti 
kumulaci funkcí, mandátu zastupi-
telky města se na nejbližším jednání 
vzdám. Jako poslankyně ale budu mít 
právo na jednáních zastupitelstva vy-
stupovat i nadále, a pokud mi to sně-
movní povinnosti umožní, budu se 
jednání prostějovského zastupitelstva 
účastnit. Novým zastupitelem se pro 
zbytek volebního období stane učitel 
František Švec, který už v  zastupitel-
stvu působil a se kterým jsem spolu-
pracovala.

Z  Prostějova rozhodně neodchá-
zím. I  nadále zůstane mým městem; 
městem, ve kterém jsem se narodila, 
kde celý život žiju a kde s manželem 
vychováváme naše děti. 

 Děkuji Vám za podporu.
Vaše Hana Naiclerová

Poděkování
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Poslední rok je ve znamení rozšíření této 
nemoci po celém světě. Jestliže sledujeme 
zásah a průběh této nemoci, vidíme, že pro 
prevenci je nejdůležitější kvalitní imunita. 
Víme, co všechno se na jejím vzniku podílí 
– styl života, životospráva atd. Ale co více 
můžeme udělat pro její lepší stabilitu pří-
rodní cestou? Byliny byly odedávna tím, 
co lidem pomáhalo s  prevencí i  léčbou. 
Jaké jsou účinky bylin na organismus víme 
– očista od odpadních látek, dodání účin-
ných látek na dané problémy a také dodá-
ní vitamínů, stopových prvků, hormonů 
a dalších látek.

Nejvíce jsou používané byliny v podobě li-
hových tinktur, protože líh z  nich nejvíce 
vytáhne účinných látek. Takovou špičkou 
bylinné léčby je využití gemmoterapeutik – 
výtažků ze zárodečných částí rostlin (pupe-
nů, klíčků). Do těchto částí rostlina ukládá 
nejvíce účinných látek, jako jsou hormony, 
enzymy, stopové prvky, růstové hormony, 
které potom přecházejí do produktu – gem-
moterapeutika. Proto tyto prostředky mají 
široké spektrum účinků, působí v několika 

rovinách – zvyšují obranyschopnost organi-
smu, zlepšují funkci centrální nervové sou-
stavy, omlazují organismus. Zde vidíme, že 
jsou to prostředky, které nám mohou pomo-
ci nejen v prevenci onemocnění, i virových, 
ale také při doléčování.

Jestliže vycházíme z  toho, že nejčastější 
problémy této Covid nemoci jsou horečka, 
suchý kašel a  dušnost, únava, bolest svalů 
a hlavy, ztráta čichu a chuti, tak se bylinnou 
léčbou na orgány, které se podílí na jejich 
vzniku, musíme zaměřit.

Na které bylinné prostředky na regeneraci 
částí organismu se musíme zaměřit? Dýcha-
cí cesty podpoříme tinkturou z  žampionu, 
která je takovým přírodním antibiotikem 
na horní cesty dýchací. Dále využijeme ge-
mmoterapeutikum z divizny, habru a mod-
řínu, které mají také regenerační působení 
na horní cesty dýchací. Vynikající působení 
má též gemmoterapeutikum z lísky, která je 
vhodná na regeneraci jater, ale hlavně plic, 
které jsou téměř vždy zasaženy a působí též 
na zlepšení psychické lability.

Po prodělaném Covidu vždy lidé hlásí vel-
kou únavu a zde se musíme zaměřit na rege-
neraci jater a podporu svalové činnosti. Při 
podpoře jater se vždy zaměříme na likvidaci 
virových a  bakteriálních zátěží na játrech. 
Zde je účinné gemmoterapeutikum z topo-
lu. Na regeneraci a podporu funkce jater vy-
užijeme gemmoterapeutika z pupenů jalov-
ce, rozmarýnu či klíčků ostropestřce.
Dalším takovým zdravotním problémem po 
prodělaném Covidu je oslabení nervového 
systému. Zde můžeme využít hned několik 
gemmoterapeutik. Bělotrn, který pomáhá 
regenerovat nervové vlákno, javor babyka 
zlepšuje průchodnost vedení vzruchu ner-
vovým vláknem. Ke zklidnění a regeneraci 
nervové soustavy využijeme též gemmote-
rapeutikum z třezalky, bacopy, lípy a šišáku.

Tyto přípravky můžeme využít na regeneraci 
a zlepšení nejvíce vyskytujících se problémů 
po prodělání této nemoci.

Samozřejmě je celá řada dalších problémů, 
které nám nemoc přináší, ale na tyto se za-
měříme příště.

      

Doplněk stravy

Doplněk z bylin 

jako podpora 
organismu
proti virům a virovým 
onemocněním
Tato kúra je sestavena z bylin a pupenových 
výtažků, které zvyšují imunitu a působí 
protivirově. Kúru lze doplnit i grepovým 
olejem na potírání.

Možné i sestavení kúry dle Vašich 
individuálních potíží.

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, 
GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254 
798 46 Brodek u Konice 3   
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu
www.bylinnyherbar.cz     

www.nadeje-byliny.eu
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