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Prostějov, Kostelecká ul.. Prodej bytu 2+kk v  OV, 
44 m2, 3. patro, terasa. Měsíční náklady: 1.873 Kč + el. 
cca 1.500 Kč. PENB – C.
 Cena: 2.790.000 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

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

Prostějov, Dolní ul.. Prodej bytu 2+1 v OV, 2. patro, 
58 m2, šatna, balkon, zděné jádro. Měsíční náklady: 
3. 624 Kč + inkaso (cca 800 Kč). PENB – C.
 Cena: 3.099.000 Kč
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řidiče - strojníka pro vozidlo ÖLMAISTER 
(mobilní odlučovač ropných látek) pro pobočku PRAHA !!! 

 

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Hledáme nového spolupracovníka na pozici 

  

vysokotlaké čištění kanalizace | monitoring kanalizací 
moderní a špičkovou technikou, práce sacími bagry

Nabízíme
mzda 50 – 65.000 Kč hrubého + diety

• bezplatné ubytování ve firemních 
• ubytovacích prostorách
• možnost rozšíření o ř.p. skupiny C, E  

a profesního průkazu
• možnost profesního růstu

Životopisy zasílejte na email officepraha@sezako.cz
Další informace v době  7 - 15 hod. na tel. čísle 605 797 622 . 

 Kontakní osoba:      Pobočka Praha, +420 605 797 622, officepraha@sezako.cz

Řidičský průkaz sk. “C” velkou výhodou! 
Uchazečům s řidičským průkazem sk. “B” nabízíme za určitých podmínek možnost rozšíření!

• možnost vstupenek na určité sportovní a kulturní akce – zdarma

Pracovní pozice obnáší v určitých případech 
i práci od pondělí do pátku mimo pobočku. 

(diety, příplatky za noc, ubytování hrazeno firmou)
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Informace z města

Vážení občané,
do posledního měsíce roku 2021 budeme 

vstupovat za složitých podmínek souvisejících 
s výrazným nárůstem pandemie covidu. Jsme 
nuceni reagovat na aktuální situaci a  redu-
kovat naše plány pro nejbližší období. Šířící 
se koronavirus nás nutí zamýšlet se nad pro-
gramem Prostějovské zimy. V době, kdy píšu 
tento text, ještě není definitivně rozhodnuto 
o konkrétní podobě omezení. Informace proto 
budeme průběžně zveřejňovat na webových 
stránkách města.

Neznáme důvody, proč je Prostějovsko 
v posledních týdnech tak vážně postiženo co-
videm, musíme však být co nejvíce opatrní. 
Žádám vás, abyste dodržovali všechna ak-
tuální opatření, dávali na sebe i na své blíz-
ké pozor a  byli také maximálně ohleduplní 
k  ostatním. V  současné situaci jsme všichni 
společně a  chování každého z  nás ovlivňuje 
naše okolí.

Rád bych v  této souvislosti opětovně po-
děkoval pracovníkům ve zdravotnictví. Na 
prvním místě jde o  zaměstnance prostějov-
ské nemocnice. Uvědomuji si, že lékaři, sest-
ry a  další personál znovu bojují ze všech sil 
o život každého pacienta. Pokud je to možné, 
snažme se jim usnadnit jejich práci. A to i oč-
kováním, které výrazně snižuje nebezpečí, že 
kdokoliv z nás v nemocnici skončí.

Adventní čas je vždy příležitostí zpomalit 
z  každodenního shonu a  myslet i  na druhé. 
Pokud víte ve svém okolí o někom, kdo z ja-
kýchkoliv důvodů potřebuje pomoci, neváhej-
te. V současné době je to ještě důležitější než 
dříve.

Přeji vám pevné zdraví a krásný advent.

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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Začátkem listopadu se 
na svém zasedání sešel 
krizový štáb  ORP Prostě-
jov, aby projednal aktuální 
epidemickou situaci. Zá-
stupci všech složek si  od 
ředitele nemocnice  vyslechli 
informace o počtech pozitivně 
testovaných a  nemocných, 
které dělají z  Prostějovska 
jeden z  nejvíce  koronavirem 
zasažených  okresů v  České 
republice.  Dále informace 
přednesli zástupci Policie 
České republiky, Hasičského 
záchranného sboru, Městské 
policie Prostějov a Krajské hy-
gienické stanice.

Krizový štáb se shodl, že 
v současné situaci je klíčová zod-
povědnost každého obyvatele. 
„Chceme   apelovat na občany, 
aby se chránili před nákazou, jak 
je to jen možné. Počet infikova-
ných stoupá, počet nemocných 
vyžadujících nemocniční péči 
také. Udělejme maximum, aby-
chom nepřispívali ke zhoršová-
ní situace,“ uvedl po zasedání 
krizového štábu jeho předseda, 
primátor František Jura.

Podle odborníků je nutné 
dodržovat hygienická pravidla 
známá jako ruce – roušky – ro-
zestupy a respektovat také aktuál-
ní nařízení hygieniků týkající se 
pobytu v  uzavřených prostorách 
s ochranou úst a nosu. Kdo může, 
měl by zvážit očkování, případně 
posilující třetí dávku vakcíny. 
„Buďme všichni zodpovědní, 
děláme to pro sebe a  své okolí,“ 
dodává primátor František Jura.

Krizový štáb rovněž rozhodl 
o  nákupu 1 000 litrů dezinfek-

ce. Polovina z  tohoto množství 
bude určena pro prostějovské 
základní školy. Město rovněž 
koupí celkem 12 tisíc respiráto-
rů určených pro magistrát a pro 
školy.

Pro pomoc s  registrací na 
třetí dávku očkování proti covi-
du-19 doporučujeme seniorům 
obrátit se na telefonní linky pra-
covníků odboru sociálních slu-
žeb případně využít bezplatnou 
telefonní linku Magistrátu 
města Prostějova 800 900 001.
 -ih-

Vážení spoluobčané,
pokud si očkování proti covidu-19 nemůžete zajistit 

u svého praktického lékaře nebo vám s registrací k oč-
kování nepomohou rodinní příslušníci, přátelé, příp. jiné 
osoby, máte možnost se o pomoc s registrací obrátit na 
pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Prostějova v době:

pondělí středa - 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
čtvrtek - 8.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin

pátek - 8.00–11.00 hodin
 

Doporučujeme si termín a čas schůzky
 dohodnout předem na níže uvedených 

telefonních číslech:
 
Bc. Vladislava Dvořáková - 582 329 340
Mgr. David Navara - 582 329 307
Eva Dvořáková - 582 329 311
Alena Horáková, DiS. - 582 329 303
Mgr. Marcela Zacpalová - 582 329 549
Jana Novotná, DiS. - 582 329 308
Mgr. Jana Šímová - 582 329 318 

Po předchozí dohodě proběhne vaše registrace k oč-
kování na pracovišti Odboru sociálních věcí Ma-
gistrátu města Prostějova, oddělení sociálních 
služeb a  veřejného opatrovnictví,  Školní ul. 4, 
Prostějov (naproti kina Metro), 2. patro, chodba 
vpravo.

K registraci jsou potřebné tyto údaje: jméno, rod-
né číslo, číslo zdravotní pojišťovny, adresa trvalého 
bydliště (údaje jsou uvedeny v občanském průkaze 
a na kartičce zdravotní pojišťovny). S ohledem na 
Váš zdravotní stav, zdravotní komplikace a konkrét-
ní onemocnění doporučujeme vhodnost očkování 
před registrací k očkování konzultovat s vaším prak-
tickým nebo odborným lékařem. 

Registrace se provádí prostřednictvím interne-
tového registračního formuláře na internetových 
stránkách uzis.cz a  registrace.mzcr.cz. Pro regist-
raci je také potřebný mobilní telefon, kam přijdou 
SMS zprávy obsahující PIN kódy, které se zapíší do 
registračního formuláře. V případě, že nevlastníte 
mobilní telefon, bude pro tento účel použit mobil-
ní telefon úřadu. -osv-

Krizový štáb: Buďme všichni zodpovědní!

Pomoc s registrací 
na očkování proti COVID 19

určená pro seniory, zdravotně postižené občany a občany 
bez potřebného technického vybavení.
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Přednáškový sál prostě-
jovského Národního domu 
se stal dějištěm již 14. roč-
níku logické olympiády.

Účastníky z  Olomoucké-

ho kraje, z nichž 9 nejlepších 
postoupí do celostátního 
finále, přišel za město Pro-
stějov pozdravit primátor 
František Jura. -red-

Radní dali zelenou no-
vému Plánu zimní údržby 
místních komunikací statu-
tárního města Prostějova na 
zimní období  2021-2022“ 
a uložili ředitelům příspěv-
kových organizací města 
zajistit vlastními silami 
zmírnění následků zimy 
u  vstupů do budov v  zim-

ním období od 1.  11.  2021 
do 31. 3. 2022. 

Plán zimní údržby zpraco-
vala společnost FCC Prostě-
jov, s. r. o., na základě smlouvy 
pro správu, opravy a  údržbu 
místních komunikací ve městě 
Prostějov. 

„Plán zimní údržby je 
zpracován tak, aby v  prv-

ním pořadí důležitosti byly 
zprovozněny úseky místních 
komunikací, na kterých je 
vedena městská hromadná 
doprava, včetně hlavních tahů 
na komunikacích v  majetku 
města. Dále úseky chodníků 
s  velkou frekvencí pohybu 
obyvatel a  zastávky městské 
hromadné dopravy. Následně 

jsou ve druhém a  třetím po-
řadí důležitosti zprovozněny 
ostatní komunikace, chodní-
ky, aleje, přechody pro chodce 
a ostrůvky. U chodníků pořadí 
důležitosti vychází z  potřeb 
obyvatel k  zabezpečení pří-
stupu k  zastávkám městské 
hromadné dopravy, na vlako-
vé a autobusové nádraží, k ne-

mocnici, obchodům a podob-
ně,“ nastínil první náměstek 
primátora Jiří Pospíšil, který 
má správu a  údržbu majetku 
města ve své gesci. 

Zimní údržbu místních ko-
munikací v  Prostějově bude, 
dle platné smlouvy a  legisla-
tivy, zabezpečovat společnost 
FCC Prostějov, s. r. o. -kaa-

Slavnostní předávání cen 
se uskutečnilo 8.  listopadu 
v  Arcibiskupském paláci 
v Olomouci. Ceny Minister-
stva vnitra převzali z  rukou 
náměstka ministra vnitra 
Petra Vokáče starostové a ta-
jemníci oceněných měst.

Soutěž je postavena na 
komplexním přístupu úřadů 
v  oblasti kvality při posky-
tování služeb klientům. Přes 
sedmdesát kritérií hodnotí 
přístupnost a  otevřenost úřa-
du, komunikaci s  klienty, di-
gitalizaci služeb, zapojování 
veřejnosti do věcí veřejných, 

kroky ke zvýšení udržitelnosti 
a v neposlední řadě také opat-
ření přijatá během pandemie 
covidu-19.

Oceněná města tedy mo-
hou být považována za nej-
přívětivější právě pro svůj 
ucelený přístup při přemýšlení 
o zvyšování kvality služeb (od 
délky úředních hodin přes vý-
voj mobilních aplikací a přívě-
tivost a  rychlost komunikace 
až po participační plánování 
nebo aktivity v boji proti šíření 
nákazy covidu-19).

„Jsem rád, že prostějovský 
magistrát dlouhodobě bodu-

je v tomto hodnocení. Věřím, 
že většina občanů a  klientů 
je se službami magistrátu 
skutečně spokojena,“ říká 
1.  náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

Ocenění převzal v Olomou-
ci tajemník prostějovského 
magistrátu Libor Vojtek. 

„První místo v  Olomouc-
kém kraji v  soutěži Přívětivý 
úřad mne nesmírně těší. Chtěl 
bych především poděkovat 
zaměstnancům magistrátu, 
protože toto ocenění patří ze-
jména jim,“ uvedl Libor Voj-
tek. -red-

Nové lokální biocentrum 
- místo, kde lidé budou moci 
trávit svůj volný čas. Vše je 
na začátku a  nejdříve je třeba 
zpracovat projektovou doku-
mentaci.

„Ta bude obsahovat návrh 
vegetačních úprav včetně osazo-
vacích plánů, terénních modelací 
a pěších komunikací,“ v  jedno-
duchých obrysech načrtnul ná-
městek primátora Jiří Rozehnal, 
který se stará o stavební rozvoj 
a investice města, s tím, že jeho 
odbor již připravil studii rámco-
vého řešení lokality u  soutoku 
Romže, Hloučely a Valové. 

„Poptávaný projekt máme 
rozdělen na studii, která řeší 
území v  širších souvislostech. 
Zde je možný termín zpraco-
vání do konce roku 2021. Dále 
jde o projektovou dokumentaci 
k realizaci stavby s možným pl-
něním do konce února  2022,“ 
popsal dále náměstek Rozehnal 
s  tím, že nejvýhodnější ceno-
vou nabídku z pěti oslovených 
předložila společnost Atelier 
Fontes, s. r. o., Brno s nabídko-

vou cenou přes 392 tisíc korun 
(včetně DPH). 

Rada města Prostějova ná-
sledně na své poslední schůzi 

schválila zadání zpracování zmí-
něné dokumentace touto spo-
lečností a také uzavření smlouvy 
o dílo.  -kaa-

Ministerstvo vnitra ocenilo vítěze šestého 
ročníku soutěže Přívětivý úřad 

Prostějov je vítězem krajského kola!

Plán zimní údržby místních komunikací statutárního města 
Prostějova na zimní období 2021–2022 je schválen 

Logická olympiáda Ve Vrahovicích vyroste biocentrum 
Rozsah studie krajinných úprav

Rozsah PD k realizaci stavby
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Už jen měsíc zbývá do 
konce roku 2021, který opě-
tovně poznamenala pande-
mie koronaviru.

O  zhodnocení uplynu-
lého období jsme požádali 
primátora Františka Juru.

Už začínáte rok 2021 bi-
lancovat nebo na to ještě 
nebyl čas?

Moc času není, práce v sa-
mosprávě nemívá žádné del-
ší přestávky. V těchto dnech, 
kdy ještě řešíme dokončení 
některých letošních inves-
tičních akcí, už jdeme do za-
stupitelstva města s klíčovým 
dokumentem pro rok 2022. 
Mám samozřejmě na mysli 
městský rozpočet, který do 
značné míry určuje, co bude 
samospráva dělat a  jakým 
směrem se Prostějov bude 
v příštím období vyvíjet.

A  můžete naznačit, kte-
rým směrem chcete jít?

Návrh našeho hospodaření 
výrazně preferuje investice do 
budoucnosti města. Právě na 
stavební investice je v návrhu 
rozpočtu téměř čtvrt miliardy 
korun. Budeme regenerovat 
sídliště Brněnská – Dobrov-
ského a  sídliště Svornosti, 
revitalizovat pivovarský ryb-
níček ve Vrahovicích a  vy-

měňovat některé prvky zim-
ního stadionu. Pokud se nám 
podaří získat dotaci, tak na 
ZŠ Železného vybudujeme 
běžecký tunel. To je jenom 
několik akcí z velkého balíku 
investic, které máme v plánu.

Zvažujeme také další mož-
nosti řešení rekonstrukce 
KaS centra. Původně od-
hadované náklady na jeho 
obnovu činily zhruba 150 
milionů korun. V posledním 
roce šla ovšem cena staveb-
ních prací výrazně naho-
ru, v  některých případech 
i o 100 procent. Nyní odbor-
níci hovoří o ceně 250 milio-

nů korun. To je výrazně více, 
a  my proto musíme zvážit, 
jak budeme dále postupovat.

Vraťme se k  letošnímu 
roku. Souhlasíte s názorem, 
že jeho hlavním tématem 
byl opět covid?

Covid nás opravdu hodně 
ovlivnil a  znovu zasáhl do 
života každého z nás. Udělali 
jsme maximum pro bezpeč-
nost magistrátu a příspěvko-
vých organizací města a sna-
žili se pomoci neziskovým 
organizacím i podnikatelům. 
A  především se znovu uká-
zala síla obyvatel Prostějova, 

kteří se dokázali se složitou 
situací vyrovnat.

Letošek byl ve znamení 
testování a  naštěstí už také 
i očkování. V něm nám pro-
kázalo velkou službu právě 
KaS centrum, kde jsme spo-
lečně s nemocnicí vybudova-
li velké očkovací centrum. Za 
pět měsíců v něm zdravotní-
ci podali přes 70 tisíc vakcín, 
to je ohromné číslo.

Pokud jde o běžnou agendu 
samosprávy, pandemie samo-
zřejmě nemohla zastavit naši 
práci. Investovali jsme do do-
pravní infrastruktury, dokon-
čovali jsme novou sportovní 

halu na Vápenici, u  zimního 
stadionu vyrostlo zázemí pro 
hokejovou mládež. Věřím, že 
v některém z příštích vydání 
Prostějovských radničních 
listů budeme mít prostor vše 
shrnout a zhodnotit.

Na závěr jedna aktuální 
otázka k  očkovacímu cen-
tru, které jste zmínil. Neu-
važujete o  jeho opětovném 
otevření? Zájem o očkování 
se znovu zvyšuje…

V  reakci na aktuální situ-
aci jsem přesně toto vedení 
nemocnice nabídl. Hovořil 
jsem s  předsedou předsta-
venstva Jiřím Ševčíkem, se 
kterým jsme očkovací cen-
trum letos na jaře budovali. 
Nemocnice ovšem nemá 
personál, který by mohla 
k  provozu očkovacího cen-
tra uvolnit. Nový nárůst 
počtu pacientů s covidem je 
plně zaměstnává a  vyčlenit 
část zdravotníků na provoz 
očkovacího centra zkrátka 
není možné. Bohužel, za-
tímco v  předcházejících vl-
nách jsme fandili lékařům 
a  sestrám bojujícím o  život 
každého nemocného, tleskali 
jim z oken a pořádali děkov-
né koncerty, část společnosti 
na ně nyní zapomněla a ne-
chala je „ve štychu“. 

František Jura: Pandemie 
naši práci nezastavila
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Prostějov měl v  soutěži 
hned dva finalisty! Konkrét-
ně prvního náměstka primá-
tora Jiřího Pospíšila a rekon-
struovaný objekt Ekocentra 
IRIS (obě nominace v oblasti 
Ceny veřejnosti).

Jiří Pospíšil byl nomino-
ván za dlouhodobé řešení 
problematiky nakládání s ko-
munálními odpady. Aktivně 
vystupuje při řešení této pro-
blematiky, za jeho působení 
se podařilo založit spolek Od-
pady Olomouckého kraje, do 
nějž se podařilo zapojit obce, 
které představují většinu 
obyvatel Olomouckého kra-
je. Druhým prostějovským 
finalistou je nedávno zrekon-
struovaná budova Ekocentra 

IRIS na Husově náměstí. Jde 
v  podstatě o  novou stavbu 
na místě původního objektu, 
který byl z  důvodu nevyho-
vujícího technického stavu 
zbourán. Nový objekt ob-
sahuje prvky modrozelené 
infrastruktury. Část střechy 
je zelená, na další části jsou 
instalovány fotovoltaické 
panely. Dešťové vody jsou 
svedeny do retenční nádrže 
s  bezpečnostním přepadem 
do vsakovací rýhy. Nádrž 
je vybavena čerpadlem pro 
možnost využití dešťových 
vod pro zálivku.

„Jsme nesmírně rádi, že 
se můžeme pochlubit dvěma 
prostějovskými finalisty v ob-
lasti životního prostředí. Oce-

nění jsme si s  kolegou Jiřím 
Pospíšilem převzali v  krás-
ném a pro tuto akci více než 
příhodném prostředí – v bu-

dově Lesnické školy v  Hra-
nicích. Věříme, že v  oblasti 
životního prostředí budeme 
jako město Prostějov i v dal-

ších letech na tyto počiny 
navazovat a  rozvíjet je,“ říká 
náměstkyně pro životní pro-
středí Milada Sokolová. -jg-

Tisíce kilometrů našich sil-
nic, polních cest, ulic i  parko-
vých promenád od nepaměti le-
mují aleje stromů. Obdivujeme 
jejich krásu, příběhy, které se 
pod korunami stromů odehrá-
ly, ceníme si jejich staleté histo-
rie. Patří ke zdravé a fungující 
krajině. Nyní je můžeme ocenit.

„Do ankety jsme pro tentokrát 
nominovali  dubovou alej na 
hrázi nejstaršího prostějovské-
ho městského rybníka v Droz-
dovicích, jejíž stáří čítá více než 
sto let,“ říká náměstkyně primá-
tora Milada Sokolová, která má 
oblast životního prostředí ve své 

pracovní náplni, a přidává před-
chozí výsledky:

„Loni Prostějov opět bodo-
val. V republikovém hodnocení 
jsme se umístili na třetím místě 
s  lipovou alejí na břehu říčky 
Hloučely. V krajském hodnocení 
jsme byli první. No a v předloň-
ském ročníku získala v  soutěži 
Alej roku druhé místo v celko-
vém, republikovém hodnocení 
alej platanů z  ulice Rejskova. 
V krajském hodnocení pak prv-
ní místo a titul alej Olomoucké-
ho kraje 2019.“    

O  vítězství v  tradiční anketě 
může rozhodnout krása, silný 

příběh, snaha místních lidí o zá-
chranu nebo odhodlání lokál-
ních patriotů uspět v konkurenci 
z  celé republiky. Anketa Alej 
roku je určena pro širokou veřej-
nost a jejím cílem je upozornit na 
krásu a užitek, které nám přiná-
šejí  aleje a stromy podél cest i ve 
volné krajině.

Nově nominovanou starou du-
bovou alej v Prostějově můžeme 
nalézt na hrázi nejstaršího prostě-
jovského městského rybníka, který 
čítá bezmála úctyhodných šest set 
let. Stáří dubové aleje, která dotvá-
ří atmosféru kolem rybníka a tím 
zpříjemňuje prostředí v  blízkosti 

centra města, se odhaduje na více 
než sto let. 

Hlasování probíhá na webo-
vých stránkách www.alejroku.cz.

Hlasovat může fyzická osoba, 
a to pouze jednou, hlasování se 

provádí vyplněním hlasovacího 
formuláře.

Po ukončení hlasování a pře-
kontrolování hlasů budou vý-
sledky publikovány na www.
alejroku.cz. -kaa-

Botanickou zahradu Petra 
Albrechta v Prostějově obohatí 
lavička zamilovaných. Prostějov 
se tak přiřadí k lokalitám, kde již 
mobiliář tohoto druhu slouží.

„Lavičku pro město vyrobilo 
na zakázku Umělecké kovář-
ství a  zámečnictví Stawaritsch 
z Kostelce na Hané. Motiv lásky 
jistě potěší nejen zamilované. Od 
nového mobiliáře si slibujeme 
zvýšení návštěvnosti botanické 
zahrady a  vytvoření netradič-
ního, milého místa,“ říká první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil, 
který má správu a  údržbu ma-
jetku města ve své pracovní ná-

plni a dodává, že lavička přišla na 
25 tisíc korun. 

Mobiliář je v  současnosti 
již uložen v  botanické zahradě 

a v  jarních měsících začne plnit 
svoji funkci. 

„Věřím, že se nevšední lavička 
bude líbit a bude sloužit ke spo-
kojenosti všech. Umístěna bude 
tak, aby výhled navodil co nejvíce 
pocit romantiky. Její bočnice ob-
rostou popínavé růže. Lavičku by 
mohli lidé například využívat na 
svatého Valentýna, novomanželé 
zase ke svatebním fotografiím,“ 
usmívá se náměstkyně primátora 
Milada Sokolová, do jejíž gesce 
kulturní oblast spadá. 

Jde o další krok k zatraktivnění 
zahrady pro obyvatele i návštěv-
níky města Prostějova. -kaa-

Strom rostoucí v  památ-
níku manželů Vojáčkových 
před Národním domem 
v  Prostějově letos viditelně 
chřadne a  nepomohla ani 
vydatná zálivka. 

Díky spolupráci statu-
tárního města Prostějova 
s  odborníky z  Mendelovy 
univerzity v Brně by se snad 
jeho stav mohl zlepšit. Dostal 
totiž dávku speciálního roz-
toku „přímo do žil“. Formou 
mezoinjektáže byl do jeho 
pletiv pod tlakem vpraven 
speciální roztok živin i  asi-
milátů, které by si měla lípa 
stáhnout do kořenů a  příští 

rok jí pomohou na jaře na-
startovat. 

S  obdobnou metodou, jen 
ve větším měřítku, máme již 
v Prostějově dobré zkušenos-
ti. Vloni na podzim takto byly 
podpořeny duby rostoucí na 
hrázi drozdovického rybníka.

Zdroj a foto: Libor Marčan

Anketa Alej roku je tady, hlasovat je 
možno téměř do poloviny ledna!
Prostějov má opět své želízko v ohni!

Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí rozdány

Lavička zamilovaných?
Ano, v botanické zahradě 

Lípa na Vojáčkově 
náměstí dostala „infuzi“
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Stížnostmi na hluk a  ne-
pořádek v  blízkosti Disco 
clubu Morava se vedení 
města dlouhodobě zabývá.

Opakovaně jedná se zá-
stupci občanů z  okolních 
nemovitostí i  se zástupci 
provozovatele Disco clubu 
Morava. Zástupci obyva-
tel byli pozváni na schůzi 
Rady města Prostějova dne 
17. 8. 2021 a zástupci provo-
zovatele byli pozváni na jed-
nání Rady města Prostějova 
dne 19. 10. 2021.

Statutární město Prostějov 
podalo opakovaný podnět 
k  provedení státního zdra-
votního dozoru ke Krajské 

hygienické stanici Olomouc-
kého kraje (KHS), a to k mě-
ření hladiny hluku v bytových 
prostorech přilehlých k  pro-
vozu DC Morava.

„Dále jsme hygienickou 
stanici požádali o  provádění 
periodického, opakovaného 
či kontinuálního měření hla-
diny hluku ve dnech pořádání 
hudební produkce po určitou 
přiměřenou dobu, na základě 
kterého by bylo možné shro-
máždit komplexnější údaje 
o dodržování či nedodržová-
ní zákonných limitů,“ sdělil 
primátor František Jura.

Dle KHS periodické měře-
ní hluku není v daném přípa-

dě na místě, neboť porušení 
zákona o  ochraně veřejného 
zdraví již bylo prokázáno mě-
řením hluku dne 18. 1. 2021 
a 16. 7. 2021, KHS vede s po-
řadatelem hudební produkce 
přestupková řízení ve věci 
nedodržení hygienických li-
mitů hluku a nyní je nutné ze 
strany provozovatele hudební 
produkce provést protihlu-
ková opatření a  dokladovat 
jejich účinnost. 

Ze strany provozovatele 
klubu bylo přislíbeno reali-
zovat novou protihlukovou 
stěnu, znovu jednat s nájemci 
bytových jednotek přilehlých 
k provozovně klubu a pokra-

čovat v  jednání s  vedením 
města. 

Také městská policie vyko-
nává pravidelný zvýšený do-
hled nad okolím Disco clubu 
Morava za účelem kontroly 
veřejného pořádku a dodržo-
vání nočního klidu, zejména 
při ukončení provozní doby   
diskotéky v  ranních hodi-
nách. V  rámci své činnosti, 
i  v  součinnosti s  Policií ČR 
kontrolují dodržování zákazu 
podávání alkoholu mladist-
vým a  dodržování zákazu 
kouření ve vnitřních prosto-
rách. Zjištěné přestupky řeší 
na   místě nebo je oznamují 
k dořešení správnímu orgánu.

V  uplynulých třech měsí-
cích zde strážníci řešili  celkem 
6 přestupků proti   veřejnému 
pořádku (rušení nočního kli-
du a  znečišťování veřejného 
prostranství). Současně také 
dohlížejí na okolní ulice, zda 
zde také v  souvislosti s  pro-
vozem diskotéky nedochází 
k rušení nočního klidu či na-
rušování veřejného pořádku.

Městská policie bude i na-
dále pokračovat a  provádět 
kontroly ve spolupráci s Poli-
cií ČR a jinými orgány v pro-
vozovně i  před provozovnou 
diskotéky se zaměřením   na 
dodržování zákonných před-
pisů. -kaa-

Zelené plíce města Prostě-
jova se opět rozšíří. Radní, na 
základě doporučení Komise 
životního prostředí, uvolňují 
finanční prostředky z  fondu 
zeleně - téměř 630 tisíc korun.

„Pustíme se do další výsadby 
zeleně. Konkrétně na katast-
ru města necháme vysadit při 
podzimní výsadbě 57 stromů 
a  152 keřů. Součástí výsadby 
budou pochopitelně také zem-
ní úpravy,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, který je 

zodpovědný za správy a údržbu 
majetku města. Jak doplnil, při 
blížící se zimě se nezapomíná 
ani za zvířátka:

„Zaměříme se například na 
úpravu a doplnění čtrnácti zim-
ních stanovišť pro přezimování 
ježků.“

Radost z  tohoto kroku má 
také náměstkyně primátora 
Milada Sokolová, která má na 
starosti životní prostředí:

„Stromy se budou sázet 
v  lokalitách například ulice 
Kostelecká, Trávnická, Žešov, 
Winklerova, na Husově náměs-
tí, dále v ulicích Lidická, Západ-
ní – rybník a Kralická. Keře se 
vysadí v  lokalitách sídliště E. 
Valenty, na Husově náměstí, 
na sídlišti Svobody a  také na 
městském hřbitově na Brněnské 
ulici. Chybět nebude ani každo-
roční podzimní výsadba květin 
na Žižkově náměstí.“ -kaa-

Udělili ho uživatelé Mapy.cz, 
kteří v aplikaci mohou hod-
notit podniky/instituce.

Těm nejlépe hodnoceným 
firma Seznam.cz, a. s., udělila 
samolepku s jejich ratingem. 

„Nejlepším podnikům jsme 
odeslali samolepku, se kterou 
se můžou ve svém podniku 
hrdě pochlubit,“ informovala 
Magistrát města Prostějova 
manažerka PR a  interní ko-

munikace Seznam.cz Aneta 
Kapuciánová.

„Máme velikou radost 
z ocenění, které udělili ti, kteří 
služby sběrného dvora využí-
vají. Ocenění patří také firmě, 
která se o  provoz sběrného 
dvora stará, a  to jsou pracov-
níci FCC Prostějov,“ usmívá se 
první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

 -kaa-

Realizace akce „Návštěvnické 
zázemí Kolářových sadů 

a okolí Hvězdárny Prostějov“ 
je finančně podpořena 
Olomouckým krajem

Jedná se o novou stavbu za-
hrnující výstavbu hygienického 
zařízení  – sanitárního kontej-
neru a  jeho napojení novými 
přípojkami kanalizace, vody 
a nízkého napětí, spolu s úpra-
vou navazující plochy pro ná-
vštěvnické centrum v parku – 
Kolářových sadech. Zázemí 
bude sloužit návštěvníkům 
parku včetně sportovců 
a  rodičů s  dětmi. Hygienické 
zařízení tvoří typizovaný zatep-
lený sanitární kontejner.

Dispozičně je řešen jako sa-
mostatné WC pro ženy, v před-
síni WC možnost přebalení 

miminek, samostatné WC pro 
muže, samostatné WC pro 
imobilní občany a  úklidová 
místnost.

Umístění stavby je situováno 
do severní okrajové části Ko-
lářových sadů v blízkosti ulice 
Riegrova.

Stavba byla zahájena v říjnu 
a  bude dokončena v  prosinci 
letošního roku. Zhotovitelem 
stavby je firma Prostějovská 
stavební společnost PRO-
STAS, s. r. o.

Investiční akce je realizována 
za podpory Olomouckého kra-
je ve výši 405.500 Kč. Celkové 
náklady stavby činí 1,3 mil. Kč.

Ing. Antonín Zajíček, odbor 
rozvoje a investic

Sběrný dvůr 
v Průmyslové ulici 

získal ocenění

Radní se zabývali situací kolem Disco clubu Morava

Statisíce jdou do rozšíření zeleně ve městě

Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech
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Zahynul zde i  náš krajan, 
podplukovník in memoriam 
Karel Rychnovský.

Památník v  severním Ni-
zozemí připomíná smrt šesti 
československých pilotů 311. 
bombardovací perutě RAF. 
Zahynuli při útoku stíhaček 
Luftwaffe 11. dubna 1942. Byl 
postaven díky finanční sbírce 
místních zemědělců a odhalen 
10. října letošního roku.

Pomník připomíná také pa-
mátku našeho krajana, podplu-
kovníka in memoriam Karla 
Rychnovského.

Na okraji obce Middenmeer 
v  severním Nizozemí stojí 
modrobílý sloup s  červeným 
letadlem na vrcholu a pamětní 
deskou.  Označuje místo, kde 
v  dubnu 1942 spadl letoun 
Vickers-Wellington Z  8836 

(KX– Z). Josef Kalenský, Karel 
Kodeš, Karel Rychnovský, Jan 
Peprníček, Josef Hrdina a Josef 
Politzer zahynuli jako letci 311. 
československé perutě RAF.

Mezi nimi byl také náš 
krajan, konický rodák, ab-
solvent prostějovského vo-
jenského učiliště,  třiadva-
cetiletý kapitán  (povýšený 
na podplukovníka in 
memoriam)  Karel Rychnov-
ský (1918–1942).

Finanční prostředky 
se vybraly díky sbírce 

zemědělců
Jejich příběh je mezi obyva-

teli Middenmeeru dobře zná-
mý. Pamětníci vzpomínali, jak 
po každém orání pole nacháze-
li v půdě kusy letadla. Členové 

posádky měli za úkol bom-
bardovat továrnu v německém 
Essenu. Letadlo se ale po dvou-
apůlhodinovém letu zřítilo. 
Bomby, které letadlo převáželo 
za účelem provedení útoku, se 
však nepodařilo najít.

„Domníváme se, že letci 
mohli bomby shodit, když na 
ně zaútočila noční stíhačka, 
aby získali náskok a  případ-
ně utekli. Už ale bylo pozdě. 
Němci měli noční radary 
a proti stíhačce se dvěma dva-
cetimilimetrovými kanóny ne-
měli českoslovenští letci šanci. 
Byli vybaveni pouze malými 
kulomety, což bylo jako házet 
na letadlo papírové kuličky,“ 

vysvětlil amatérský historik 
a  badatel Mark Hakvoort, 
který se svými přáteli založil 
sdružení, jehož cílem je starat 
se o památku pilotů. 

Peníze na postavení pomní-
ku pro československé letce 
byly vybrány díky sbírce země-
dělců, na jejichž pole se letadla 
zřítila. Přispěla také řada míst-
ních sdružení a nadací. 

Piloti jsou pohřbeni 
na vojenském hřbitově 

v Bergenu
Pět členů osádky bylo for-

málně pohřbeno ještě v  roce 
1942 na hřbitově v Huisduinen 

ve společném hrobě. Josef Po-
litzer byl pohřben v  samostat-
ném hrobě. Trup letadla, zbytky 
uniforem a fragmenty lidských 
ostatků však zůstaly v půdě až 
do roku 2004, kdy se do jejich 
hledání pustili odborníci. Motor 
letadla byl nalezen pět metrů 
pod zemí. Po dokončení prací 
byli piloti znovu pohřbeni na 
vojenském hřbitově v  Bergenu 
op Zoom na jihu Nizozemí.

Autor textu: 
Hana Bartková

Zdroj : Český rozhlas, Ra-
dio Prague International 

(18. 10. 2021)
Foto: Viktor Daněk, 

Český rozhlas

Výročí vzniku samostatné českosloven-
ské republiky oslavili sokolové desetikilo-
metrovým během.

V centru města se jich v den státního svát-
ku sešlo více než 200! Vítěze ocenil za jejich 
vynikající výkony také primátor města Pros-
tějova František Jura.  -red-

Sokolský 
běh

Památku československých letců 
připomíná v Holandsku pomník
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DIVADLO POINT 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Husovo nám. 94 

(vchod z ulice Winklerova), ProstějovMilí občané města Prostějova,
v  neděli 28.  listopadu začíná doba 

adventní. Advent nám pomáhá otevřít 
oči, abychom se dívali do budoucnosti 
s nadějí. To neznamená být mimo rea-
litu, ale dívat se za horizont. S důvěrou 
očekávat, že kromě temných vizí bu-
doucnosti světa, které se mohou naplnit, 
je tu jedna plná světla, která se naplní. 

Do doby adventní můžeme vstoupit 
třeba tím, že přijmeme pozvání na Ad-
ventní zastavení pořádané Cyrilometo-
dějským gymnáziem na první neděli 
adventní 28. listopadu v 15:00 v kostele 
Povýšení svatého Kříže.

V  kostele Povýšení svatého Kří-
že se mají konat také tři adventní 

koncerty. Blíže o  nich budou určitě 
informovat jejich pořadatelé: Nota 
bene – 12. 12. , CMG – 18. 12. a Pro-
měny – 19. 12. 

Kostel Povýšení svatého Kříže je pro 
návštěvníky hledající místo pro modlit-
bu a ke ztišení a zamyšlení se otevřený 
v době bohoslužeb a zpravidla od 9:00 
do 17:00.

Vánoční bohoslužby na Štědrý den 
a v ostatních osm vánočních dnů na-
jdete na webu povyseni.dpv.cz

Betlém je v kostele od Štědrého dne 
až do Hromnic.

Přeji vám všem, aby adventní a vá-
noční dny byly dobré, to je požehnané.

 Aleš Vrzala, farář 

Po roční odmlce se v centru 
Prostějova opět bruslí!

Advent Vánoce ve farnosti 
Povýšení svatého Kříže

17. SEZÓNA 
PROSINEC 2021 

Středa 8. prosince v 17 hodin 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSTĚJOV, Skálovo nám. 6

ČTEME HAVLA
Desáté výročí úmrtí dramatika, spisovatele, politika a prezidenta Václava 

Havla si připomeneme čtením ukázek z jeho tvorby. Úryvky z textů jeho děl 
budou číst členové divadla Point. 

Čtvrtek 16. prosince v 17 hodin
DUHA kulturní klub hradeb, Školní 4

ČTEME HAVLA
Kratší verze téhož pořadu při příležitosti vernisáže fotografií Boba Pacholíka.

Pátek 17. prosince v 19 hodin
Kabaret „MLÁDÍVPŘED!“

Závan čerstvého divadelního křepčení nejmladší generace divadla Point.
Předvánoční čas je někdy plný stresu a kalupu, snad vám přijde vhod krátké 
zastavení a odlehčení plné písniček, humoru a pohody. Nebude chybět ani 

soutěž v improvizaci a taneční vystoupení.

Neděle 19. prosince v 19 hodin
Vánoční koncert Vojty Kůrky

Tradiční vánoční koncert zpěváka a muzikanta Vojty Kůrka jeho hostů.
ČLENOVÉ DIVADLA POINT SE NA VÁS TĚŠÍ V PŘÍŠTÍM ROCE. 

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A VESELOU MYSL. 

INZERCE

21
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22
31

51
6
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Právě skončila říjnová Výzva 
10 000 kroků. Akci na celore-
publikové úrovni organizoval 
spolek Partnerství pro měst-
skou mobilitu, naše město se 
do projektu opět aktivně zapo-
jilo pod záštitou pana primátora 
Mgr.  Františka Jury. Organi-
začně Výzvu za Prostějov zajiš-
ťovalo Sportcentrum  – DDM 
Prostějov.

Chůze je nejen přirozená, ale 
navíc posiluje imunitu a  účinně 
pomáhá v  boji proti nemocem 
způsobeným nezdravým životním 
stylem, a  to včetně obezity,“  říká 
manažerka Výzvy 10 000 kroků 
Sylva Machová. Ujít 10 000 kroků 
denně (tedy zhruba 7,5 km) není 
ve výzvě žádnou podmínkou, pro 
mnohé účastníky je to spíše vzdá-
leným cílem. To ale vůbec nevadí: 
Podle lékařských doporučení je 
lepší chodit pravidelně i  menší 
vzdálenosti než se  jednorázově 
vzchopit k velkému výkonu. 

Do celorepublikové akce se cel-
kem aktivně zapojilo 6 500 účast-
níků a společně jsme v říjnu ušli 
1,5 milionu kilometrů. 

Za Prostějov to byla vzdálenost 

41 686 km. Překonali jsme tímto 
výkonem i délku rovníku a zlepši-
li dubnový výsledek o 18 705 km. 
Aktivně se zapojilo 147 prostějov-
ských účastníků a 10 týmů.

Měli jsme opět nejstarší účast-
nici napříč celou republikou, paní 
Martu Bučkovou, která je i přes 
svůj věk velmi aktivní a nachodila 
více než 300 km. Nejlepší prostě-
jovskou účastnicí a  zároveň nej-
lepší ženou v  celorepublikovém 
měřítku se stala Věra Hájková, 
která ušla za měsíc říjen neuvěři-
telných 1 371 km. Jak to dokázala 
zvládnout? Sama přiznává, že to 
bylo velmi těžké a bez motivace 
a  pomoci přátel a  rodiny by to 
šlo velmi těžko. Ale když sama 
viděla, že se pohybuje v předních 
příčkách, byla to pro ni tak velká 
motivace, že už nešlo přestat. Pro-
stě s jídlem roste chuť.

Takže pokud člověk chce, do-
káže opravdu i to, co se jiným zdá 
nemožné!

Nejlepším prostějovským 
mužem je Ivo Chudoba, kte-
rý se účastnil akce již v  dubnu 
a nyní ušel téměř 700 km. Vítěz-
ný prostějovský tým Running 

Yogis II zvládl společně ujít přes 
4 000 km.

Co nás čeká dál? Chceme, aby 
se z  této zajímavé a  zdraví pro-
spěšné akce stala tradice, a tak již 
organizátoři plánují jarní kolo. 
Dubnová výzva 2022 bude ve 
znamení atraktivních novinek. Už 
nyní je možné prozradit, že pro 
účastníky vzniká i  šikovná mo-
bilní aplikace pro ještě snadnější 
zaznamenávání výkonů. Výzva 
tak bude mnohem příjemnější 
i  pro seniory a  jedince, kteří si 
s  technologiemi často zase tolik 
nerozumí.  „Zkrátka chceme, aby 
byla výzva přístupná opravdu pro 
každého a  aby bylo co nejjedno-
dušší se účastnit. Aplikaci vyvíjíme 
společně s  našimi účastníky for-
mou crowdfundingové kampaně, 
přispět může kdokoliv, komu dává 
naše výzva smysl,“  říká Kateřina 
Roková z  pořádající organizace 
Partnerství pro městskou mobi-
litu. 

Těšíme se, že se na jaře naše řady 
opět rozšíří. Neboť je jedno, jestli 
půjdete pomalu nebo rychle. Už 
jen to, že vyjdete, vás dělá lepšími, 
než jsou ti, co sedí doma. -red-

Dne 27. 10. 2021 ve večer-
ních hodinách se zaměstnanci 
statutárního města Prostějova 
zařazeni do kontrolního od-
dělení odboru Obecní živnos-
tenský úřad Magistrátu města 
Prostějova (dále jen OŽÚ) 
zúčastnili celorepublikové 
kontrolně-preventivní akce 
s názvem HAD 2021. 

HAD (zkratka pro „Ha-
zard, alkohol a  děti“) je ce-
lostátní akcí, kterou již od 
roku 2015 na území města 
Prostějova organizuje Policie 
České republiky ve spolupráci 
s dalšími subjekty. Jejím cílem 
je především prevence, tedy 
předcházení protiprávního 
jednání na úseku patologic-
kých jevů u dětí, spolupráce 
s provozovateli restauračních 
zařízení nad dodržováním 
platné legislativy a  v  nepo-
slední řadě také osvěta. OŽÚ 
se akce HAD 2021 v letošním 
roce zúčastnil spolu s přísluš-
níky PČR, Městskou policií 
Prostějov, Celním úřadem 
pro Olomoucký kraj, Krajskou 
hygienickou stanicí Olomouc-
kého kraje a Českou obchodní 

inspekcí (Inspektorát pro Olo-
moucký a  Moravskoslezský 
kraj).

Policie ČR kontrolovala 
zejména dodržování zákazu 
prodeje a  podávání alkoholu, 
cigaret, nelegálních drog a do-
držování zákazu umožnit ha-
zardní hraní osobám mladším 
18 let. S ohledem na cíl kont-
roly byl i vybrán termín kon-
trolní akce, tj. v době celostát-
ních podzimních prázdnin.

OŽÚ se zaměřil na kon-
trolu vybraných ustanove-
ní živnostenského zákona, 
např.  oprávněnost poskyto-
vaných služeb, splnění ozna-
movací a  označovací povin-
nosti týkající se provozoven, 
náležitosti vydávaných do-
kladů zákazníkům.

 OŽÚ provedl v  průběhu 
akce HAD 2021 kontrolu 
u  5  podnikatelských subjektů 
provozujících hostinskou čin-
nost včetně prodeje lihovin. 
Porušení živnostenského zá-
kona nebylo zjištěno, nicmé-
ně ostatní dozorové orgány 
v  jiných oblastech nedostatky 
odhalily. -red-

Sbírka Bílá pastelka pro-
bíhala od 11-13.  10. V  úterý 
12. 10. jste mohli potkat v uli-
cích studenty ze střední školy 
Trivis a  Cyrilometodějského 
gymnázia, kteří nabízeli širo-
ké veřejnosti bílou pastelku za 
30 Kč.

Trivis měl zastoupení devíti 
dvojic a z Cyrylometodějského 
gymnázia prodávaly pastelky 
dvě dvojice. Jsme rádi, že letos 
mohli vyrazit do ulic studenti 
středních škol, protože minulý 
rok to z důvodu pandemie ne-
bylo možné. 

I  když nebyl úřední den, 
tak tajemník města Mgr. Libor 
Vojtek umožnil našim studen-
tům přístup na radnici a  do 
budovy městského úřadu. Do 
sbírky se zapojily opět čtyři 
základní školy. Na Melantri-
chově získaly opět tři dvojice 
nejvyšší částku a na základních 
školách Dr. Horáka, E. Valenty 
a Jana Železného, kde nabízely 
pastelky dvě dvojice, se poda-

řila vybrat také pěkná částka. 
Do ulic a  různých institucí se 
vypravila opět i  naše vedoucí 
Bc. Lenka Kyseláková. Letošní 
ročník sbírky se zase po dvou 
letech vydařil a celkový výnos 
činil v Oblastní odbočce SONS 
Prostějov 53 555 Kč. Děkujeme 
školám za výbornou spolupráci 
a všem dárcům za jejich příspě-
vek. 

Moc děkujeme také pekař-
ství MaM za koláčky, které 
jsme dostali pro studenty opět 
sponzorsky. 

Celkový výtěžek v  rámci 
sbírky Sjednocené organizace 
nevidomých a  slabozrakých 
SONS činil kolem 3 600 000 Kč 
a byl vyšší než v roce 2019.

Finanční prostředky budou 
použity na speciální služby pro 
nevidomé a  slabozraké a  na 
podporu speciálních výuko-
vých programů.

Předsedkyně 
oblastní odbočky 

Pavlína Bartošková

Upozornění: program, počty účastníků a podmínky účasti mohou být upravovány v závislosti na vládních 
protiepidemických opatřeních.

Pondělky 9.30–11.30 – program pro rodiče s ma-
lými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si 
zlepší své sociální, pohybové, hudební a  manuální 
schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní 
rutiny, získat nové přátele a dozvědět se důležité infor-
mace. Rodinná atmosféra v malých skupinách rodi-
čů 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 (semináře, 
kurzy)

7. 12. Reflexe kurzu Klíč ke zdravým vztahům 
s dětmi – Ing. P. Mečkovský, M.A. 

Určeno absolventům kurzu Klíč k reflexi praktic-
ké aplikace poznatků v životě a vztazích účastníků. 
Vstupné již bylo zahrnuto v ceně kurzu. Hlídání dětí 
30 Kč/1-3 vlastní děti.

14. 12. Aby nohy nebolely – seminář fyziotera-
peutky Mgr. K. Frantalové

V  semináři stručně probereme anatomii nohy 
a  správné postavení dolních končetin. Povíme si, 
jak ovlivňuje palec u nohy krční páteř, jak korigovat 
vbočený palec, patní ostruhu, zborcení klenby nohy. 

Dozvíte se, která obuv je vhodná, a získáte praktické 
tipy na cvičení chodidel a strečink nejčastěji zkráce-
ných svalů dolních končetin. Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací a volnočasová 
setkání s hlídáním dětí.

2. 12. Mikulášská party
Zveme vás na zábavný podvečer, na který čert 

letos opět nepřijde! V závislosti na epidemiologické 
situaci je možné, že program proběhne venku a bude 
kratší (sledujte náš web nebo FB). Rozhodně nebude 
chybět mikulášská nadílka. POZOR: NA AKCI JE 
NUTNO SE PŘIHLÁSIT DO 28. 11. na www.mo-
zaikaprostejov.cz. Těšíme se na vás! Vstupné 50 Kč 
dospělí a 30 Kč za každé dítě.

16. 12. Výroba svíček – tvořivá dílna s E. Svobo-
dovou, DiS.

Na předvánoční tvořivé dílně si vyzkoušíme do-
mácí výrobu svíčky, kterou pak můžete využít jako 
hezký vánoční dárek. Každý si bude moci vyrobit 
dvě svíčky, které si nakonec ozdobí podle vlastní fan-
tazie a vkusu. Veškerý materiál je zajištěn. Rezervujte 
si místo do 10.  12. na www.mozaikaprostejov.cz.! 
Vstupné 100 Kč, hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

PROGRAM NA 
PROSINEC

Přejeme všem pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a spoustu radosti!
Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za podporu našich projektů v roce 2021!

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

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

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

Účastníci říjnové Výzvy 10 000 kroků 
obešli každý den zeměkouli

Živnostenský úřad kontroloval 
hostinské provozovny v rámci 

celostátní akce HAD 2021

Výsledky sbírky Bílá pastelka,
kterou pořádala Sjednocená 

organizace nevidomých 
a slabozrakých SONS ČR
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Mladí fotografují památky
Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a  Slezska opět 
vyhlašuje zajímavou fotografic-
kou soutěž! Je učena pro žáky 
a studenty základních a střed-
ních škol.

Soutěž je učena pro žáky 
a  studenty základních a  střed-
ních škol, kteří do sekretariátu 
Sdružení zašlou fotografie, 
které budou vyjadřovat hlavní 
myšlenky Dnů evropského dě-
dictví (www.ehd.cz). 

Celá akce má podpořit zá-
jem a znalosti našeho kulturní-
ho dědictví, podpořit znalosti 
historických budov a  zahrad, 
venkovských a městských krajin 
uznávané památkové hodnoty či 
neobvyklé krásy. 

Soutěž není pouhou „fotogra-

fickou“ akcí, ale spíše zážitkem 
spojeným s  uměleckým a  pa-
mátkovým dědictvím. Je proto 
třeba vyhnout se námětům, které 
přes svou možnou fotografickou 
zajímavost neodpovídají takové-
mu záměru.

V  roce 2007 bylo Sdružení 
historických sídel,  Čech, Moravy 
a  Slezska osloveno hlavním po-
řadatelem - Radou Evropy, se žá-
dostí o zorganizování této soutěže 
a převzetí záštity. 

Technické specifikace 
soutěže pro rok 2022:

Vítězové Národního kola sou-
těže budou slavnostně vyhlášeni 
u  příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel dne 14. dub-
na 2022 v Praze.

Rada Evropy stanovila pro 
soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující 
školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěž-
ních fotografií v České republi-
ce: 20. 3. 2022

V  letošním roce musí 
účastníci opět vkládat fo-
tografie přes internet na 
nové webové stránky Sdru-
žení –  www.historickasidla.
cz nebo přes mobilní aplika-
ci dostupnou na webových 
stránkách, konkrétně: https://
www.historickasidla.cz/cs/
soutez-mladi-fotografuji-pa-
matky/mladi-fotografuji-pa-
matky-2022/    nebo v  Apple 

store a  Google Play pro An-
droid či iOS.

 
Účastník se může registrovat 

na webových stránkách nebo 
pomocí aplikace. Po registraci 
používá již jen unikátní přihla-
šovací kód.

Účastník může svoji registraci 
provést jak na webových strán-
kách, tak v mobilní aplikaci.

Po přihlášení může účastník 
vkládat nebo mazat již vložené 
fotografie až do uzávěrky  – jak 
v  aplikaci, tak na webových 
stránkách.

Každý účastník může vložit 
maximálně 3 fotografie.

Veškeré informace či dotazy 
zodpoví sekretariát SHS ČMS na 
tel: 224 213 166 nebo na interne-
tové adrese info@shscms.cz.

MC Cipísek
prosinec2021 

Na všechny akce MC je nutné se předem přihlásit.

V současné době probíhá podzimní cyklus 
pravidelných programů pro rodiče s dětmi 

listopad-prosinec.
Informace o programech od ledna 2022 najdou 

zájemci na našich kontaktních adresách. 
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. 
Advent v nás aneb spokojená máma  

Beseda pro mámy nejen o emocích a porozumění s dětmi.
středa. 1. 12. 18.00-20.00  beseda pro rodiče s Mgr. M. Skládalovou

 
Andělský týden se zdobením stromečku a Vánoce s Cipískem 

- v pravidelných programech MC 6. 12.–17. 12. 
Vánoční stezka - samoobslužná stezka v Kolářových sadech, termín 

bude aktualizován
 

On-line skupina MC Cipísek - facebooková skupina Rodičovské 
inspirace MC Cipísek

 
MC Cipísek děkuje statutárnímu městu Prostějov

za podporu v roce 2021.
Děkujeme všem našim návštěvníkům za přízeň

v letošním roce plném změn
a přejeme všem pohodové a klidné adventní a vánoční dny ve zdraví. 

 
 Aktuální nabídka a bližší informace najdete na: www.mcprostejov.cz

www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail:  mcprostejov@centrum.cz 

NOVÍ OBČÁNCINOVÍ OBČÁNCI
města Prostějovaměsta Prostějova

Emmet Koranda
Ludmila Anna Deutschová
Melita Maťchová
Dominik Ivančík
Josef Nezval
Alaxandr Atanasov
Patrik Tomášek
Ema Křížková
Bibiana Pavlíková
Sofie Ondrová
Petr Vícha 
Michael Spilka

Klára Chatrnúchová
Amalie Vítková
Michal Krejčí
Bruno Pella
Laura Németh
Lili Németh
Matyáš Václavíček 
Artur Tomica
Dominik Janeček
Matyáš Rotter
Adéla Bezdomniková
Jakub Rybář

Vítání dětí ze 
dne 21. 10. 2021

Mladí fotografují památky

BlahopřejemeBlahopřejeme
SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU OSLAVILI SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

70 let
• Stanislava Dadáková
•  Kamila Burgetová
•  Marie Dopitová
•  Marie Konečná
•  Vladimír Bulejka
•  Anna Řehulková
•  Hana Polášková
•  Daniela Vočková
•  Jaroslav Chren
•  Jaroslav Maier
•  Josef Cetkovský
•  František Slatina
•  Ing. Richard Beneš
•  Mária Utíkalová
•  Hedvika Kristková
•  Josef Kučera
•  Zdeňka Švecová
•  Jiří Všetička
•  Helena Hradilová
•  PaedDr. Jarmila Neradová
•  Mgr. Hana Skopcová
•  Alena Podivinská
•  Miroslav Lesák
•  Josef Koukal
•  Jaroslava Spurná
•  Jiřina Svobodová

75 let
•  Jaroslav Ondrejčák
•  Zdeněk Tatýrek
•  Jarmila Horáková
•  MUDr. Pavel Řehánek
•  Naděžda Bartů
•  Květoslava Musilová
•  Miluše Nováková
•  Radomír Vícha
•  Karel Talanda

•  Olga Opavská
•  Jarmila Coufalová
•  Eva Drmolová
•  Miroslav Smékal
•  Anna Kubíčková
•  Jaroslava Protivánková
•  Karel Koláček
•  Zdeněk Kolomazník
•  Vojtěch Talášek
•  Josef Woth
•  Vladimír Čech
•  Karel Beníšek
•  Karel Matoušek
•  Stanislav Vejskal
•  Petr Marčík
•  Otakar Knotek
•  Jiří Křupka
•  Eva Beránková
•  Josef Páč

80 let
•  Bohumil Petruška
•  Anna Greplová
•  Hedvika Večeřová
•  Jana Nevrtalová
•  František Doležel
•  Miroslav Kvapil
•  Karel Svoboda
•  Jaroslav Vorberger
•  Jiří Matoušek
•  Olga Procházková
•  Milan Valenta

85 let
•  Květoslava Chytilová
•  Anna Hrubá
•  Miloslava Suchá
•  Maxmilián Kašpárek

•  Božena Pospíšilová
•  PhDr. Eva Štouračová
•  Marie Nováková
•  Jan Ščuka
•  Pavel Herrmann

90 let
•  Jiřina Machačová
•  Anna Cetkovská
•  Věra Černá

91 let
•  Růžena Sedláčková
•  Viktorie Cetkovská
•  Libuše Krejčí
•  Květoslava Znojemská
•  Vlastimila Klíčová
•  Anežka Opálková
•  Naděžda Hořínková
•  Božena Čajková

92 let
•  Zdenka Matějová
•  Anežka Vránová
•  Věra Vačkárová 

93 let
• Mgr. Marie Zapletalová
•  Olga Růžičková

94 let
• Rudolf Vlach

95 let
•  Bohumila Župková
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Narodila se 27.  11.  1934 v  Chebu. 
V roce 1939 se její rodina musela od-
stěhovat z  Chebu do Prostějova, aby 
se vyhnula nebezpečí ze strany 
německých nacistů. Její otec 
František Motl se narodil 
v Prostějově. Byl mechani-
kem a provozoval v Pro-
stějově mechanickou 
dílnu a  na hlavním ná-
městí obchod se šicími 
stroji a jízdními koly. Její 
matka Helena Motlová 
pracovala jako prodavač-
ka v  jejich obchodě. Mar-
cella Motlová začala chodit do 
školy v Prostějově a v roce 1953 
maturovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera. 
Protože pocházela z buržoazní rodiny, ne-
mohla studovat na vysoké škole. Pracova-
la po maturitě jako dělnice a pracovní síla 
v Kovozávodech v Prostějově.

Obor učitelství českého a ruského ja-
zyka vystudovala na Filozofické fakultě 
Palackého Univerzity v Olomouci dálko-

vě. Na této fakultě složila později doktorát 
z filozofie. 

V  roce 1993 založila při regionálním 
středisku ROSA v  Prostějově Klub 

tvůrčího psaní Violka. Stala se jeho 
vedoucí a editorkou vydávaných 

almanachů a  sborníků až do 
své smrti. Členové Klubu bez 
rozdílu věku nebo pohlaví 
se snažili psát své prvotiny. 
Pravidelně se scházeli, aby se 
vzájemně informovali o  své 
literární činnosti. 

Je autorkou řady básnických 
sbírek, její prvotinou byla bás-

nická sbírka Studánko, má lásko, 
která vyšla v roce 1995.

Hlavní náplní tvorby Marcelly Do-
stálové byla próza a  to hlavně pro děti. 
Napsala celkem šest knih pohádek nebo 
pohádkových příběhů. 

Marcella Dostálová spolupracovala 
také s Českým rozhlasem Olomouc, kde 
byly odvysílány její pohádky. Některé 
její příběhy z knih se dočkaly rozhlasové 

úpravy. Spisovatelka spolupracovala i s te-
levizí NOE. Některé pohádky byly zpraco-
vány pro ukázky v televizi a odvysílán byl 
také téměř hodinový rozhovor s autorkou 
pohádek. V  roce 2007 obdržela Cenu 

města Prostějova za svou literární činnost 
a práci s dětmi.

Marcella Dostálová zemřela v  roce 
2019, její práce je však stále živá.

(dle podkladu Ing. Vladimír Dostál)

INZERCE

INZERCE

V tomto měsíci si připomí-
náme sto šedesát let od naro-
zení pedagoga, dirigenta a hu-
debního skladatele Ezechiela 
Ambrose.

Rodák z  Kavriánova (nyní 
část obce Šaratice) u  Slavkova 
(*8. 12. 1861) po studiích na nižší 
české reálce v Prostějově a Učitel-
ském ústavě v  Brně absolvoval 
v roce 1882 pražskou varhanic-
kou školu řízenou Františkem 
Zdeňkem Skuherským. 

Potom působil v  Kroměříži 
jako učitel na pěvecko-hudební 
škole spolku Moravan a jako var-
haník a  ředitel kůru při farním 
kostele Panny Marie. 

V  září  1888 se přestěhoval 
do Prostějova, kde se stal ředi-
telem kůru při farním kostele 
Povýšení sv. Kříže. V Prostějově 

se významně podílel na rozvoji 
hudebního života. Rozvinul zde 
mnohostrannou organizační, 
dirigentskou a  pedagogickou 
činnost. Dal podnět obecnímu 
zastupitelstvu k založení Městské 
hudební a zpěvní školy (založena 
1. 10. 1889) a stal se jejím prvním 
ředitelem. 

Měl velkou zásluhu na po-
vznesení úrovně prostějovských 
pěveckých spolků. V roce 1889 
převzal řízení Vlastimily a v roce 
1890 Orlice. Pořádal s  nimi 
pravidelné koncerty. Nastudo-
val a  provedl řadu oratorních 
a kantátových skladeb, například 
Stabat Mater, Svatá Ludmila 
a  Svatební košile od Antonína 
Dvořáka, De profundis od Josefa 
Nešvery, Štědrý večer a Švandu 
dudáka od Karla Bendla, Bouři 

od Františka Neumanna či ope-
ru Hubička od Bedřicha Smeta-
ny. 30.  listopadu 1907 u příleži-
tosti otevření Národního domu 
v Prostějově dirigoval Vlastimilu 
a  uvedl s  ní sborovou skladbu 
Láska k vlasti od Josefa Nešvery.

V  roce 1905 založil Orches-
trální sdružení, jehož byl dirigen-
tem. S prostějovským děkanem 

Josefem Novákem založil Farní 
cyrilskou jednotu, která se za-
sloužila o zvelebení chrámového 
zpěvu. Rozvíjel zájem o  hudbu 
v Měšťanské besedě, kde zavedl 
hudební salony a organizoval je-
jich program.

Ezechiel Ambros působil také 
jako učitel zpěvu na gymnáziu 
a  na české reálce v  Prostějově. 
Byl vyhledávaným soukromým 
učitelem hudby a zpěvu. 

Byl také hudebním skladate-
lem. Nejvíce jsou oblíbeny jeho 
úpravy lidových písní, mužské 
sbory, písně s klavírním dopro-
vodem a  melodramata, napří-
klad Josef Egyptský, Štědrý večer, 
Toman a lesní panna a Maryčka 
Magdonova. 

Ezechiel Ambros zemřel ve 
třiapadesáti letech na zápal plic 

a  pohrudnice 31.  května  1915 
v  Prostějově. V  hudebních tra-
dicích pokračovali jeho synové 
Emanuel a Vladimír. V Prostě-
jově nám tuto osobnost připo-
míná dům č. 25 v Rejskově ulici, 
rodinný hrob na Městském hřbi-
tově v  Prostějově, osobní fond 
Památník I., II uložený v Muzeu 
a galerii v Prostějově a monogra-
fie Ingrid Silné Ezechiel Ambros 
vydaná Filozofickou fakultou UP 
v Olomouci v roce 2011. 

Prostějovský kulturní publici-
sta a pedagog Waldemar Ethen 
jej ve druhém díle své knihy Por-
tréty a  siluety (Prostějov 1936) 
plným právem označil „za vůdce 
hudebního života v Prostějově na 
sklonku 19. a na počátku 20. sto-
letí a za nejlepšího ducha zpěvné 
Moravy“. Hana Bartková

Výročí měsíce

PhDr. Marcella Dostálová – spisovatelka, členka Obce spisovatelů
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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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Starý židovský hřbitov 
v  dnešní Studentské ulici se 
stal v úterý 2. listopadu místem 
tradičního pietního setkání 
připomínajícího výročí úmrtí 
významného prostějovského 
rabína Cvi Jehošui Horowitze. 

Ještě před pietním aktem na 
starém hřbitově se zástupci židov-
ských organizací a velvyslanectví 
USA podívali na nový židovský 
hřbitov za Brněnskou ulicí, kde 
jsou prozatím uloženy nalezené 
náhrobní kameny ze starého hřbi-

tova. Na kampani za jejich hledá-
ní se podílel před časem i Deník. 
Celkem se podařilo nalézt přes 
dvě stovky náhrobků nebo jejich 
fragmentů, objemově největší 
z nich je náhrobek lihovarníka Ja-
koba Schreibera, který byl nalezen 
v chatové oblasti u Plumlova letos.

Zastoupení na pietním se-
tkání u hrobu rabína Horowitze 
bylo vskutku reprezentativní. 
Společně s  primátorem města 
Prostějova Františkem Jurou 
a jeho náměstky si tuto osobnost 
připomněli studenti vídeňské 
ješivy s  vídeňským rabínem 
Arie Folgerem, do Prostějova 
přijel i  brněnský rabín Menaše 
Kliment, předseda Federace ži-
dovských obcí Petr Papoušek, 
nechyběl Louis Kestenbaum, 
jehož dobročinná nadace jedná 
s  městem o  rehabilitaci starého 
židovského hřbitova, a účastnil se 
i nedávno jmenovaný předseda 
americké komise pro záchranu 
kulturního dědictví ve světě Paul 
Packer, který přijel společně se 
zástupkyní americké ambasády. 

„Před dvěma lety byla na 
hrobu rabína Horowitze insta-

lována replika jeho náhrobku. 
Tento počin formálně odstar-
toval společnou snahu města, 
Federace židovských obcí Čes-
ké republiky a  nadace Kolel 
Damesek Eliezer pietně upravit 
místo posledního odpočinku 

bezmála dvou tisícovek prostě-
jovských židovských obyvatel. 
Pravda je, že covid naše společ-
né úsilí poněkud přibrzdil, ale 
deklarovaná snaha zajistit piet-
ní úpravu trvá,“ uvedl primátor 
František Jura. -jg-

Město si připomnělo 205. výročí úmrtí významného rabína

INZERCE

MARAKOU s.r.o. 
Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012
mail: marakou@seznam.cz 

KOMPLEXNÍ PROTIPOŽÁRNÍ  SERVIS:
prodej a kontroly hasících přístrojů, hydrantů, ucpávek,

bezpečnostních tabulek, technických plynů a CO2,
výměna plnících patron CO2, jeřábnické

práce autojeřábem AD 28
 www.marakou.cz

nadměrné náklady, výkopové a zemní práce traktorbagrem
s pneumatickým kladivem, pásovým bagrem, smykovým
nakladačem, kontejnerová doprava, prodej a pronájem

lodních a skladových kontejnerů
www.rapastav.cz

RAPAStav s.r.o. , Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012, mail: rapastav@seznam.cz 
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KOMPLEXNÍ PROTIPOŽÁRNÍ  SERVIS:
prodej a kontroly hasících přístrojů, hydrantů, ucpávek,

bezpečnostních tabulek, technických plynů a CO2,
výměna plnících patron CO2, jeřábnické

práce autojeřábem AD 28
 www.marakou.cz

nadměrné náklady, výkopové a zemní práce traktorbagrem
s pneumatickým kladivem, pásovým bagrem, smykovým
nakladačem, kontejnerová doprava, prodej a pronájem

lodních a skladových kontejnerů
www.rapastav.cz

RAPAStav s.r.o. , Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012, mail: rapastav@seznam.cz 

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:

MARAKOU s.r.o. 
Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012
mail: marakou@seznam.cz 

KOMPLEXNÍ PROTIPOŽÁRNÍ  SERVIS:
prodej a kontroly hasících přístrojů, hydrantů, ucpávek,

bezpečnostních tabulek, technických plynů a CO2,
výměna plnících patron CO2, jeřábnické

práce autojeřábem AD 28
 www.marakou.cz

nadměrné náklady, výkopové a zemní práce traktorbagrem
s pneumatickým kladivem, pásovým bagrem, smykovým
nakladačem, kontejnerová doprava, prodej a pronájem

lodních a skladových kontejnerů
www.rapastav.cz

RAPAStav s.r.o. , Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012, mail: rapastav@seznam.cz 

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
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Můj život s Bohuslavem Martinů
Čtvrtek 2/12 • 15:00

dokument • 2021 • Česko/Rakousko
60 min. • režie: Jakub Sommer

Hraný dokument o životě a díle 
slavného českého skladatele se 
částečně inspiruje stejnojmennou 
knihou, kterou napsala jeho žena 
Charlotte. Její vzpomínky ukazují 
Martinů zblízka a zároveň dávají filmu 
lidský rozměr. Film kombinuje hrané 
s c é n y  s  n a rat i v e m  d o ku m e n t u 
a dobovými archivy, aby poutavou 
vizuální formou přiblížil nejen hudbu 
geniálního skladatele, ale také jeho 
osobní život, pocity a postoje.

Karel
Úterý 7/12 • 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.

Klan Gucci
Čtvrtek 16/12 • 15:00

krimi • 2021 • USA • 164 min. 
režie: Ridley Scott

Klan Gucci je inspirován šokujícím 
skutečným příběhem impéria ital-
ského módního domu. Tři desetiletí 
rodinné historie, v níž nechybí láska, 
zrada, dekadence, pomsta ani vražda, 
skládají dohromady mozaiku toho, co 
všechno s sebou nese slavná značka 
Gucci.

Přání Ježíškovi
Úterý 21/12 • 15:00

komedie • 2021 • Česko • 109 min. 
 režie: Marta Ferencová

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme jsou 
vyprávěny s nadhledem    a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí i ta správná dávka nefalšované 
romantiky a sentimentu. Romantická 
komedie režisérky Marty Ferencové 
(Všechno nebo nic, Příliš osobní 
z n á m o s t )  d i s p o n u j e  h v ě z d n o u 
plejádou talentovaných a oblíbených 
umělců.

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.

PROSINEC
 

12
METRO 
SENIOR

speciální projekce 
filmů brzy odpoledne

přístupné všem 
bez omezení věku

za 70 Kč

Myši patří do nebe
Čtvrtek 30/12 • 15:00

animovaný • 2021 • Česko/Francie/
Polsko • 87 min. • režie: Denisa 
Grimmová, Jan Bubeníček

Myška Šupito a lišák Bělobřich, kteří 
jsou svým okolím považováni za 
podivíny, se po jedné nehodě setkávají 
ve zvířecím nebi. Přestože za svého 
života byli zapřisáhlými nepřáteli, 
během společné cesty nebeským 
světem za novým začátkem k sobě 
získají důvěru, překonají vlastní strachy 
a naleznou podstatu opravdového 
přátelství.
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PROSIN EC  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.
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IL BOHEMO 2021
Účinkují: Zdeněk Plech, Pavel Švingr, Igor Loškár a Zuzana Benešová a Magda Vítková 
Pořádá: Statutární město Prostějov

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

Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM | DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
(náhradní titul za ANIČKA A BYLINKOVÉ KOUZLO)
Hrají: Milan Hajn, Filip Huml, Dominik Linka, Pavla Lustyková, Jiří Vyšohlíd ad.

Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM | DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
Hrají: Milan Hajn, Filip Huml, Dominik Linka, Pavla Lustyková, Jiří Vyšohlíd ad.

KOUZELNÝ PŘÍBĚH 
TANEČNÍ OBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VLADIMÍRA AMBROSE PROSTĚJOV
Účinkují: žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově
Choreografie: Pavla Krieger Jahodová, Nikola Hacarová, Terezie Lízalová

Na motivy Boženy Němcové: PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA                                                  
Hrají: Veronika Baldrianová/Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav Hašek/Jiří Krejčí ad. 
Režie: Dana Bartůňková   

Na motivy Boženy Němcové: PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA                                                  
                                                                                                                                           

LÉTAJÍCÍ RABÍN 20 let  | koncert
Výroční koncert prostějovské klezmerové kapely

Jan Werich, Hana Lužná: AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU | DIVADLO HANÁCKÉ OBCE
Hrají: Lukáš Kameníček, Václav Lužný, Jana Novotná ad.
Režie: Hana Lužná

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

7. 1. | MĚSTSKÝ PLES | Statutární město Prostějov
12. 1. | Skupina 5P (sezóna 2019/2020) | KYTICE | Pražský komorní balet
18. – 21. 1. | pro školy | ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI | Divadlo U staré herečky Hradec Králové
22. 1. | Trojlístek – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče (sezóna leden – červen 2022) 
              OŠKLIVÉ KAČÁTKO | Divadlo U staré herečky Hradec Králové
31. 1. | Abonentní koncert (sezóna leden – červen 2022) 
              KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ &  LUBOMÍR BRABEC 

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

9. 2. | Aplaus 2021 | SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO | Městská divadla pražská 
11. 2. | Mimo předplatné | TRHÁK MUZIKÁL – nech brouka žít!  
13. 2. | Dvojlístek (sezóna leden – červen 2021) | LICHOŽROUTI 
             Slovácké divadlo Uherské Hradiště

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST 

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
ČTYŘLÍSTEK (SEZÓNA 2019/2020)

DOPRODEJ

9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

17 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

9 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

17 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
PRO VEŘEJNOST

LÉTAJÍCÍ RABÍN 20 let
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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.

SEZÓNA 2022 (leden – červen) 

SKUPINA T | TŘIKRÁT S ČESKOU DRAMATICKOU TVORBOU | MIMOŘÁDNÁ SKUPINA JEN PRO TUTO SEZÓNU

Cimrman, Smoljak, Svěrák: LIJAVEC | DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA

Bedřich Smetana, Karel Sabina: PRODANÁ NEVĚSTA | SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
Účinkují: Zdeněk Kapl/Alexander Vovk, Jana Sibera/Barbora Řeřichová, Juraj Nociar/Jan Ondráček, Katarína Jorda-Kramolišová/Magda Málková, 
Michael Kubečka/Jiří Přibyl ad., režie: Lubor Cukr, dirigent: Vojtěch Spurný, Josef Štefan

Alena Mornštajnová, Diana Šoltýsová: HANA | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ
Hrají: Lucie Andělová,  Anna Kratochvílová, Kamila Sedlárová, Martina Eliášová,  Martina Nováková / Ivana Machalová, Lenka Loubalová, Irena Kristeková ad. 
Režie:  Diana Šoltýsová

ABONENTNÍ KONCERTY 
KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ & LUBOMÍR BRABEC 
KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ – soprán, LUBOMÍR BRABEC – kytara

MISTŘI KOMORNÍ HUDBY | Haydn / Mendelssohn / Dvořák | KVARTETO MARTINŮ

NEJLEPŠÍ SLOVENSKÝ HOUSLISTA JURAJ ČIŽMAROVIČ 
HRAJE S KOMORNÍM ORCHESTREM MORAVSKÉ FILHARMONIE OLOMOUC

TROJLÍSTEK | POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE  | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | DOPORUČUJEME PRO DĚTI OD 4 LET

Tomáš Jarkovský: OŠKLIVÉ KAČÁTKO | DIVADLO U STARÉ HEREČKY HRADEC KRÁLOVÉ | Na motivy H. Ch. Andersena
Hraje:  Jana Vyšohlídová, režie a hudba: Jiří Vyšohlíd, výprava a loutky: Luděk Joska

Tomáš Běhal, Tomáš Podrazil: RYTÍŘI | DIVADLO TOY MACHINE PEČKY
Připravili: Tomáš Běhal,Tomáš Podrazil, scénografie: Pavel Heřmann, Tomáš Běhal

H. Ch. Andersen - Zoja Mikotová: O MALENCE | DIVADLO RADOST BRNO
Hrají: Stanislava Havelková a Petr Šmiřák, režie: Zoja Mikotová

   DÁRKOVÉ POUKAZY 
Darujte zážitky, darujte divadlo!
Zážitkové dárky jsou originální a potěšit s nimi můžete prakticky každého. 
Využijte dárkové poukazy Městského divadla v Prostějově jako vánoční dárek.

   JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ  2022 (leden – červen)
Prodej od pondělí 22. listopadu do středy 22. prosince 2021 v běžné otevírací době
Rezervace míst stávajícím předplatitelům ABONENTNÍCH KONCERTŮ od pondělí 22. listopadu 
do čtvrtka 9. prosince 2021
SKUPINA T  je mimořádná skupina jen pro sezónu leden – červen 2022, místa v hledišti je nutné si 
nově vybrat. Abonentní skupiny A, B, 5P, 5N ze sezóny 2021 budou mít rezervována svá místa pro 
sezónu 2022/2023. Zakoupené abonentky nelze měnit ani vracet, abonentky jsou přenosné

   CENY PŘEDPLATNÉHO 2022 (leden – červen) 
DIVADELNÍ SKUPINA T 
I. místo 1170 Kč
II. místo 1110 Kč
III. místo 1050 Kč

ABONENTNÍ KONCERTY
Jednotná cena 660 Kč

TROJLÍSTEK
Jednotná cena 360 Kč

   PŘIPRAVUJEME MIMO PŘEDPLATNÉ 

PÁTEK 11. ÚNORA 2022
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Vítězslav Hádl, Radek Balaš: 
TRHÁK MUZIKÁL - nech brouka žít! | TRHÁK MUSICIAL s.r.o. PRAHA
Hrají: Martin Dejdar, Oldřich Navrátil, Václav Kopta, Alžbeta Stanková, 
Bořek Slezáček, Dana Morávková/Sandra Pogodová, Igor Bareš/Tomáš Racek, 
Peter Pecha/Robert Urban
Režie: Radek Balaš

STŘEDA 11. KVĚTNA 2022 | sleva 50% pro všechny abonenty sezóny 2021 a 2022
Roman Vencl, Michaela Doležalová: KDYŽ SE ZHASNE 
DIVADLO POINT PROSTĚJOV
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
Režie: Jakub Hyndrich

Petr Zelenka: ELEGANCE MOLEKULY | DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA
Hrají: Martin Myšička, Ivan Trojan, Zdeňka Žádníková Volencová, 
Vladimír Polívka, Veronika Khek Kubařová, Pavel Šimčík, Elizaveta Maximová, 
Lada Jelínková, Petr Vršek, Václav Jiráček, Režie: Petr Zelenka

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2022 (leden – červen)

Statutární město Prostějov 19

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas

20 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

Statutární město Prostějov 21

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

Participativní rozpočet

Navrhněte, co byste 
chtěli v Prostějově 
realizovat

rozvijime.prostejov.eu
Všechny důležité 

informace naleznete na

Můžete navrhnout 
třeba pumptrack jako 
pan František nebo se 

inspirujte ostatními 
návrhy vašich sousedů.

Vaše návrhy můžete 
podávat do 30.11.2021
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Informace z města

17.  12. v  18:00 začíná v  ob-
chodním centru Zlatá Brána 
výstava Bhost in our Closet. Jde 
o  tematický vánoční projekt, 
který bude určen také rodinám 
s dětmi.

Ghost in our Closet je společný 
projekt Karolíny Jansové a Natálie 
Košťálové. Karolína a  Natálie se 
seznámily na Divadelní fakultě 
Akademie múzických umění, 
kde spolu začaly spolupracovat. 
Setkaly se v  rámci několika di-
vadelních a  filmových projektů 
a později si vytvořily vlastní dlou-
hodobý projekt s názvem Hadra, 
který zkoumá kostým, masku a je-
jich propojení s prostorem. Pracují 
s  jednoduchou podobou ducha, 
kterou zasazují do odlišných míst 
a  situací a  tím vyjadřují různá 
témata. V minulosti vytvořily na-
příklad ducha masopustu, ducha 
recyklace nebo svatebního ducha. 
Podstatná část jejich práce staví 
na intuici a improvizaci umělkyň. 
Doposud vytvořily duchy ve for-
mě kostýmů a  masek, záměrem 
je však přesah do dalších rovin 
umění, jako jsou sochy, perfor-
mance a  intimní instalace, které 

interagují s  kolemjdoucím nebo 
divákem. V rámci výstavy Ghost 
in our Closet v nákupním centru 
Zlatá Brána, která je pořádána 
Galerií současného umění Pro-
stějov tvoří umělkyně instalaci 
duchů, kteří reagují na období 
Vánoc. Prostřednictvím instalace 
se umělkyně vypořádávají se sho-
nem a s některými z nastavených 
zvyků, které tyto svátky obnáší. 
Výstavní prostor má sloužit jako 
možnost pozastavení se a  oddy-
chu.

Karolína Jansová studuje obor 
Expanded Theatre na Hochschule 
der Künste Bern ve Švýcarsku a je 
absolventkou oboru scénografie 
alternativního a  loutkového diva-
dla pražské DAMU. Ve své tvorbě 
pracuje na pomezí scénografie 
a volného umění. Věnuje se tématu 
recyklace a udržitelnosti. V Galerii 
současného umění Prostějov již 
představila za první vlny pande-
mie „covidovou výstavu“ v oknech 
Kulturního klubu Duha. Na vý-
stavě mohli kolemjdoucí vidět dvě 
nově ušité přítelkyně, které vznikly 
v čase stráveném v karanténě. Po-
cit osamocení Karolínu motivoval 

k  vytvoření objektů s  humanoid-
ními rysy, se kterými mohla sdílet 
okamžiky běžného života. Z nich 
pak vytvořila osvětlenou scénogra-
fickou instalaci koncipovanou jako 
výkladní skříň, která byla návštěv-
níkům expozice k dispozici 24 ho-
din denně.

Natálie Košťálová je absolvent-
kou Katedry produkce pražské 
DAMU a  v  současné době se 
věnuje filmovému kostýmu pro 
několik vznikajicích filmů v Praze. 
Během studia a po studiu navrhla 
kostýmy do několika krátkých fil-
mů, spotů a jednoho celovečerní-
ho filmu. Ve filmové tvorbě se ráda 
věnuje převážně temným žánrům. 
Několik let spoluvytvářela autorské 
site specific herně-inscenační diva-
dlo s Ladislavem Kardou. V těchto 
inscenacích se dvojice zaměřovala 
na divadelní tvorbu na míru pro-
storu a  blízkou práci s  divákem, 
tomu se přizpůsoboval celý kon-
cept, děj a  scénografie inscenace. 
Pracovali například ve sklepeních 
DAMU, v pražském NoDu a Roxy 
nebo v Terezíně. Zajímá ji maska 
jako úkryt a kostým jako pomůc-
ka. -red-

INZERCE

Pozvánka na výstavu ve Zlaté Bráně

00
0
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0
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

2., 16.12. | 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. 

8.12. | ST | 14 H | UČEBNA   
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
Tradiční setkání profesionálních i dobrovolných knihovníků okresu 
Prostějov. Ohlédneme se za uplynulým rokem a vyměníme si navzájem 
své zkušenosti.

8.12. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   

ČTEME HAVLA
Desáté výročí úmrtí dramatika, spisovatele, politika a prezidenta 
Václava Havla si připomeneme čtením ukázek z jeho tvorby. Úryvky 
z textů jeho děl budou číst členové divadla Point. 

10.12. | PÁ | 10 – 17 H | PODKROVNÍ SÁL  

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Přemýšlíte, jaká drobnost by ještě udělala o Vánocích radost vašim blíz-
kým? Spojte příjemné s užitečným a přijďte do knihovny. V pohodové 
atmosféře si u kávy a cukroví vyrobíte zdarma krásné dárky i voňavou 
vánoční dekoraci. Letos budeme tvořit záložky do knihy, čajové lžičky 
s ozdobným koncem z Fima (nutné donést si vlastní lžičku) nebo 
jmenovky na dveře zdobené ubrouskovou technikou. Domů si můžete odnést 
mini vánoční stromeček z větviček, který si sami ozdobíte. Ukázky výrobků 
najdete na webu knihovny. Akce je určená pro dospělé i starší děti.  

14.12. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku. Poslední 
přednáškou z cyklu „Evropské kulturní hodnoty“ ukončíme zimní 
semestr. Akce se koná pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze.

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

PO CELÝ MĚSÍC
ADVENT A VÁNOCE NA HANÉ – ON-LINE KVÍZ
Pro zpříjemnění konce roku jsme pro vás připravili malý kvíz, 
který vás provede adventními a vánočními zvyky. Připomenete si 
díky němu tradice našich předků, a navíc si můžete i zasoutěžit. 
Ti, kteří získají nejvyšší počet bodů, budou zařazeni do slosování 
o knižní ceny. On-line kvíz najdete na adrese: www.knihovnapv.
cz/soutez.

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 vyloso-
vaných výherců získá knižní odměnu. 

JAK SE PLNÍ SNY - VIETNAM
Výstavu fotografií ptenského rodáka Václava Plesky z jeho cesty 
po Vietnamu můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až do 
konce roku.

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1. 12. | ST | 17 H   

ODPOLEDNÍ BESEDA: ADVENTNÍ ČAS
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. Čtvrtá 
beseda je na téma Adventní čas a je vhodná pro celý první stupeň ZŠ. 
Budeme se bavit o adventu, Mikuláši a Vánocích, prostě o všem, co nás 
v nejbližších dnech čeká. Beseda je určená pro děti do 12 let, ale pokud 
jste starší a těšíte se na Vánoce, tak vás tu taky rádi uvidíme. 

8. 12. | ST | 17.15 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).

9. 12. | 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.

13. 12. | 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 Vánocích a vánočních zvycích v Kanadě. Určeno 
pro děti od 8 do 12 let. Zájemci se můžou hlásit v knihovně nebo na tel. 
č. 582 329 673, počet míst je omezen. 

15. 12. | ST | 17.15 H   

ÚNIKOVKA: DINOSAUŘI
Zveme vás na další únikovou hru – tentokrát na téma dinosauři. Podsta-
tou „únikovky“ je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spo-
lupráci do 45 minut z knihovny. Hra je určena pro 2-5 hráčů (od 7 do 12 
let, ideálně menší parta kamarádů). Jejich úkolem bude vyřešit záhadu 
ztraceného profesora Flynna, uniknout dinosaurům a právě probuzené 
sopce. 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 kni-
hovny. 

16. 12. | ČT  | 15 – 17 H  

TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tentokrát budeme 
vyrábět vánoční ozdoby z vizovického těsta. Akce je určená dětem 
do 15 let. 

PO CELÝ MĚSÍC
VÁNOČNÍ KVÍZ
K prosinci neodmyslitelně patří advent a přípravy na Vánoce. 
A právě to je téma nové soutěže. Od 1. prosince si můžete 
v knihovně pro děti a mládež vyzvednout kvíz, který je věnovaný 
adventu, Mikuláši a Vánocům. Kvíz si můžete také stáhnout na našich 
webových stránkách. Najdete v něm spoustu zábavného luštění, 
hádání, doplňování a poznávání. Každý, kdo kvíz odevzdá do 23. 
prosince do 14:00, získá malou odměnu. Ze správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce, který se může těšit na povánoční slad-
kou nadílku. Určeno pro děti a mládež do 18 let.
A v pondělí 6. prosince se můžete i v knihovně setkat s andělem 
a čertem
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Na vědomost se dává, že So-
vičkiáda se probudila ze zim-
ního spánku a  už nedočkavě 
vyhlíží básničky, pohádky a uvě-
řitelné, ale i neuvěřitelné příběhy 
od vás - začínajících spisovatelů. 

Pokud vám ještě nebylo 
osmnáct, neváhejte se zúčast-
nit legendární literární soutěže. 
V letošním ročníku posílí řady 
porotců Tereza Pařízková - olo-
moucká autorka dětských knih 

Městečko Lážoplážo, Stella 
v  zemi tučňáků a  dalších, kte-
ré si můžete půjčit v knihovně 
pro děti a mládež. Tak seberte 
odvahu a do konce března při-
neste svá literární dílka na dět-

ské oddělení městské knihovny 
(Vápenice 9) nebo je pošlete na 
adresu detske@knihovnapv.cz. 
Nezapomeňte uvést své jméno, 
věk a kontakt (adresu, e-mail, te-
lefon). Téma tvorby je libovolné, 

délka je na vás. Nejlepší práce 
vyhodnocené odbornou poro-
tou budou vyhlášeny v  rámci 
slavnostního finále soutěže 
v červnu a tři ocenění se mohou 
těšit na pěkné knižní ceny. -red-

Přemýšlíte o tom, co by o Vánocích udělalo radost vašim blízkým? Přijďte se 
inspirovat do knihovny. Na oddělení pro dospělé jsou připraveny dárkové pou-
kazy v hodnotě 70 nebo 100 Kč, které jejich majiteli zajistí registraci do knihov-
ny na jeden rok. Darovat je můžete jak tomu, kdo do knihovny nechodí, tak i na-
šim stálým čtenářům, kteří je uplatní při placení pravidelného ročního poplatku. 
Nebo navštivte naši Vánoční tvořivou dílnu. Zastavte se na chvilku v předvánočním 

shonu, dejte si u nás čaj 
nebo kávu a  užijte si 
pohodovou atmosféru. 
V  pátek 10.  prosince, 
kdykoliv od 10 do 17 
hod., si budou moct 
v  podkrovním sále 
knihovny dospělí i větší 
děti vlastnoručně vyro-
bit originální voňavou 
dekoraci a  další drob-
nosti pro radost - zá-
ložky do knihy, čajové 
lžičky s  ozdobným 
koncem z  Fimo hmoty 
(nutno přinést vlastní 
lžičku) nebo jmenov-
ky na dveře zdobené 
ubrouskovou techni-
kou. Domů si můžete 
odnést i  vánoční mini 
stromeček z  větviček, 
který si sami ozdobíte. 
Pro inspiraci mrkněte 
na web knihovny, kde 
najdete ukázky výrob-
ků i  dárkové poukazy. 
 -red-

Sovičkiáda pokračuje

Vánoční dárky z knihovny
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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

MALOVANÉ NEBE
RESTAUROVANÉ pOdmAlby NA SklE
od 3. 12. 2021 do 17. 4. 2022
vernisáž 2. 12. 2021 v 17 hodin

Je název výstavy, která poprvé za dobu historie prostějovského 
muzea představí kolekci podmaleb z jeho sbírek.  Více jak stovka 
obrázků, které se do muzea dostaly většinou jako dary sběra-
telů, zahrnuje svojí šíří téměř všechny oblasti Čech a Moravy, 
kde podmalby vznikaly, zejména v průběhu 19. století. To bylo 
obdobím největšího rozmachu tohoto řemesla, které zaniklo 
na jeho konci s nástupem nových technologií, zejména litografií 
a olejotiskem.

Lidové obrázky na skle jsou jednou z nejsvéráznějších forem 
výtvarného umění lidového prostředí. Byly vytvořeny jednou 
ze základních technik malby na sklo, a to tzv. technikou malby 
za studena, kdy se vynechává tepelná fixace barevné vrstvy. 
V minulosti tvořily charakteristickou výzdobu venkovských  
jizeb. Lidé si je pořizovali jak z náboženských důvodů, tak i jako 
upomínku na vykonané poutě. Bývaly zavěšovány ve světnici 
v tzv. svatém koutku, nad stolem, u kterého se scházela celá 
rodina, a tvořily tak na hlavami obyvatel domu jakousi ochranou 
nebeskou klenbu, z níž shlíželi patroni a svatí zajišťující ochranu 
příbytku a jejich obyvatel. Pro věřící symbolizovaly duchovní 
útočiště, jejichž prostřednictvím získávali obyvatelé domu pocit 
bezpečí a ochrany svého životního prostoru.

České země patřily v 19. století k jedné z nejproduktivnějších 
oblastí výroby obrázků na skle, ve které se rozvinuly různé 
regionální varianty lidového malířství. Zastoupeny jsou nej-
významnější dílny ze střední Moravy, z okolí Brna, Ždánic, 
Českomoravské vysočiny, ale i Severní Morava nebo podmalby 
ze Severních Čech, vyznačující se zrcadlovým pozadím. 

Podle těchto oblastí jsou i obrázky ve výstavě rozděleny a pro-
vázeny nezbytným podrobným výkladem. Texty jsou zamě-
řeny nejen na celou historii malování na skle a technologické 
postupy, ale také na průběh jejich záchrany, tedy restaurování. 
Ve sbírkách se totiž mnohdy setkáváme nejen s obrázky dosud 
nedotčenými pozdějšími zásahy, ale nejvíce do muzea přichá-
zejí obrázky už někým opravované či upravované, poškoze-
né nesprávným uložením, nešetrným zacházením, znečištěné 
či rozbité. Restaurování podmaleb je souhrnem mnoha odbor-
ných úkonů, vyžaduje pečlivost, přesnost a trpělivost v práci, cit 
pro křehký materiál a znalost techniky malby na skle. Chysta-
ná výstava tak umožní představit nejen prostějovskou sbírku, 
ale i práci restaurátorů, podílející se na jejich záchraně.

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

Schránka goniatita Sudeticeras sp.
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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.

Vše o předposledním útvaru prvohor uložili do svého „pozdravu“ 
návštěvníkům muzea autoři -  geologové prostějovského muzea 
a Vlastivědného muzea v Olomouci. Kromě rostlinstva, které v té 
době bujelo v kamenouhelných pralesech, močálech a bažinách 
a za kterého později vzniklo černé uhlí, zůstaly uchovány 

v usazených horninách také zkameněliny živočichů. Neklid-
né poměry ve spodnokarbonském moři způsobené variským 
vrásněním nebyly příznivé pro rozvoj živočišstva, a proto jsou 
nálezy zkamenělin vzácnější. Z šedočerných břidlic, které jsou 
známé pod označením „pokryvačské“ a těžily se v minulos-
ti na řadě míst v Nízkém Jeseníku, pocházejí zkameněliny hla-
vonožců (rovných ortocerů a svinutých goniatitů), dále mlžů 

rodu Posidonia a také lilijic. Spodnokarbonské zkameněliny 
jsou známy také z mořských sedimentů Drahanské vrchoviny 
na Vyškovsku a na Prostějovsku. U Myslejovic byli nalezeni vý-
znační hlavonožci – goniatiti. V posledních letech byla v našem 
regionu objevena spodnokarbonská fauna ve valounech pra-

ŠpaLÍČEK,
Uprkova 18

chovců v několika pískovnách. Jedná se o mlže rodu Posidonia, 
schránky hlavonožců – goniatitů a ortocerů a také o schránky 
ramenonožců. K nejcennějším nálezům patří fragmenty krunýřů 
trilobitů.

výstava bEtLémů 
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 
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.

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. 
Přijďte si vytvořit výrobky s vánoční tématikou z papíru a jiných 
materiálů. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

Část krunýře trilobita

Dno spodnokarbonského moře jeho obyvatelé, Prostějovsko
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hvězdárna

Cesta měsíce po obloze

Zbývá necelý měsíc do Vánoc. Jistě víte, že kalendářní měsíc souvisí s pohybem Měsíce. Dobu, za kterou oběhne naši 
planetu o 360° vůči vzdáleným hvězdám, označujeme jako siderický měsíc a trvá přibližně 27 dní. Dobu, která uplyne 
mezi dvěma úplňky, nazýváme synodickým měsícem a trvá průměrně 29 dní, tedy zhruba o dva dny déle. Než totiž 
Měsíc vykoná jednu otočku kolem Země, urazí naše planeta mnoho milionů kilometrů na své dráze kolem Slunce. 
Měsíc pak musí tento rozdíl vyrovnat a „dotočit“ se. Hezky to ukazuje obrázek níže.
 

Obrázek ilustruje, proč se délka siderického a synodického měsíce liší. 
Zdroj: https://slideplayer.com/slide/6375745/

Za jeden siderický měsíc procestuje Měsíc napříč celou hvězdnou oblohou. Hned na začátku prosince 4. 12. se ocitne 
tak blízko Slunce, že jej vůbec nebudeme moci spatřit, tedy Měsíc bude v novu. Pozorovat jej budeme schopni 
asi o tři dny později 7. 12., kdy potká Venuši. Hned následující den 8. 12. mine Saturn a nakonec se 9. 12. ještě 
rozloučí s Jupiterem. Tato seskupení Měsíce, Venuše, Saturnu a Jupiteru budou počátkem prosince na večerní obloze 
nepřehlédnutelná a krásná. Měsíc potom 11. 12. dospěje do fáze první čtvrti a projde kolem Neptunu. Planetu Uran 
mine 15. 12. a 19. 12. doroste do úplňku. Ve druhé polovině svého putování potká ještě pár hvězd. V den zimního 
Slunovratu 21. 12. se mine s hvězdou Pollux ze souhvězdí Blíženců. Na Štědrý den Měsíc navštíví hvězdu Regulus 
ze souhvězdí Lva. Do poslední čtvrti „zacouvá“ 27. 12.  a o den později 28. 12. se setká s hvězdou Spica ze souhvězdí 
Panny. Silvestra pak Měsíc oslaví s hvězdou Antares ze souhvězdí Štíra a s planetou Mars. 

Naše hvězdárna vám v prosinci opět nabídne pravidelná pozorování a pohádky. Večerní pozorování probíhají každý 
čtvrtek a pátek od 18:30. Sobotní večerní pozorování vyjde tentokrát pouze na 11. 12. v tentýž čas. Pozorovat Slunce 
k nám můžete přijít v úterky, čtvrtky a pátky vždy od 14:00. Každou středu v 15:30 budeme nabízet pro rodiče s dětmi 
„Zimní pohádku“. Odbornou přednášku Mgr. Richarda Kotrby o tom, co nás čeká na obloze v roce 2022, si budete 
moci vyslechnout 16. 12. v 18:00. 
Připomínáme, že na každý program je potřeba telefonická rezervace, a to na číslech 606 050 695 a 724 013 039.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásné svátky
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SPORTCENTRUM - DDM

SPORTCENTRUM - DDM

Děkujeme

Ve středu 27.10.2021 se konala ve
Sportcentrum – DDM Prostějov,
Vápenice 9 Halloweenská stezka
odvahy. Akce přilákala mnoho
účástníků oděných do strašidelných
kostýmů, kteří se vydali sklepením,
kde plnili různé úkoly a nakonec
obdrželi i něco sladkého. Ve dvoře
pak bylo k dispozici malé
občerstvení s posezením.

Pře jeme  Vám  krásné

prož i t í  vánočních

svátků .  

 

Uvid íme  se  po

Novém  roce .

A
K
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GOUACHE - MALOVÁNÍ KVAŠEM

Přijďte se seznámit s unikátní technikou na pomezí klasické tempery a akvarelu.

nechte se okouzlit jedinečností a sametovým vzhledem kvašové tempery.

Tématem našeho malování budou motivy inspirované vánocemi.své obrázky poté můžee využít jako vánoční přání, pohlednice, jmenovky na dárky nebo také jako vkusnou dekoraci do interiéru.

S  sebou si vezměte flashdisk na naskenované obrázky. Ty si odnesete
jak v reální tak digitální podobě.

obrázky si odnesete jak v reálné, tak i digitální podobě.

VVÝÝTTVVAARRNNÁÁ  DDÍÍLLNNAA  PPŘŘII  ZZUUŠŠ  VV..  AAMMBBRROOSSEE

GOUACHE 
MMAALLOOVVÁÁNNÍÍ  KKVVAAŠŠEEMM

1100..1122..  22002211  oodd  1177..0000  --  2200..0000  hhoodd..

Přijďte se seznámit s unikátní technikou na pomezí klasické tempery 
a akvarelu.
Nechte se okouzlit jedinečností a sametovým vzhledem kvašové tempery.

Tématem našeho malování budou motivy inspirované vánocemi.

Své obrázky poté můžete využít jako vánoční přání, pohlednice, jmenovky 
na dárky nebo také jako vkusnou dekoraci do interiéru.

S  sebou si vezměte flashdisk na naskenované obrázky. Ty si odnesete
jak v reálné tak digitální podobě.

Pro přihlášení pište na email  mm..aallbbiinneekk@@sseezznnaamm..cczz
Kontakty: Lucie Hradilová, tel. 776 198 509
                Markéta Šindelářová, tel. 777 012 814

Pro přihlášení pište na email  mm..aallbbiinneekk@@sseezznnaamm..cczz
Kontakty: Lucie Hradilová, tel. 776 198 509
                Markéta Šindelářová, tel. 777 012 814

asss

VÝTVARNÁ DÍLNA PŘI ZUŠ V. AMBROSE

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  VVĚĚNNEECC    

44..1122..  22002211    oodd  99..0000  --  1122..0000  hhoodd..

Vápenice 3 - výtvarný obor

Cena dílny: 400 Kč

Blíží se čas adventu, doba klidu a pohody. Na věncích
rozsvěcujeme každou neděli svíčku a pomalými krůčky
směřujeme blíž a blíž ke štědrému dni. 

Odpoutejme se od vánočního kýče, blyštivosti 
a přeplácanosti. Pojďme si vytvořit  nadčasový a vkusný
vánoční věnec. Zapomeňte na jehličí a připravte se na 
práci s materiály, které by Vás možná ani nenapadly.

Pro přihlášení pište na email  mm..aallbbiinneekk@@sseezznnaamm..cczz
Kontakty: Lucie Hradilová, tel. 776 198 509
                Markéta Šindelářová, tel. 777 012 814

 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

 Kravařova 14, 796 01 Prostějov
 telefon: 582 406 050, 739201341

  

PROSINEC 2021

HUDEBNÍ OBOR
Adventní koncert Dechového orchestru

28. 11. 2021 v 17.00 hod. Městské divadlo Prostějov

Vánoční besídky
žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ, Kravařova 14

7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 21. 12. 2021

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14, prosinec 2021- leden 2022
JEŽÍŠKOVA DÍLNA – výstava žáků výtvarného oboru

Výtvarná dílna při ZUŠ Vladimíra Ambrose, Vápenice 3:
4. 12. 2021 9.00–12.00 hod. Vánoční věnec - výroba

10. 12. 2021 17.00–20.00 hod. Gouache – malování kvašem

TANEČNÍ OBOR

12. 12. 2021 v 17.00 hod. Městské divadlo Prostějov
KOUZELNÝ PŘÍBĚH 

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose 
v Prostějově.

Na motivy pohádky Louskáček Myší král 
s hudbou Petra Iljiče Čajkovského.

Choreografie: Pavla Krieger Jahodová, 
Nikola Hacarová, Terezie Lízalová

Mikulášské besídky 
v tanečním sále zámku Pernštýnské nám. 8

6. 12. v 16.00 hod. 17.15 hod.
8. 12. v 17.30 hod. 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

14., 15. 12. 2021 v 17.00 hod., sál zámku Pernštýnské nám. 8
VÁNOČNÍ NADÍLKA
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Informace z města

Květů v  zahradě postup-
ně ubývá, barev ale nikoliv. 
Mezi poslední chryzantémy 
padá barevné listí, které vy-
tváří úžasné scenérie. Pod-
zimní procházka zahradou 
má své neopakovatelné 
kouzlo a určitě stojí za to ji 
zažít.

Mimo barevných krás 
podzimu připadá na listopad 
i jedno smutné výročí. Letos 
11. listopadu tomu bude dva-
cet let od tragické nehody, 
při níž zahynul doktor Petr 

Albrecht s manželkou a star-
ším synem. V  prostějovské 
botanické zahradě, která 

nese jeho jméno, připomíná 
tohoto velkého milovníka 
přírody pamětní kámen. Petr 
Albrecht byl jedním z  těch, 
kdo se zasloužili o zachování 
naší botanické zahrady. An-
gažoval se ve spoustě zásluž-
ných projektů, jako vyhlášení 
přírodního parku Velký Ko-
síř a  dalších maloplošných 
chráněných území na Prostě-
jovsku. Svou stopu zanechal 
také v biokoridoru Hloučela 
či prostějovském ekocent-
ru. Věnoval se floristickému 

poznání okolí našeho města 
i popularizaci přírody a s vý-
sledky jeho práce se potkává-

me dodnes. Za všechno mu 
patří velký dík.

 Libor Marčan

LUDÉŘOV – DRAHANOVICE
středa 1. prosince

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. 

KAMENNÉ PAMÁTKY 
NA KOSÍŘI

středa 8. prosince
Vycházka nejen pro seniory 

nás zavede do lesů na jižních 
svazích Kosíře. Budeme hledat 

studánku v  Doubravě, kouzel-
nou skálu s  pramennou struž-
kou i dovedně ukrytou kamen-
nou chaloupku. Ráno odjezd 
autobusem v 8:45 do Stařechovic 
(st. č. 1), návrat do Prostějova do 
12:30. Délka trasy 4-5 km.

LÁZNĚ SKALKA 
A BIOCENTRUM ČELČICE

středa 15. prosince
Vycházka nejen pro seniory, 

kdy se vydáme nad lázně Skalka 
po části trasy nové naučné stezky. 
Navštívíme jezírka nad Skalkou 
a v lázeňském lese si vyzkoušíme 
hravé interaktivní prvky projektu 
„Tóny lesa“ (dendrofon, lesní me-
gafon, pexeso, strom jako dům, 
balanční a  fitness prvky).  Dále 

se vydáme kolem nové přírodní 
nádrže a  biocentra do Čelčic. 
Ráno společný odjezd autobu-
sem v 9:05 do Skalky (st. č.  2). 
Návrat z Čelčic do 13 hod. Délka 
trasy 4-5 km. 

VÁNOČNÍ STEZKA 
NA HLOUČELE

od 20. prosince do 2. ledna 
Hravá samoobslužná stezka pro 
děti i dospělé na vánoční téma 
bude vyvěšena v biokoridoru 

Hloučela v úseku od ul. 
Kostelecká po nový parčík.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov, 
Olomoucký kraj a MŽP 

v rámci projektu Mezigenerační 
vzdělávání v přírodě. 

Botanická zahrada v podzimním šatu

Poděkování
Senioři Prostějova z. s. děkují Magistrátu městu Pro-

stějov za přidělenou dotaci. Ta byla použita k pronájmu 
přednáškového sálu Národního domu, kde se pravidel-
ně 1x měsíčně scházíme, a na autobusovou dopravu pro 
turistický zájezd. Vážíme si této finanční pomoci a ještě 
jednou děkujeme.  Olga Kuchařová, 

  předsedkyně spolku 

Jednota Československé obce legionářské Prostějov 
děkuje statutárnímu městu Prostějov za podporu, která 
významným způsobem pomáhá v úsilí o zajišťování jed-
noho ze základních úkolů ČsOL – připomínání a šíření 
legionářských tradic. MVDr. Zdeněk Bezrouk, 

 předseda Jednoty ČsOl Prostějov

Prostějovští vozíčkáři děkují městu Prostějovu za po-
skytnutí veřejné finanční podpory ve výši 26 000 Kč, kte-
rá se využila k činnosti, ke sportovnímu vyžití Prostějov-
ských vozíčkářů a jejich členů. Touto cestou bychom rádi 
oslovili i další vozíčkáře, kteří mají zájem o aktivní využití 
volného času. Přijďte mezi nás.

 Za Prostějovské vozíčkáře 
 předsedkyně Eva Křepelková

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, 

tel.: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris 
plánuje na prosinec 2021 tyto akce:

INZERCE
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Farní sbor českobratrské 
církve evangelické Prostějov

 srdečně zve na vánoční koncert
který se koná v modlitebně sboru, Kollárova 6

 19. prosince 2021 17 hodin
 zpívá smíšený komorní sbor 

EXAUDI a  jeho sólisté.

Tradiční prostějovský ad-
ventní koncerty skladatele 
a zpěváka Richarda Pachma-
na a  muzikálové herečky 
a  zpěvačky Dity Hořínko-
vé se uskuteční v  sobotu 
18.  prosince v  17:00  hodin 
v prostějovském Husově sbo-
ru v  Demelově ulici. Diváci 
si poslechnou nejen adventní 
a  slavnostní písně i  koledy, 

ale mohou se seznámit i s ně-
kolika skladbami z  Vánoční-
ho alba nebo z  novinkového 
CD Světlo naděje. Zazní také 
vzpomínka na Pachmanovo 
abum Scarabeus, které právě 
vychází v nové edici k 25. vý-
ročí vydání. Výtěžek koncertu 
je věnován Dětskému centru 
v  Choceradech. „Na kon-
cert v  prostějovském Husově 

sboru i  na naše prostějovské 
publikum se oba moc těšíme. 
Máme tu čest v  tomto nád-
herném prostředí vystupovat 
již pěknou řádku let,“ dodává 
Richard Pachman.

Předprodej: 
www.ticketstream.cz

info: richardpachman.cz
pachman.cz

facebook.com/richardpachman

KDE: PROSTĚJOVSKÁ TRŽNICE
KDY: NEDĚLE - 19. 12. (9-12 hodin)

TENTOKRÁT ZDARMA VŠECHNA MÍSTA PRO PRODEJCE
VSTUP ZDARMA PRO KUPUJÍCÍ

VÝTĚŽEK PRODEJE BUDE VĚNOVÁN CHARITĚ PROSTĚJOV.

OD 12 HODIN ZDARMA GULÁŠ 
A VÁNOČNÍ CUKROVÍ PRO LIDI BEZ DOMOVA.

PŘIJĎTE ZAŽÍT PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH

SRDEČNĚ ZVE JINDŘICH SKÁCEL 
REZERVACE STOLŮ: 608 805 775 

Sjednocená organizace nevidomých slabozrakých SONS ČR, z.s, OO Prostějov
Srdečně zve na Adventní koncert dne 12. 12. 2021 od 18:00 do 19:00 hodin do kostela svatého Jana Nepomuckého (Milosrdných bratří) 

Program: zpívá smíšený sbor EXAUDI pod vedením Olgy Čermákové. 
zazní krásné vánoční písně 

Za případné dobrovolné příspěvky děkujeme.
Veškerý výtěžek z koncertu bude použit na služby osobám se zrakovým postižením Prostějovska. Zve Zdravé město Prostějov!

Richard Pachman Dita Hořínková – 
Adventní koncert 18. 12. 17:00, 

Prostějov, Husův sbor, Demelova 1

Předvánoční bleší trh
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INZERCE

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

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Datum Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

1. 12. 2021 10:00- 17:00
TAK TO VIDÍM JÁ
Tradiční vánoční prodejní 
výstava.

Foyer kina Metro
Mimořádná akce!

7. 12. 2021 14:00

SENIOR BEZ NEHOD 
Dozvíme se, jak zůstat 
i v seniorském věku aktivními 
účastníky silničního provozu.

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

14. 12. 2021 14:00

VÝROBA ADVENTNÍHO 
VĚNCE
Přivítáme začínající advent 
a vyrobíme si věneček. Vše 
potřebné na věnečky zajistíme 
a příspěvek na materiál 
budeme vybírat na místě.

Miroslava 
Vyroubalová
certifikovaná 
lektorka

21. 12. 2021 14:00

Vánoční hvězda
Dozvíme se, jak astronomové 
vysvětlují bájnou hvězdu nad 
Betlémem.
Sejdeme se v 14:00 před 
prostějovskou hvězdárnou, 
vstupné je 20 Kč.

Jonatan Binder

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

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

Přijměte naše srdečné pozvání 
k malému zastavení, setkání s přáteli

a načerpání vánoční atmosféry.
LIPKA, z.s., pořádá již XX. ročník 
prezentační a prodejní výstavy

TAK TO VIDÍM JÁ
která se uskuteční

ve středu 1. prosince 2021 od 10.00 hodin

v prostorách prostějovského 
kina METRO 70 

Uživatelé denního stacionáře návštěvníkům nabíd-
nou různé vánoční dekorace, originální ručně vyráběné 
svíčky, vánoční ozdoby, mýdla, tkané koberečky a řadu 

dalších výrobků. Každý si jistě najde právě ten, který 
mu i jeho blízkým udělá radost. Jeho zakoupením 

podpoříte další tvůrčí činnost mladých lidí se zdravot-
ním znevýhodněním. Výtěžek z prodeje bude použit 
k zakoupení materiálu pro jejich další činnost a tera-

peuticky zaměřené zájmové aktivity.

Jménem celého kolektivu LIPKA, z.s., vás srdečně zve
Hana Galetková, předsedkyně
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INZERCE

Příjemné prožití vánočních svátků 
vám přeje klub zastupitelů ANO 2011

Mgr.  František Jura
Ing. Jiří Rozehnal

Vojtěch Burda
Dagmar Faltýnková

Roman Karšulín
Bc. Miloš Sklenka
Marcela Župková
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Tělovýchovná jednota 
Prostějov, z.s., děkuje tím-
to městu Prostějovu, Olo-
mouckému kraji a  Národ-
ní sportovní agentuře za 
finanční podporu činnosti 
svých sportovních oddílů. 
Prostředky, které Tělový-
chovná jednota Prostějov 
získala z  dotačních progra-
mů města, kraje a  MŠMT, 
umožnily zajistit sportovní 
přípravu v nelehkém období 
pandemie a  péči především 
o  děti a  mládež, kterých je 
v TJ Prostějov organizováno 
více než 750 v 9 sportovních 
oddílech. V  době, kdy do-
šlo k  podstatnému výpadku 
příjmů od rodičů a  členů, 
bychom nemohli zajistit ani 
tréninkovou, ani soutěžní 
činnost v  takové kvalitě, jak 
si to žádá dnešní doba. Přes 
obtížné období dosáhli naši 
členové dalších vynikajících 
úspěchů. Dominika Poní-
žilová se zúčastnila mist-

rovství světa v Japonsku a je 
absolutní mistryní České 
republiky sportovních gym-
nastů v kategorii žen. Adam 
Nosek se stal mistrem mezi 
kadety. Julie Nekoksová zís-
kala na letním plaveckém 
mistrovství České republiky 
juniorů stříbrnou a  bron-
zovou medaili. Od uvolně-
ní lockdownu jsme se vrhli 
opět do plné práce a věříme, 
že s  podporou města Pros-
tějova, Olomouckého kraje 
a  NSA se nám podaří brzy 
výpadek nahradit. 

Prostějovu též děkujeme 
za možnost využití spor-
tovních zařízení k  činnosti 
oddílů plavání, sportovní 
gymnastiky a volejbalu. Svou 
činností se nadále chceme 
aktivně podílet na propaga-
ci našeho města i  kraje na 
vrcholných soutěžích České 
republiky i v zahraničí. 

Aleš Matyášek,
 předseda TJ Prostějov

Poděkování za 
podporu činnostiBoží muka  kříže v  polích 

jsou součástí naší krásné 
kulturní krajiny. Mnohdy 
tvoří jediné ostrůvky zeleně, 
které se ve velkých lánech 
polí nacházejí. Některé jsou 
velmi staré,  proto si myslím, 
že je důležité o  ně pečovat, 
abychom je předali  dalším 
generacím. Často jsou při-
pomínkou různých událostí, 
o  kterých dnes již nic neví-
me. Jednou z méně známých 
sakrálních památek je kříž 
nacházející se na katastru 
Vrahovic až Kraliček. Pochází 

z roku 1802 a mám radost, že 
se dochoval až do dnešních 
let. Můžeme si na něm přečíst 
nápis: „Z nákladu obce Wra-
hovické pana staroste w roku 
1802.“ Příští rok to tedy bude 

220  let,  proto by bylo dobré 
věnovat z městského rozpoč-
tu částku na jeho renovaci, 
abychom ho uchovali  pro 
naše potomky.  Tomáš Peka, 

STAN / Na rovinu!

Boží muka a kříže v poli

INZERCE
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Optické kabely v  ulici Tráv-
nické a  Sokolské jsou položeny 
a stále nová a nová kopaní v uli-
cích Trávnická a  Sokolská jsou, 
doufám, za námi. Tyto ulice byly 
vedením města zařazeny pro pří-
ští rok do realizace akcí v návrhu 
rozpočtu města tzv. „nad čarou“, 
měla by zde proběhnout rekon-

strukce chodníků. Občané těchto 
ulic společně s  mou maličkostí 
se o  tuto akci snaží několik let. 
I v dobrém počasí zde můžete klo-
pýtnout, v době plískanic a dešťů 
co chvíli narazíte na otáčející se 
dlaždici a  můžete se jít domů 
převléknout. Nehledě na nesnad-
ný průjezd či průchod kočárků a 

občanů s pomůckou k chůzi při 
návštěvě lékařských zařízení. 

Mnozí si možná vzpomenou, 
že měli možnost vidět i vypraco-
vaný projekt na celou rekonstrukci 
obou ulic. Některým spoluobča-
nům se líbil, jiní s ním měli pro-
blém. Ať již kvůli kácení stromů 
pro možnost většího parkování, 
či likvidaci historické silnice z dla-
žebních kostek, na které se pořá-
daly závody. Ať tak, či tak, jsme 
skromní a  rekonstrukce chod-
níků, kterou si opravdu tato část 
města plně zaslouží, očekáváme 
s  radostí. Doufám, že se dočká-
me. A tímto vyjadřuji velké díky 
za chvályhodné rozhodnutí Rady 
statutárního měst Prostějova.

Nemohu opomenout i dru-
hé očekávání. A  to očekávání 

především v  duchovní rovině. 
Několik let v  tento čas i  pro-
střednictvím Prostějovských 
radničních listů apeluji na 
ztižení, usebrání sebe sama 
a  především omezení honby 
za vším, tím někdy až nadměr-
ným předvánočním kvasem. 
Adventní čas i přes dnešní ná-
ročnou dobu se nevtírá, je zde 
a  je na nás, jak jej prožijeme. 
Stále více mne tento čas utvr-
zuje v  tom, že setkání s  lidmi, 
se kterými je vám příjemně, 
dobré prožití mše svaté, pomoc 
bližnímu svému, ale i výlet do 
přírody nezávisle na rozmarech 
počasí znamená víc než jakýko-
liv hmotný dar. 

Ráda bych vám společně 
s kolegou Ing. Petrem Kousalem 

popřála, ať adventní čas prožijete 
opravdově, s vírou v nové naro-
zení Ježíše Krista, s vírou v dobro, 
naději a lásku.

A  ještě malá pozvání. Dru-
hou adventní neděli 5. 12. 2021 
bude po ranních mších svatých 
v 9 hodin u sv. Petra a Pavla na 
Wolkerově náměstí, v  9  hodin 
u  sv.  Cyrila a  Metoděje na Br-
něnské ulici a v kostele Povýšení 
sv.  Kříže na Filipcově náměstí 
v10.30 setkání se sv. Mikulášem 
a jeho andělským doprovodem. 
Jste mile zváni! V  neposlední 
řadě je možné pomoci při vý-
zdobě našich kostelů na vánoč-
ní svátky a přijít ve vánoční čas 
rozjímat k betlému.

MVDr.  Zuzana Bartošová 
 zastupitelka KDU - ČSL 

Na počátku října jsem zaslal 
prostějovskému primátorovi 
obsáhlý výsledek šetření České 
inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) ohledně únorových na-
nonástřiků ve školách, která (ve 
stručnosti) zjistila, že přípravek 
není povoleným biocidem. S vý-
zvou, aby radnice začala konat. 

Po měsíci (!) hle, poněkud stro-
há odpověď pana náměstka Krch-
ňavého, cit.: 

„Aplikace nanonástřiků je stále 
konzultována a město Prostějov… 
čeká na jednoznačné rozhodnu-
tí orgánů, které jsou v  otázkách 
ochrany zdraví kompetentní. Zprá-
va Státního zdravotního ústavu 
jasně říká, že nedochází k akutní-
mu ohrožení zdraví dětí. V tomto 

smyslu hovoří i odborné stanovisko 
soudního znalce. KHS obdržela 
od Státního zdravotního ústavu 
odborné stanovisko, které obsahuje 
doporučení pro předškolní zařízení, 
a to výměnu koberců, rohoží, očis-
tu hraček a závěsů. Tyto součásti 
školek však vůbec nebyly zmíně-
nými přípravky ošetřeny. Vzorek 
ošetřených lavic byl… zaslán na 
odbornou analýzu. Její výsled-
ky nemáme dosud k  dispozici. 
Oficiál ní zpráva ČIŽP neuvádí ve 
svém závěru žádná porušení…“

Město Prostějov čeká. Otázka, 
zda rodičům dětí postižených 
(výše termín „ošetřených“) škol 
neleze toto čekání už trochu kr-
kem. Akutní ohrožení zdraví 
Státní zdravotní ústav (SZU) ne-

konstatuje. Z  titanové polevy na 
lavicích rýmečku určitě nikdo ne-
dostane. Pokud by si ovšem pan 
náměstek ze SZÚ neudělal trhací 
kalendář, zjistil by, že na základě 
výzkumů SZÚ varuje před mož-
nými následky dlouhodobými: 
„výsledky řady studií o působení 
nanočástic TiO2 opravňují mini-
málně k  předběžné opatrnosti.“ 
Co je to předběžná opatrnost? 
To je v  tomto případě zásadní 
apel na to, že titan v nanoformě 
nemá na zařízení ve školách co 
dělat. Rovněž ke „znaleckému 
posudku“, což je další mantra pri-
mátora a jeho školského náměst-

ka, se SZÚ vyjádřil stručně, jasně 
a nekompromisně: „odpovědi na 
položené otázky v  posudku ne-
lze akceptovat“. Ke kobercům 
a  spol. SZÚ sděluje: „aplikace 
nástřikem může způsobit konta-
minaci nanoformou TiO2 všech 
výrobků a vybavení v prostoru 
aplikace“. Náměstek je v  klidu, 
stříkalo se jen kolem. Závěr srší 
optimismem. Lavice jely na vy-
šetření. Hurá. Výsledky? Nic! Ne-
víme, kdy odjely, kdo vyšetření 
provádí a zda je stanoven nějaký 
termín, kdy se dozvíme, v jakém 
stavu jsou. Ehm, tedy ty lavice. 
Pan náměstek uzavírá svou od-
pověď s  hlubokým ulehčením, 
že ČIŽP „neuvádí ve svém závě-
ru žádná porušení“. Co na tom, 

že ČIŽP shledala, že „přípravek“ 
není povolený, tudíž že podle zá-
kona nemůže kontrolovat pod-
mínky použití, protože nejsou 
žádné stanovené? 

Závěr: pochopte, čekáme na 
rozhodnutí orgánů. Půl roku stará 
doporučení odborníků se nám 
totiž do krámu vůbec nehodí. Pe-
tice? Ta nás hluboce pobavila. 

Poučení: V poslední době za-
štiťuje primátor Jura a spol. kde co. 
Často jde o  aktivity komerčních 
kruhů. Jak dlouho ještě bude 
na jejich záštitu čekat ochrana 
zdraví dětí v této kauze? Podkla-
dů od odborníků i  orgánů mají 
dost.  Aleš Matyášek 

 zastupitelský klub Na rovinu! 
 (Piráti, TOP09, STAN, SZ)

Dočkáme se! 

Záštita

INZERCE

36 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Názory, komentáře, informace

Tento předvánoční čas je podob-
ně jako ten minulý o všem možném, 
jenom ne o klidu a míru. Vlastně je 
to ještě o  stupeň horší, protože se 
přidalo zdražování energií a krachy 
jejich dodavatelů, které musí nema-
lá část z  vás řešit. Vše toto dopadá 
i  na Prostějováky. Je to výsledek 
nezodpovědné energetické politiky, 
kdy na jedné straně je snaha odsta-
vit ty „špinavé“ elektrárny, na stra-
ně druhé ale nemáme smysluplnou 
alternativu. 

Pamatujete, jak EU zakázala vy-
savače nad 900 W, že spotřebovávají 
hodně elektrické energie? Nyní chce 
ze všech aut mít elektromobily. Ono 
se tedy zdaleka nepočítá, že by se na-
hradila všechna auta. Skrytě se hovoří 
maximálně o  jedné třetině a  ostatní 
budou chodit pěšky nebo hromad-
nou dopravou. Popravdě, ani na tu 
jednu třetinu dnes nemáme zdroje 
a  to je ještě zavíráme. Ale řešme ak-
tuální situaci. Co s tím, pokud na vás 
dopadl krach dodavatele a dodavatel 
poslední instance vám poslal ná-
sobnou zálohu? Jsou zde dva kroky. 
V prvním si zkuste co nejdříve zajistit 
nového dodavatele, kde jsou celkové 
náklady rozpočítány na celý rok. I tak 
si zaplatíte mnohem víc než dopo-
sud, ale nebudou to násobky. Pište si 
stavy elektroměrů a  plynoměrů pro 
případnou reklamaci. Taky se těžko 
vyznáváte v tom, jak se kubíky plynu, 
které si píšete, přepočítávají pro vás 
na nic neříkající megawatt hodiny? 
Odhadem to je asi tak, že jeden kubík 
plynu je 10 KWh. A pak druhý krok, 
pokud se vás týká. Obraťte se na Úřad 
práce s tím, že nemáte peníze na jed-
norázový nezbytný výdaj. Tato dávka 
je skutečně jednorázová, proto nevá-
hejte s  prvním krokem. V  současné 
době sice konečně zareagovala i vláda 

a zastropovala zálohy, ovšem doplatek 
budete muset uhradit. Princip záloh 
spočívá v tom, že platíte hodně v létě, 
kdy netopíte, a tím se dorovná spotře-
ba v zimě. Protože tyto krachy přišly 
nyní, je možné, že výše záloh v rámci 
cen DPI bude reálná. Přeji vám šťast-
nou ruku při výběru nového dodava-
tele energií. Neuváženým Green Dea-
lem nás Evropa táhne do středověku 
a bude v budoucnu nezbytné si svoji 
energetickou politiku řídit sami. 

Ve druhé části chci poděkovat všem, 
kteří podpořili naši petici za uznávání 
protilátek. Jak ukazují data z UZIS, nic 
není tak, jak nám bylo podáváno a jak 
mělo být. Začíná třetí dávka očkování, 
třetí tečka, což je symbol pokračování, 
a čtvrtá vlna nárůstu onemocnění. Již 
se hovoří o čtvrté a dalších dávkách. 
O tom, že virus tu s námi již bude na-
pořád, s čímž lze souhlasit, a musíme 

se s ním naučit žít. Hlavní vakcinolog 
je překvapený, že očkování nevydrží 
ani rok, na který aktuálně stáhli dobu, 
po kterou se bude uznávat, a  hovoří 
se o  pouhém půl roku. V  tom pří-
padě by mne zajímalo to důkladné 
dlouhodobé testování, když ví, že to 
dětem nemůže třeba za pět let ublí-
žit. Do toho jsou zde ale skoro dva 
miliony lidí, kteří si covidem prošli, 
ať již bezpříznakově, nebo s lehčím či 
těžším průběhem, a jak ukazují právě 
data z ÚZIS, ti opakovaně onemocní 
velmi vzácně a v nemocnici neskon-
čí. Jejich imunitní systém se s nemo-
cí vypořádal velmi dobře a  zajistil 
dlouhodobou imunitu. Některé státy, 
jako například Rakousko, již přiroze-
né protilátky uznávají. U nás je stále 
snaha i  tyto lidi přeočkovat alespoň 
jednou dávkou, pro kterou není ale 
žádná právní podpora. Mnoho států 
již vydává covid-pas jen těm, co mají 
tři dávky. A  například jednorázový 
Janssen přestanou, jako dostatečný, 
některé evropské státy uznávat již teď 

v lednu. Jedinou rozumnou cestou je 
tedy pro ty dva miliony lidí opravdu 
pouze uznávání protilátek. Děkujeme 
za podporu, kterou nám v tomto na-
šem počínání vyjadřujete.

Pro úplnost, já jsem si nechal zjistit 
protilátky v  Domě zdraví na Vodní, 
ale dělají je i na středisku na Karlově. 
Název laboratoře psát nebudu, aby 
se nejednalo o  skrytou reklamu, ale 
snadno najdete. Bude vás to stát tro-
chu krve a 430 korun za test IgG. Není 
nutné se objednávat. Je mi ten papír 
bohužel aktuálně k ničemu, nicméně 
mám jistotu, že při mé hodnotě pro-
tilátek můj imunitní systém zafungo-
val a funguje i půl roku po prodělání. 
Jinak stále platí, co říkám opakovaně. 
Chraňme rizikové skupiny a  ostatní 
nechejme žít. A doplňuji, na děti nám 
nešahejte!

Závěrem přeji všem klidné nervy 
a pokud možno hodně klidu o vánoč-
ních svátcích.

Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA 
zastupitel za SPD 
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Trable s energiemi a petice 
za uznávání protilátek
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Informace z města

Rada města Prostějova dne 
21. 09. 2021 usnesením č. 1800 
vyhlásila záměr směny po-
zemků st. p. č. 996 – zastavěná 
plocha a  nádvoří o  výměře 

1.170 m2, st. p. č. 998 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 
96 m2, st. p. č. 1268 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 
101 m2, st. p. č. 1269 – zastavě-

ná plocha a nádvoří o výměře 
121 m2, p.  č.  441/3  – ostatní 
plocha o  výměře 1.319 m2, 
části pozemku p.  č.  441/1  – 
ostatní plocha o  výměře 

1.524 m2 a  části pozemku 
p.  č.  441/2  – ostatní plocha 
o výměře 2.072 m2, vše v k. ú. 
Vrahovice, ve vlastnictví sta-
tutárního města Prostějova za 

pozemky p. č. 2994/1 – ostat-
ní plocha o  výměře 2.304 m2, 
p.  č.  2994/4  – ostatní plocha 
o výměře 700 m2 a část pozem-
ku p. č. 2994/5 – ostatní plocha 
o  výměře cca  200 m2 (přesná 
výměra bude známa po zpra-
cování geometrického plánu), 
vše v k. ú. Prostějov, ve vlastnic-
tví České republiky, s  přísluš-
ností hospodařit s  majetkem 
státu pro Krajské ředitelství 
Policie Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Hodolany, 
tř.  Kosmonautů 189/10, PSČ: 
779 00, IČ: 720 51 795, za násle-
dujících podmínek:

z důvodů uvedených v dů-
vodové zprávě bude směna 
pozemků provedena bez fi-
nančního vyrovnání, náklady 
spojené se zpracováním geo-
metrických plánů, znaleckého 
posudku a  správní poplatek 
spojený s podáním návrhu na 
povolení vkladu vlastnických 
práv do katastru nemovitostí 
uhradí statutární město Pros-
tějov. -osúmm-

Záměr směny

INZERCE
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Kontakt: Eva Losmanová, 
tel.: 778 420 099, eva.losmanova@palirna.cz

PRACOVNÍKA 
PRO VÝROBU

LIHOVIN
Co u nás budete dělat?

• podílet se na výrobě lihovin dle dané receptury
• postupovat podle stanovených výrobních postupů

Co od Vás budeme požadovat?
• min. SŠ vzdělání – vyučení
• fyzická dispozice pro zvedání břemen nad 30kg
• časová flexibilita

Co Vám můžeme nabídnout?
• zázemí stabilní ryze české společnosti
• pracovní doba 7,5 hod, 2 směny
• zaměstnanecké výhody a benefity 

Pro posílení 
našeho výrobního 

týmu hledáme:
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sv-pujcovna.cz

Kojetínská ul. 9a
Prostějov
tel.: 702 152 594

PRONÁJEM 
PLOŠIN
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