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V Prostějově byl otevřen nový 
technologický klub

Na dětském oddělení městské 
knihovny byly oceněny nejlepší 
práce letošní Sovičkiády

Primátor František Jura 
poblahopřál ke 102. narozeninám 
paní Květoslavě Přidalové



CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách  
jsou baktérie, plísně, alergeny,  

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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Zeleň za zády a slunce nad hlavou,

Váš nový domov

moderní volně stojící a řadové domy
vel. 4+kk, podlahová plocha 133 m2

kryté garážové stání u každého domu
pozemky od 567 m2 do 704 m2

veškerá infrastruktura města v dosahu

608 805 659
582 341 705 www.jhreality.cz

PRODEJHRUBÝCHSTAVEB
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Informace z města

 Vážení občané,

v úterý 18. října proběhlo ustavující zasedá
ní Zastupitelstva města Prostějova, které navá
zalo na zářijové komunální volby. Na zasedání 
byla zvolena nová rada města zahrnující pri
mátora, jeho náměstky a radní. Schválili jsme 
rovněž personální obsazení některých dalších 
orgánů. Vedení města poté okamžitě začalo 
pracovat v novém složení.

Děkuji zastupitelům za důvěru, s níž mě 
opětovně zvolili primátorem statutárního měs
ta Prostějova. Řídit klíčové orgány města, řešit 
důležitou agendu financí a zastupovat Prostě
jov také navenek je pro mě velká čest. V uply
nulém období jsem se snažil plnit všechny svoje 
povinnosti na maximum a hodlám v tom po
kračovat i nadále. Jsem si jistý, že stejně přistu
pují ke svým mandátům také ostatní členové 
rady města. Chceme být dobrým týmem, který 
Prostějov provede mimořádně složitým obdo
bím energetické krize a vysoké inflace.

V uplynulých letech se naše město muselo 
vyrovnat s nebezpečnou pandemií, která svým 
rozsahem a charakterem nemá v novodobých 
dějinách obdoby. Přesto jsme ji všichni společně 
zvládli. Jsem přesvědčen, že podobně můžeme 
zvládnout také nadcházející měsíce. Bude to 
vyžadovat konstruktivní přístup zastupitelstva, 
stoprocentní nasazení našich příspěvkových or
ganizací i spolupráci s neziskovkami a dalšími 
partnery. Za nás v samosprávě mohu slíbit, že 
uděláme vše, abychom ochránili ty nejpotřeb
nější a nejzranitelnější občany našeho města 
včetně osamělých seniorů a rodičů samoživite
lů. Práce pro obyvatele Prostějova byla pro nás 
vždy na prvním místě a zůstane to tak i nadále. 

Sloupek primátora 
Františka Jury
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25. 11. 2022

ANDĚLSKÉ rozsvícení vánočního stromu 
náměstí T. G. Masaryka

17.00 hodin
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Vl. Ambrose spoje-
né s rozsvícením vánočního stromu.

26. 11. 2022
Vánoční odpoledne s PAVLEM KOŽÍŠKEM

DUHA – Školní 4
8.30 – 9.30 hodin

Promítání pásma pohádek pro nejmenší: 
Vánoce v kině. Vstup volný

10.00 hodin
Promítání pohádky: Příšerákovi 2, (104 min., 2021)
Vstupné: 40 Kč

13.00 – 15.00 hodin
Vánoční minidílna pro děti – výroba vánoční 
purpury. Vstupné: 30 Kč

15.30 hodin
Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! 
Čekají vás opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vá-
noce plné úžasných kouzel a legrace nejen pro děti…
Vstupné: 200 Kč, 170 Kč a 150 Kč
(ZDARMA děti do věku 2,99 bez nároku na seda-
dlo) Předprodej vstupenek od 1. 11. 2022 v Turistic-
kém informačním centru, Masarykovo nám. 131/12

27. 11. 2022
DIVADELNÍ KAVÁRNA  

 DUHA – Školní 4
19.30 hodin

Manželský čtyřúhelník tentokrát na horách
Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na 
cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen 
to budeme řešit na horské chatě před Vánocemi.
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Ivana 
Jirešová, Martin Sitta. Režie:  Jakub Zindulka 
Vstupné: 200 Kč, 170 Kč, 150 Kč
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2022 v Turistickém 
informačním centru, Masarykovo nám. 131/12, Pros-
tějov. Produkce: Fanny agentura

26.11. – 27.11. 2022

Vánoční jízda vláčkem 
náměstí T. G. Masaryka

13.00 – 19.00 hodin
Vánoční jízda vláčkem okolo náměstí
Zastávka vláčku u zvoničky

2. 12. 2022
Vánoční odpoledne s písněmi KARLA GOTTA

náměstí T. G. Masaryka 
17.00 hodin 

Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta
 

3. 12. 2022
Vánoční FILMOVÉ odpoledne

DUHA – Školní 4

8.30 – 9.30 hodin
Promítání pásma pohádek pro nejmenší: Vánoční 
pásmo III. Vstup volný

10.00 hodin
Promítání pohádky: Pat a Mat: Zimní radovánky 
(60 min., 2018). Vstupné: 40 Kč

13.00 – 15.00 hodin
Vánoční minidílna pro děti – výroba nahřívacího 
polštářku. Vstupné: 30 Kč

15.30 hodin
Promítání pohádky: Tajemství staré bambitky 2
(104 min., 2022). Vstupné: 40 Kč

7. 12. 2022
Česko zpívá koledy

náměstí T. G. Masaryka
18.00 hodin

Česko zpívá koledy 
Akce proběhne ve spolupráci
s Prostějovským deníkem.

 -red-

Prostějovská zima 2022
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Informace z města

Mgr. František Jura
(ANO 2011), 

primátor
- finance
- hospodaření města
 

Ing. Milada Sokolová 
(ODS), 

1. náměstkyně  
primátora

-  nakládání s majetkem  
města 

-  kultura, kulturní rozvoj  
a cestovní ruch

Ing. Jiří Rozehnal 
(ANO 2011), 
2. náměstek 
primátora

-  příprava a realizace staveb-
ních investic

-  dlouhodobý rozvoj města 
a jeho podpora

-  péče o kulturní památky ve 
vlastnictví města

-  určený zastupitel pro poři-
zování územně plánovacích 
dokumentací a jejich změn 
pro město Prostějov

Marcela Župková 
(ANO 2011), 

náměstkyně primátora
-  sociální oblast, sociální 

péče a sociální služby, jejich 
rozvoj

-  vytváření podmínek a uspo-
kojování potřeby bydlení

- ochrana a rozvoj zdraví
-  politik s odpovědností za re-

alizaci Projektu Zdravé měs-
to a místní Agendy 21

-  ochrana a  tvorba zdravého 
životního prostředí, jeho 
jednotlivých složek

 
Bc. Miloš Sklenka 

(ANO 2011), 
náměstek primátora

-  oblast školství, výchovy 
a vzdělávání

- oblast sportu

 Mgr. Jiří Pospíšil
(Pévéčko), 
náměstek 
primátora

- doprava a spoje
-  oblast komunálních služeb 

včetně energetického man-
agementu

 

Neuvolnění 
členové 

rady:

Alena Pagáčová  (ANO 2011)
MUDr. René Kloc  
 (ANO 2011)
Mgr. Radim Weisser 
 (ANO 2011)
Ing. Tomáš Blumenstein
 (ODS)
Bc. Jan Zatloukal  (ODS)
 -red-

Mgr. František Jura

Bc. Miloš Sklenka Marcela Župková Mgr. Jiří Pospíšil

Ing. Milada Sokolová Ing. Jiří Rozehnal

Působnost členů vedení byla rozdělena takto:

Zastupitelstvo města Prostějova na svém ustavujícím zasedání dne 18. 10. 2022 zvolilo do funkce pri-
mátora Františka Juru (ANO 2011), který stál v čele města i v uplynulých čtyřech letech. Na pozici ná-
městků primátora byli zvoleni Milada Sokolová (ODS), Jiří Rozehnal (ANO 2011), Marcela Župková 
(ANO 2011), Miloš Sklenka (ANO 2011) a Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Primátorem statutárního města 
Prostějova  byl opět zvolen 

František Jura

4 Statutární město Prostějov
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Informace z města

INZERCE

Vážení občané, máme za se-
bou komunální volby, které jsou 
jednoznačně nejdůležitějším 
okamžikem v městské samosprá-
vě. Voliči v nich jednou za čtyři 
roky znovu „rozdávají karty“ a je 
na nás, abychom následně jejich 
vůli respektovali a vykonávali.

Děkuji všem obyvatelům na-
šeho města, kteří k volbám přišli. 
Naplno tak využili svého práva 
spolurozhodovat o dění v  Pros-
tějově, o prioritách pro začínající 
volební období a o lidech, kteří je 
budou ve vedení města zastupo-
vat.

Poděkování a vděk samozřejmě 
musím adresovat také voličům, 
kteří dali důvěru kandidátce hnutí 
ANO 2011. Zatímco před čtyřmi 
lety jsme získali přes 18 procent 
hlasů, po čtyřech letech nároč-
né práce v zastupitelstvu a v radě 
města nám občané přisoudili pod-
poru přesahující 32 procent. Je to 
pro nás velký úspěch a  ještě větší 
závazek. Jsme si vědomi, že lidé 
ocenili náš program a nyní opráv-
něně očekávají, že jej budeme pl-
nit. A my jsme na to připraveni.

Musím krátce zmínit také koa-
liční vyjednávání, které bylo rela-
tivně krátké a konstruktivní. Oslo-
vili jsme v  nich subjekty, s  nimiž 
dlouhodobě vedeme dialog o bu-
doucnosti našeho města. Z výsled-
ků voleb a  z  jednání, které jsme 
vedli od okamžiku vyhlášení jejich 

výsledků, vykrystalizovala koalice 
ANO 2011, Občanské demokra-
tické strany a kandidátky Pévéčko. 
Všechny tři subjekty se na řízení 
města podílely již v  uplynulém 
volebním období. Jejich zástupci 
mají zkušenosti s  prací v  měst-
ské samosprávě a  také s  nutností 
komunikovat se svými partnery, 
nacházet shodu a nést za všechna 
rozhodnutí příslušnou odpověd-
nost.

Hnutí ANO 2011 ve vedení 
Prostějova podle koaliční smlouvy 
výrazně posiluje. Novými náměst-
ky se stávají kolegové, kteří v radě 
města dlouhodobě pracovali jako 
neuvolnění (tedy ve svém volném 
čase). Dává nám to příležitost ještě 
více prosazovat a realizovat priori-
ty, s nimiž jsme do voleb šli.

Volbami pro nás komunikace 
s veřejností nekončí. V začínajícím 
volebním období chceme obyvate-
le Prostějova ještě více zapojit do 
rozhodování o dění v našem měs-
tě. Některé možnosti jsme nazna-
čili už v minulých měsících, další 
budeme postupně přidávat. Pros-
tějov je městem nás všech a názor 
každého občana má pro nás svou 
cenu.

Ještě jednou děkuji za důvěru ve 
volbách a přeji všem krásné nad-
cházející měsíce.

Mgr. František Jura
primátor statutárního města 

Prostějova

František Jura: Jsme si vědomi, 
že úspěch znamená i závazek
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SVATOMARTINSKÁ
OLOMOUC
  OCHUTNÁVKA A PRODEJ 
SVATOMARTINSKÝCH 
A MLADÝCH VÍN

CIMBÁLOVÁ MUZIKA

OHŇOVÁ SHOW

11. a 12. listopadu 2022 | 11:00-20:00
OLOMOUC | Horní a Dolní náměstí

www.olomouc.eu
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Informace z města

Na centrální prostějovské 
náměstí se letos vrátí kluziš-
tě, které je tradičně součástí 
zimního programu pro ob-
čany. Rozhodla o  tom Rada 
města Prostějova. Provoz 
ledové plochy umístěné před 
budovou muzea se zkrátí na 
jeden měsíc, aby náklady 
v době energetické krize ne-
přesáhly únosnou míru.

Podle primátora Františka 
Jury město reaguje na velký 
vzájem občanů, aby samo-
správa ledovou plochu letos 
znovu objednala. „Budeme 
šetřit, kde se dá, abychom si 
i  letos kluziště mohli dovo-
lit,“ říká první muž města. 
Podle Františka Jury měs-
to mírně ubere vánočního 
osvětlení a  výzdoby a  bude 
hledat i  další úspory. „Loni 

jsme vánoční program kvůli 
omezením museli zreduko-
vat, letos z  něj chceme za-
chovat co nejvíce. Než aby 
lidé seděli sami doma ve 
svetrech, ať si jdou raději užít 
adventní atmosféru do cent-
ra města,“ dodává primátor.

Kluziště bude na náměstí 
T. G. Masaryka v  Prostějově 
umístěno od 2. prosince le-
tošního roku do 1. ledna 2023. 
Dopoledne bude sloužit pře-
devším školám a školkám, od-
poledne pak široké veřejnosti.

 -ih-

Rada města Prostějova se 
na své schůzi zabývala ros-
toucími náklady na likvidaci 
komunálního odpadu do 
konce roku 2022.

Odbor správy a  údržby 
majetku města pravidelně 
měsíčně vyhodnocuje množ-
ství a  náklady na likvidaci 
jednotlivých složek komunál-
ního odpadu svezeného od 
občanů a uloženého na sběr-
ných dvorech. Od roku 2017 
dochází postupně k  nárůstu 
nákladů na svoz a  likvidaci 
komunálních odpadů. 

„V  roce 2021 byly nákla-
dy ve výši přes 51,5 milionu 
korun (včetně  DPH) vůbec 
nejvyšší v  historii města. 
V  rozpočtu na letošní rok 
byly navýšeny finanční pro-
středky o  předpokládanou 

výši inflace za předešlé ob-
dobí odhadovanou na 3,2 
procenta. Skutečná výše míry 
inflace za rok 2021 však byla 
u smlouvy v oblasti nakládání 
s  odpady 8,4 procenta (zo
hledňuje meziroční míru infla
ce v oboru vnitrostátní silniční 
nákladní dopravy). S ohledem 

na  současně probíhající ná-
růst celkového množství od-
padu svezeného od občanů 
města Prostějova tak dojde 
v  oblasti nakládání s  ním 
k  celkovému navýšení výda-
jů o zhruba 4 miliony korun 
(včetně  DPH), což nebylo ve 
schváleném  rozpočtu zahr-

nuto,“ uvedl první náměstek 
primátora Jiří Pospíšil.

Zároveň s  výše uvede-
ným je ovšem třeba dodat, 
že občané města Prostějova 
dlouhodobě vytrvale a  peč-
livě třídí komunální odpad, 
k  čemuž se jim město snaží 
vytvářet co nejpříznivější 
podmínky a  maximálně je 
podporovat a  motivovat ke 
třídění zejména zahušťová-
ním sběrné sítě či prostřed-
nictvím sběrných dvorů. 
Dostupnost a  dostatečné 
množství nádob na tříděný 
odpad spolu s  komfortní 
provozní dobou sběrných 
dvorů je pro město priori-
tou. Ekologicky uvědomě-
lé chování obyvatel města 
v  podobě třídění odpadu se 
následně odráží v  příjmech 

z finančních odměn za zpět-
ný odběr, které v  letošním 
roce atakují hranici 8 mil. Kč.

 -kaa-

Přehled celkových 
nákladů na 

svoz a likvidaci 
komunálních odpadů 

v letech 2017-2021

rok
celkové 
náklady 

s DPH

2017 41.980.895 Kč

2018 42.446.666 Kč

2019 45.079.151 Kč

2020 50.077.552 Kč

2021 51.543.215 Kč

Náklady na likvidaci komunálního 
odpadu stále rostou 

V centru Prostějova bude i letos kluziště
V  poslední době se zejména 

v elektronických médiích množí 
zprávy, podle kterých by v  roce 
2023 mohlo dojít k  zastavení 
úhrad lázeňské léčebně rehabi-
litační péče za pacienty z  pro-
středků veřejného zdravotního 
pojištění. Protože tyto spekulace 
mohou být pro občany matoucí, 
obrátili jsme se s žádostí o vyjá-
dření k této problematice na vý-
konnou ředitelku Lázní Slatinice 
inženýrku Irenu Vašicovou. 

„Tyto informace se dostaly mezi 
veřejnost na základě vyjádření zá
stupců některých lázní v tom smy
slu, že nemohou vyloučit uzavírání 
částí kapacit v  zimních měsících 
zejména z důvodu růstu cen energií 
dalších vstupů.

K tomu je však třeba dodat, že 
s  výrazným navýšením nákladů 
se potýkají firmy ve všech oblas
tech lidské činnosti, Lázně Slatinice 
nevyjímaje. V našich lázních jsme 
připraveni poskytnout lázeňskou lé
čebně rehabilitační péči všem klien
tům již od 3. ledna 2023. O týden 
později, tedy od 9. ledna, budeme 

připraveni zahájit také péči o  pa
cienty po ortopedických operacích, 
úrazech apod.  v našem odborném 
léčebném ústavu. Konkrétní termín 
v  tomto případě bude upřesněn 
v  návaznosti na operační výkony 
nemocnic v našem kraji.

Jsem přesvědčena, že také 
v  následujícím roce budou oba 
zmiňované druhy zdravotní 
péče hrazeny pojišťovnami. 
Indikovaným pacientům proto do
poručuji, aby neváhali oslovit svého 
praktického lékaře s  žádostí o  vy
psání příslušného návrhu na kom
plexní nebo příspěvkovou lázeňskou 
péči nebo o péči v příslušném odbor
ném léčebném ústavu“ uvedla věc 
na pravou míru ředitelka Vašicová.

Lázně Slatinice v současné době 
pro své potenciální klienty chystají 
soubor nových přehledných infor-
mací. Jejich součástí bude i návod, 
jak postupovat v případě potřeby 
hrazené lázeňské péče včetně ak-
tuálního indikačního seznamu. 
Tyto informace budou zveřejněny 
na sociálních sítích a  webových 
stránkách lázní. -red-

Jak to bude v příštím roce 
s lázeňskou péčí
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„Určitě máme i  letos co 
nabídnout. V  předchozích 
ročnících jsme zabodovali 
třeba lipovou alejí na břehu 
říčky Hloučela, dubovou ale-

jí u  drozdovického rybníka 
nebo platanovou alejí v  ulici 
Rejskova a  věřím, že i  tento-
krát máme šanci s  naší lipo-
vou alejí ve Svatoplukově ulici 
uspět,“ říká 1. náměstkyně pri-
mátora Milada Sokolová a do-
dává: „Krásné fotografie aleje 
pořídil i tentokrát pan Zbyněk 
Honest, za což mu děkujeme.“

O ulici Svatoplukova 
a jejích alejích:

Ulice Svatoplukova, na kte-
ré se nachází lipová alej, měla 

v historii názvů opravdu mnoho, 
některé se opakovaly. Byla tak 
ulicí Nádražní, Svatoplukovou, 
třídou Viktoria, Rooseveltovou 
třídou, Gottwaldovou a  od 23. 
února 1990 se opět vrátila k ná-
zvu Svatoplukova. Obě strany 
ulice lemují aleje stromů. Ta star-
ší lipová, oboustranná, lemuje 
široký chodník na levé straně 
ulice. Pravděpodobně byla vy-
sazená na počátku 20. století, 
tedy v  době, kdy ulice zažívala 
největší slávu, v době budování 
měšťanských domů. V průběhu 

let byla obnovována a pravidelně 
podsazována. Pod korunami lip 
procházel i prof. Otto Wichterle, 
sídlil tu autosalon luxusních vozů 
WIKOV nebo tudy jezdil do své 
továrny proslulý oděvní magnát 
Jan Nehera. Bez nadsázky tedy 
lze říci, že se pod těmito stromy 
psala nemalá část bohaté historie 
Prostějova, jako průmyslového 
centra Hané.

Foto aleje: Zbyněk Honest 
Hlasování je možné od 
2. 11. 2022 na adrese: 

www.alejroku.cz 

Vstupní brána a  přilehlé 
objekty hřbitova v ulici Brněn-
ská prošly v uplynulých měsí-
cích rozsáhlou opravou spočí-
vající v  rekonstrukci vstupní 
brány městského hřbitova, 
přilehlých zdí, domu správ-
ce hřbitova a  zvonice. Dále 
v rekonstrukci vnějšího pláš-
tě a  navazující nutné vnitřní 
úpravy včetně nového napo-
jení na dešťovou kanalizaci.   
„Hloubková degradace vněj-
ších obalových konstrukcí 

v ploše fasády byla způsobena 
především vzlínající zemní 
vlhkostí, případně zatékáním 
dešťovými svody. Řešení sana-
ce fasády bylo provedeno dle 
návrhu sanace vlhkosti a  re-
staurátorského záměru, který 
je součástí projektové doku-
mentace. Nová fasádní omít-
ka je opět hladká vápenná se 
závěrečnou povrchovou úpra-
vou nátěrem fasádní barvou, 
dle technologického postupu,“ 

přiblížil průběh oprav náměs-
tek primátora Jiří Rozehnal. 
V  roce 2017 byla zpracová-
na projektová dokumentace 
společností CAD PROJEKT 
PLUS, s.r.o., z  Prostějova. Ná-
sledující rok bylo vydáno sta-
vební povolení, které se pro-
dloužilo v roce 2020.

„Výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby se konalo v květ-
nu 2021 a bylo společné s akcí 
Dopravní řešení před hřbito-

vem. Nikdo se ovšem do výbě-
rového řízení nepřihlásil, takže 
jsme hned v  červnu vyhlásili 
další výběrové řízení, ovšem 
se stejným výsledkem. Úspěš-
ně jsme dodavatelskou firmu 
vysoutěžili až v  říjnu 2021. 
Rada města na základě závěrů 
hodnotící komise v  prosinci 
rozhodla akce Městský hřbitov 
- rekonstrukce brány a okolní-
ho zdiva, zdiva domu správce 
a  dopravní řešení prostoru 

před hřbitovem na ul. Brněn-
ská realizovat prostřednictvím 
společnosti REDAL AKTIV 
CZ s.r.o. z Napajedel. Celková 
cena byla 10 932 525 Kč včetně 
DPH. Na opravu zvonice byly 
získány dotační prostředky 
ve výši 200 000 Kč z rozpočtu 
Olomouckého kraje,“ dodal 
Rozehnal.

Realizace byla zahájena 
1. března 2022 a dokončena 
byla v září 2022.  -red-

Rekonstrukce hřbitovní brány dokončena

Prostějov má v nominaci lipovou alej na Svatoplukově ulici

u severní části hřbitovní zdi bylo vybudováno nové 
velkokapacitní parkoviště.

příjmení, jméno, titul volební strana

1. Beneš Richard, Ing. ANO 2011
2. Blumenstein Tomáš, Ing. ODS
3. Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA SPD
4. Drkula Roman, Mgr. ANO 2011
5. Dušek Antonín, Mgr. ANO 2011
6. Faltýnková Dagmar ANO 2011
7. Hájek Martin, Mgr. Ph.D. Na rovinu!
8. Hemerková Ivana, Mgr. Pévéčko
9. Hruban Jaromír, Ing. ANO 2011
10. Janeček Michal ANO 2011
11. Jílková Jana, Mgr. Na rovinu!
12. Jura František, Mgr. ANO 2011
13. Kloc René, MUDr. ANO 2011
14. Komínková Máša SPD
15. Kouřil Radovan SPD
16. Krchňavý Jan, PaedDr. Pévéčko
17. Krupík Michal SPD
18. Křupka Martin SPD

příjmení, jméno, titul volební strana

19. Lázna Tomáš, Ing. ODS
20. Matyášek Aleš, Mgr. Ing. Na rovinu!
21. Mochťák Jan, Mgr. ČSP
22. Moudrý Marek, Ing. ODS
23. Moudrý Radovan SPD
24. Ošťádal Petr, Mgr. Na rovinu!
25. Pagáčová Alena ANO 2011
26. Peka Tomáš Na rovinu!
27. Piňos Karel ANO 2011
28. Pospíšil Jiří, Mgr. Pévéčko
29. Rozehnal Jiří, Ing. ANO 2011
30. Sklenka Miloš, Bc. ANO 2011
31. Sokolová Milada, Ing. ODS
32. Švec František, Mgr. Na rovinu!
33. Weisser Radim, Mgr. ANO 2011
34. Zatloukal Jan, Bc. ODS
35. Župková Marcela ANO 2011

E-mailové kontakty na zastupitele: jmeno.prijmeni@prostejov.eu  

Seznam prostějovských zastupitelů, kteří byli zvoleni pro volební období 2022-2026
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Odbor správy a  údržby 
majetku města ve spolupráci 
s městskou policií pokračuje 
ve vyhledávání vozidel s více 
jak 6 měsíců propadlou STK, 
která nelegálně parkují na 
pozemních komunikacích 
a blokují tak místo vozidlům 
v provozuschopném stavu. 

„Za poslední období bylo 
dohledáno dalších 12 tako-
vých vozidel. Vlastníci nebo 
provozovatelé dohledaných 
vozidel jsou kontaktováni okr-
skovým strážníkem, pokud 
vozidlo z pozemní komunika-
ce neodstraní, jsou předáváni 
k projednání přestupku správ-
nímu orgánu. Město pak zahá-

jí proces směřující k odtažení 
vozidla s  možností následné 
dražby nebo fyzické likvidace 
vozidla. Ve většině případů 

majitelé svá vozidla z  veřej-
ných prostranství odstraní bez 
nutnosti zahájení procesu od-
tahu,“ nastínil první náměstek 

primátora Jiří Pospíšil, v jehož 
gesci je správy a údržba majet-
ku města.

Opětovně tímto apeluje-
me na vlastníky a  provozo-
vatele vozidel, která nejsou 
více než 6 měsíců způsobilá 
k  provozu na pozemních 
komunikacích  (chybí STK), 
aby svá vozidla nenechávali 
odstavená na veřejných pro-
stranstvích, případně je ne-
prodleně odstranili. 

„V  opačném případě 
přikročíme k  jejich odstra-
nění, odstavení a  umístění 
na plochu k  tomuto účelu 
určenou  (areál společnosti 
PV Recyklace s.r.o.).  Nákla-

dy spojené s  odstraněním 
a odstavením vozidla budou 
po jejich provozovatelích 
následně vymáhány. Pokud 
si majitelé vozidla po zapla-
cení nákladů za jejich odtah 
a skladování do 3 měsíců ne-
vyzvednou, přistoupí město 
k  jejich prodeji formou ve-
řejné dražby,“ uzavřel první 
náměstek Pospíšil.

Vozidlo, které je vrakem, 
nebo vozidlo, které nehodlá 
jeho vlastník z  jakéhokoliv 
důvodu dále provozovat, do-
poručujeme ekologicky zlikvi-
dovat prostřednictvím některé 
ze specializovaných firem.

 Foto: OSÚMM

Začátkem října byla zahá-
jena fyzická realizace rekon-
strukce veřejného osvětlení 
v Kolářových sadech a okolních 
ulicích v  rámci Participativní-
ho rozpočtu a projektu „Vraťte 
nám hvězdnou oblohu“. 

Jelikož město má od roku 
2016 zpracovaný Energetický 
audit veřejného osvětlení, který 
problematiku navrhovaného 
projektu řeší, není nutné zpra-
covávat duplicitní dokumentaci. 
S předkladatelem projektu bylo 
dohodnuto, že bude přistou-
peno již k přímé realizaci navr-
hovaných opatření u veřejného 
osvětlení spočívající ve výměně 
sodíkových svítidel za vhodný 
typ LED svítidel při zachování 
stávající rozteče sloupů a dodr-
žení norem pro nasvícení ko-
munikací s možností využití do-
tačních titulů. Pro realizaci byla 
s  předkladatelem projektu na 
rekonstrukci veřejného osvět-
lení záměrně vybrána lokalita 
největšího městského parku 
- Kolářových sadů a přilehlých 
ulic. Součástí projektu je nejen 
omezování světleného znečiště-

ní vzhledem k parku a hvězdár-
ně, ale také energeticky úsporná 
opatření ve spotřebě el. energie 
a  snížení nákladů na údržbu 
veřejného osvětlení. Současně 
byla na tuto akci podána žádost 
o poskytnutí dotace z Národní-
ho plánu obnovy. Celkové ná-
klady na realizaci této akce jsou 
ve výši 1.322.488 s DPH. Jedná 
se o výměnu 124 ks stávajících 
sodíkových svítidel za moderní 
LED svítidla s regulací výkonu 

v nočních hodinách při celkové 
roční úspoře 33,818 MWh/rok, 
což je 80 % původních nákladů 
na el. energii. Výše případné 
dotace podle vypočtené úspory 
může být až 1.014.540 Kč (30 Kč 
za ušetřenou 1 kWh el. energie). 
Moderní LED svítidla s regula-
cí výkonu v nočních hodinách 
(22:00-06:00 na 60 % výkonu) 
instalovaná v parku mají teplo-
tu chromatičnosti 2200 K (teplá 
bílá - oranžová), která je vzhle-
dem k  malému obsahu mod-
ré složky šetrná k  životními 
prostředí – rostlinám i  živoči-
chům,“ řekl náměstek primáto-
ra Mgr. Jiří Pospíšil, v jehož gesci 
je oblast veřejného osvětlení.
 -red-

Radní na své schůzi 
rozhodovali o  realizaci 
podzimní výsadby stro-
mů a keřů na území celého 
města. 

Nové dosadby stromů 
a  keřová výsadba jsou sou-
částí dlouhodobé snahy o ze-
lenější Prostějov, o eliminaci 
polétavého prachu a  čistější 
ovzduší.

„Stále usilujeme o další a dal-
ší rozšiřování zeleně ve městě. 

Tentokrát bude vysazeno 123 
stromů, 1400 keřů a  provede-
na bude podsadba trvalkových 
záhonů – vše za 1,84 milionu 
korun,“ uvedl první náměstek 
primátora Jiří Pospíšil, který 
zodpovídá za správu a údržbu 
majetku města.

Kde přesně se bude vý-
sadba provádět, upřesnila 
náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Milada So-
kolová:

„Nové stromy budou vy-
sazeny v  ulicích J. B. Pecky, 
Česká, Kostelecká, u  budovy 
Sportcentra, u  cyklostezky 
na Bedihošť. Výsadba keřů 
pak proběhne v  lokalitě Že-
šov a  v  ulicích Werichova, 
Vrahovická u zastávky MHD, 
Okružní podél vozovky a  E. 
Valenty. Pracovat se bude také 
na podsadbě trvalkových zá-
honů i  výsadbě cibulovin do 
trvalkových záhonů.“ -kaa-

Obrazem

Z prostějovských ulic mizí vraky

Téměř dva miliony na podzimní výsadbu zeleně

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Kolářových sadech a okolí byla zahájena

Na přelomu srpna a září byla rozšířena síť odpad-
kových košů na území města Prostějova. Nově byly 
nainstalovány odpadkové koše v ulicích Šárka,  
Svatoplukova a Vl. Ambrose.
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Internetové stránky https:// 
rozvijime.prostejov.eu založilo město 
Prostějov před více než rokem ve spo-
lupráci se společností AQE advisors 
a.s. z Brna. Aplikaci s označením Pin-
City užívá několik měst v ČR. Prostě-
jov ji vnímá jako komplexní nástroj, 
s  jehož pomocí je možné vizuálně 
atraktivním způsobem prezentovat 
aktuální rozvoj města, ale i  jeho vize 
a strategie. Umožňuje i proces participa
tivního rozpočtu (návrhy občanů, které 
se vybírají k  realizaci veřejným hlasová
ním). 

Takže prostřednictvím tohoto portálu 
město představuje projekty, na kterých 
pracuje a  také může zapojit občany do 
rozvoje míst, kde žijí.

Hlavní menu aplikace představuje:  
Projekty, Participativní rozpočet, Priori
ty, Aktuality a Akce. 

Město v  části Projekty představuje 
záměry nebo akce převážně stavebního 
charakteru, které připravuje, právě reali
zuje nebo je nedávno (max. do 1 roku) 
dokončilo. Projekty jsou umístěny do 
mapy nebo do přehledného výpisu, 
jsou rozděleny dle tématu (např. sport 
a  volný čas, bydlení, životní prostředí 
atd.). O  kaž dé akci se dozvíte základní 
informace (popis akce, rozpočet, termín 
realizace, harmonogram, fotky a další pří
lohy, někdy i videa). V současné době se 
můžete dozvědět o cca 120 projektech 
(akcích), které se průběžně aktualizu-
jí. 

Co se dozvíte pod záložkou Partici-
pativní rozpočet?

Záložka obsahuje informace o  aktuál
ních ročníku participativního rozpočtu, 
ale i o těch předchozích.  Občan zde najde 
informace o  tom, jak proces participace 
funguje a jaká jsou jeho pravidla. Informu
je o  podaných návrzích občanů, umož
ňuje hlasování a  také jeho vyhodnocení. 
Obsahuje informace o realizaci vítězných 
projektů. Prostějov připravuje nebo již má 
v běhu čtyři projekty z prvního ročníku, 
které jsou v celkovém objemu 3 mil. Kč. 
Od 1. 10. 2022 byl zahájen další ročník 

participativního rozpočtu. Zapojte se 
do předkládání návrhů, které můžete 
podávat do 30. 11. 2022. 

Priority strategie města představují 
4 hlavní oblasti rozvoje města, které jsou 

řešeny v  nově zpracovaném a  schvále
ném Strategickém plánu Prostějov 2022 
2035. Jedná se o  Mobilitu, Společnost 
a volnočasové aktivity, Životní prostředí 
a Podporu lokální ekonomiky. Do prio
rit jsou přiřazeny všechny projekty, které 
jsou v aplikaci zveřejněné. 

Co najdete v Aktualitách a v Akcích?
Aktuality informují o  nově vložených 

projektech do aplikace, dále o aktuálních po
činech v oblasti rozvoje města včetně novi
nek participativního rozpočtu v Prostějově.

Akce potom zahrnují pozvánky na 
kulturní a společenské události ve městě 
nebo i veřejná projednání či setkání více 
generací atd. 

Co se v  Prostějově děje a  připravuje 
lze také sledovat kromě této aplikace 
na sociálních sítích, které byly založeny 
v  loňském roce (viz facebook či insta
gram Rozvíjíme Prostějov) -red-

Znáte informační portál PinCity Prostějov?

INZERCE

BUĎTE V OBRAZE!
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům další příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Datum Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

1. 11. 2022 14:00
NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
Sraz je v 14:00 u vchodu do stanice HZS 
na Wolkerově ulici.

Ing. Alice 
Zapletalová, 
PhD.
HZS Prostějov

8. 11. 2022 AKADEMIE SE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEKONÁ

15. 11. 2022 14:00

PLETENÍ Z PEDIGU
Přijďte si vyrobit malý košíček nebo 
zvoneček.
Vybíráme příspěvek na materiál ve výši 
60 Kč. 

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

22. 11. 2022 14:00
NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY
Sejdeme se ve 14:00 u hvězdárny 
v Kolářových sadech, vstupné 40 Kč.

Jonatan 
Binder
Astronomické 
oddělení
Muzea 
a galerie 
Prostějov

29. 11. 2022 14:00
PROSTĚJOV XX. STOLETÍ
Na chvilku se zase vrátíme do historie 
našeho města.

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

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

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

Informační centrum pro mládež (ICM) 
je místo, kde mladí lidé získávají jednoduše 
a bezplatně informace a služby z oblastí, které 
je zajímají. Jedná se především o neformální 
vzdělávání, cestování a  volný čas, zajímavé 
události, odpolední volnočasové aktivity nebo 
přístup k informacím o EU. Umožňuje přístup 
na internet, je možné využít tiskárnu, skener, 
vazbu a laminaci dokumentů a další služby.

Otevírací doba
Otevřeno je v pondělí a v úterý 

od 13.30 do 15.00.
V úterý 15. listopadu bude v ICM Prostějov 

probíhat kreativní dílna – nebude možné využít 
přístup na počítač.

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

Akce plánované na listopad
Scholaris Prostějov

ICM Prostějov se bude opět prezentovat na 
přehlídce středních škol – Scholaris Prostějov, 
která proběhne ve čtvrtek 10. listopadu 2022 
v  KaSCentru v  Prostějově (Komenského 6). 

Přijďte se podívat na náš stánek, kde získáte za-
jímavé informační materiály a informace o stu-
diu, mobilitách mladých lidí, síti EURODESK 
i možnostech trávení volného času.

Kreativní dílna s ICM
 – podzimní origami

Zpestřete si konec podzimu skládanými ne-
vadnoucími listy – přijďte si složit jednoduché 
origami a  prodloužit krásně barevný podzim. 
Tvořit budeme v úterý 15. listopadu 2022 od 
13.30 do 15.30 hod. ve středisku volného času 
OÁZA v  budově gymnázia, Komenského 17, 
Prostějov. Finančně podpořilo statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj.

Dobrodružství s počítačem
Sedmnáctý ročník tradiční počítačové sou-

těže pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a  5. tříd 
ZŠ, Dobrodružství s  počítačem, kterou pořá-
dá CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově ve spolupráci 
s ICM Prostějov, proběhne v úterý 22. listopa-
du 2022. Bližší informace k soutěži najdete na 
www.icmprostejov.cz a www.cmgpv.cz.  -red-

Soutěž finančně podpořilo statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj.

Co je cílem kurzu?

Projekt Moderní senior 
vzdělává seniory při práci 
s  moderními technologie. 
Učí, jak se správně a  bez-
pečně pohybovat na inter-
netu, jak pracovat s počíta-
čem či s chytrým telefonem. 
Probíhá formou skupino-
vého, ale i individuálního 
vzdělávání. Realizace je 
prostřednictvím vzděláva-
cích kurzů na pobočkách 
Maltézské pomoci. 

Komu jsou kurzy 
určen?

Všem seniorům z  Prostě-
jova a  blízkého okolí, kteří 
se chtějí naučit či zdokonalit 
v práci s počítačem či telefo-
nem. Pomůžeme se vším, co 
je potřeba, vyznat se v mobil-
ních tarifech, komunikovat 
online s  přáteli, pohybovat 
se bezpečně na internetu 
a  ukážeme, co vše moderní 
technologie v  dnešní době 
dokážou.

Nabídka kurzů
práce s počítačem
chytré telefony

Realizace kurzů

Kurzy probíhají vždy jed-
nou týdně po dobu 3  ho-
din u  kurzu PC a  2 hodi-
ny u  kurzu telefonů. Cena 
počítačových kurzů je 50 
Kč za hodinu, cena kurzů 
práce na telefonu je 75 Kč 
za hodinu. Vždy je potřeba 
zaplatit celý kurz, kdy délka 
celého kurzu je 30 hodin. 
Počet účastníků v  jednom 
kurzu je 4–6 osob, a  to 
z důvodu zajištění možnosti 
aktivně se věnovat všem po 
celou dobu kurzu. Nutné je 
také mít své zařízení, se kte-
rým bude návštěvník kurzu 
pracovat. Během kurzů 
vládne pohodová atmosfé-
ra a tempo se přizpůsobuje 
potřebám účastníků, kteří 
jsou vedeni k tomu, že žád-
ný dotaz není hloupý.

  -red-

Milí výletníci, mám 
pro vás dobrou zprávu.  
I  koncem roku se může-
te těšit na zajímavé akce. 
A  kam se chystáme? Bu-
dou to výlety už vánočně 
laděné:

29. 11. – út – PAMÁTNÍK 
PÍSEMNICTVÍ A  KLÁŠ-
TER RAJHRAD – kro-
mě prohlídky památníku 
a  kláštera stihneme dopo-
ledne i  nákup v  Klášterním 
obchůdku (tinktury, siru-
py, džemy a  další dobroty 
a  hezké dárky). Odpoledne 
se zastavíme v  Brně, kde už 
budou vánoční trhy. A  kdo 
bude chtít, tak může navštívit 
také Motýlí dům.

10. 12. – so – ROŽNOV 
POD RADHOŠTĚM. Stih-
neme exkurzi ve svíčkárně 
UNIPAR, návštěvu Světa 
kamenů a Městečka ve skan-
zenu. V  té době tam bude 
probíhat řemeslný jarmark. 

Podrobnější a  aktuální 
informace získáte na webu 
www.filemon-baucis.cz nebo 
na prodejně – za výlohou 
(nám. T. G. Masaryka 18 – 
Nový dům) a  na letáčcích 
(v prodejně). Telefon na pro-
dejnu je 722 464 228.

Akce jsou pořádány s pod-
porou Zdravého města Pro-
stějov.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jana Šmudlová

VÝLETY PRO SENIORY 
V LISTOPADU
A PROSINCI

Moderní senior
Vzdělávání seniorů v moderních 

technologiích

Kontakt
tel.: 731 695 386

stepanka.dolezalova@maltezskapomoc.cz
Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Prostějov

Vápenice 2970/17,  796 01 Prostějov
www.maltezskapomoc.cz

Více informací o našich službách a plánovaných aktivitách získáte na www.icmprostejov.cz, na telefonu 731 604 073,

na e-mailu info@icmprostejov.cz nebo nás můžete navštívit přímo v ICM Prostějov na adrese

Komenského 17 (budova Cyrilometodějského gymnázia), Prostějov
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Na dětském oddělení prostějovské městské 
knihovny proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 
21. ročníku literární soutěže Sovičkiáda.

Ceny vítězům v  próze i  poezii předali za 
město Prostějov náměstkyně Milada Sokolo-
vá a náměstek Jan Krchňavý. -red-

Primátor města František 
Jura otevřel v  závěru září 
prostory Technologického 
klubu v Prostějově – místa, 
kde se děti a studenti budou 
učit pracovat na technolo-
giích budoucnosti, budou 
se učit spolupráci, vyměňo-
vat si nápady a tvořit.

Prostějov je město s vyso-
kým podílem technologicky 
zaměřených firem. Aby se 
mohly do budoucna tyto fir-

my rozvíjet a zvyšovat svoji 
konkurenceschopnost, je 
potřeba podchytit technic-
ky talentované děti a  mlá-

dež a  nabídnout jim rozvoj 
v  oblasti nových technolo-
gií.  Nabídnout jim místo, 
kde budou rádi trávit svůj 
volný čas, učit se pracovat 
s  moderní technikou, sdílet 
své zkušenosti a  pracovat 
na svých individuálních 
i týmových projektech. Tím 
místem je zmíněný Tech-
nologický klub, jehož čin-
nost byla 20. 9. 2022 za pří-
tomnosti primátora města 

Prostějova Františka Jury, 
místopředsedy Mensy ČR, 
od roku 2015 ředitele spol-
ku Svět vzdělání a  radního 
města Prostějova  Tomáše 
Blumensteina, náměstků 
primátora Milady Sokolo-

vé, Jiřího Rozehnala, Jana  
Krchňavého a  zástupců do-
tčených organizací zahájena.

Pro generace budoucí zde 
bude také umístěna časová 
kapsle s atributy současnos-
ti. -red-

Návštěva polských policistů na prostějovské radnici

Prostějovskou radnici navštívili v závěru měsíce září společně s prostějovskými policisty i policisté z Polska. Oba sbory jsou součástí meziná-
rodní policejní organizace IPA a spolupracují dlouhodobě.

Technologický klub je otevřen

Ceny za nejlepší 
literární díla předány

A které práce byly nejúspěšnější?

POEZIE
1. místo  Matěj Kypěna  (10let) Fotbal
2. místo  Ema Lorenčíková  (15 let)  Hiraeth
3. místo  Karolína Hrabčáková (9 let)  Sběrný dvůr

PRÓZA
1. místo  Markéta Cholinská  (15 let) Claude Monet 
 – Dáma se slunečníkem
2. místo  Metoděj Sysel (15 let) V obraze
3. místo  Julie Kolářová  (15 let)  Povolání, sebepoznání 

a můj kamarád Nick
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Pondělky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče 
s malými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco 
vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hu-
dební a manuální schopnosti. Probíhá každé 
pondělí mimo státní svátky a prázdniny.
Vstupné 50 Kč dospělí, hlídání dětí 50 Kč/1-3 
vlastní děti. 
Úterky 16.30 – 18.00 – Klub ukrajinských 
maminek a dětí. Zajištěn program pro malé 
i větší děti. Zdarma.
Щовівторка з 16.30 до 18.00 - Клуб для 
мам та дітей з України. Передбачена 
програма для маленьких і старших дітей. 
Безкоштовно.
Úterky 18.00 – 19.30 – setkávání ukrajinské ko-
munity za účelem vzájemné podpory a výměny 
informací. Hlídání dětí zajištěno. Zdarma.
Щовівторка з 18.00 до 19.30 - Клуб для 
усіх Українців для зустрічей, взаємної 
підтримки, обміну інформацією. 
Безкоштовно.

Čtvrtek 10. listopadu 17.00 – 19.00 
Ukrajinský červený boršč – kulinářský pod-
večer 
Ženy z různých koutů Ukrajiny, které k nám 
utekly před válkou, nás naučí vařit tradiční 
pokrm ze zeleniny, vepřových žeber a  čer-
vené řepy. Dotované vstupné 30 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.
Čtvrtek 24. listopadu 17.00 – 19.00
Adventní svícny – tvořivá dílna s E. Svobo-
dovou, DiS.
Pojďte advent přivítat výrobou svícnu. Re-
zervujte si místo do 21. 11. na
www.mozaikaprostejov.cz (10 míst).
Vstupné 100 Kč, hlídání dětí 50 Kč/1-3 vlast-
ní děti. 
Sobota 26. listopadu 16.00 – 19.00
Setkání ukrajinských teenagerů – infor-
mace a  přihlášky Iryna +380  677  008  045 
(WhatsApp).

Infuze vitamínů či mine-
rálů pro lepší zdraví i dobrou 
fyzickou a  psychickou kon-
dici si mohou nově dopřát 
zájemci v  Nemocnici AGEL 
Prostějov. Nemocnice reaguje 
na poptávku ze strany veřej-
nosti a  nově otevírá ve svém 
areálu infuzní stacionář pro 
podpůrnou léčbu pomocí vý-
živných infuzí. Ty jsou určeny 
pacientům s  oslabeným or-
ganismem, s  postcovidovým 
syndromem, ale třeba i lidem 
s  chronickými záněty nebo 
se speciálními stravovacími 
návyky, jako jsou vegani či 
celiaci.

„Smyslem infuzní terapie je 
dodat organismu veškeré po
třebné minerály, vitamíny či jiné 
prvky, které potřebuje pro opti
mální fungování. Terapie může 

být využita jako prevence, ale 
především ji vyhledávají lidé, kte
ří již pociťují oslabení organismu 
či imunity, procházejí nějakou 
léčbou nebo mají nedostatek ně
kterých živin například v  dů
sledku speciálního stravovacího 
režimu,“ vysvětluje MUDr. Jiří 
Kubačák, náměstek pro léčeb-
ně preventivní péči Nemocni-
ce AGEL Prostějov.

Infuzní terapie probíhá pro-
střednictvím infuzí přímo do 
žíly a pomáhá například lidem 
s bolestivými stavy, migrénami, 
hučením v uších, bolestmi pá-
teře, poruchami paměti či zá-
vratěmi. Zároveň je vhodná pro 
všechny, kteří jsou dlouhodobě 
vystavováni stresu či psychické 
zátěži, trpí opakovanými infek-
cemi, alergiemi nebo postcovi-
dovým syndromem. Roztoky 

pro infuzní terapii přitom mo-
hou obsahovat jak minerály či 
vitaminózní preparáty, tak třeba 
i hydratační nebo jiné složky.

Nemocnice AGEL Prostějov 
nabízí konkrétně 6 druhů infuz-
ní terapie, které jsou zaměřeny 
na posílení imunity a doplnění 
vitaminu C (ve dvou různých 
režimech podání), multivitami-
novou podporu, regeneraci ner-
vové tkáně, doplnění vitaminu 
B12 zejména pro vegetariány, 
vegany či celiaky a také posílení 

organismu po prodělání one-
mocnění covidem-19.

„Aplikace terapie probíhá pod 
dohledem zkušeného zdravotnic

kého pracovníka v  pohodlných 
křeslech. Délka terapie je přibližně 
30 až 60 minut a ihned po jejím 
skončení může člověk pokračovat 
v jakékoliv činnosti bez omezení,“ 
doplňuje Jiří Kubačák.  

Zájemci o  infuzní terapii 
v Nemocnici AGEL Prostějov se 
mohou objednávat bez žádan-
ky od lékaře telefonicky na čísle 
582 315 488. Cena terapií je od 
990 do 1990 korun.  Zdroj: Agel, 

Magdalena Hlobilová

Extra dávku vitamínů dodá zájemcům infuzní 
terapie v Nemocnici AGEL Prostějov

NOVÍ OBČÁNCINOVÍ OBČÁNCI
města Prostějovaměsta Prostějova
Emma Greplová
Filip Tóth
Tadeáš Dočkal
Jiří Němec
Natalie Polišenská
Šimon Eichler
Tobiáš Ulšmíd
Samuel Navrátil
Tobiáš Studený
Daniel Pluháček
Jasmína Fialová
Mathias Látal
Jan Máca
Sofie Janjua
Ella Voříšková
Eliška Filipová
Petr Slepánek 
Lukáš Hangurbadžo
Lukáš Navrátil
Radka Havlíková
Eliška Vybíhalová
Natálie Hájková
Matouš Hájek

Eduard Nehera
Damian Ličman
Maxim Volena
Jakub Kalinec
Trinity Hubáčková
Adam Krutovský
Damian Hangurbadžo
Nikol Všetičková
Aurora Trunečková
Patrik Mirga
Vojtěch Chlup
Mikuláš Řehulka
Alex Brumlík
Adéla Kalousková 
Magdalena Kodetová
Stella Meixnerová
Samuel Pfeifer
Tomáš Kohoutek
Štěpánka Pomykalová
Julie Kreplová
Hynek Vyhlídal
Badis Chatbouri
Leontýna Musilová

Vítání dětí ze dne 15. 9. 2022

PROGRAM NA
 LISTOPAD

Poradenství pro ukrajinské uprchlíky (zdarma) 

Úterý 10.00 - 16.00 Poradna – individuální základní poradenství
16.30 – 19.30 Skupinové poradenství (Klub Ukrajinců)

Středa  9.00 – 12.00 Terénní práce a asistence (po předchozí domluvě)
Čtvrtek 10.00 - 16.00 Poradna – individuální základní poradenství

17.00 – 18.30 Individuální psychologické poradenství pro děti a mládež

Rezervujte si termín na + 420 588 188 840.

Zřizovatel: Žebřík, z. s. Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: +420 588 188 840, 
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.
Aktivity pro ukrajinské uprchlíky podpořila organizace Člověk v tísni.

MC Cipísek
listopad 2022 

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. 
Probíhá kurz listopad-prosinec. 

Rodičovská zaklínadla /efektivní komunikace s dětmi
ve středu 9. 11. od 18 hodin, beseda pro rodiče s Mgr. M. Skládalovou

Rezervace míst předem.   
Spokojená máma/ Advent v nás 

v sobotu 26. 11. 8.30-12.30, zážitkový seminář pro maminky
s M. Skládalovou. Na seminář je potřeba se přihlásit předem. 

Jednorázové akce, besedy a semináře jsou určeny veřejnosti, nejen 
našim pravidelným návštěvníkům a návštěvnicím. 

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

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

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

12 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

Prohlídky radniční věže 
se těší oblibě nejen v  prů-
běhu turistické sezony, ale 
i mimo ni. 

Od 1. listopadu až do 
konce června proto nabíd-
neme veřejnosti možnost 
navštívit radniční věž i bez 
předchozího objednání. 
Pravidelné výstupy na věž 
(bez objednání) budou 
možné vždy v  úterý ve 
13:00.

Průvodkyně z turistického 
informačního centra bude 
připravena u hlavního vcho-
du radnice a zájemce prove-
de radniční věží (případně 
i  obřadní síní – pokud tam 
nebude probíhat jiná akce).

Jinak samozřejmě platí 
i  nadále možnost domluvit 
prohlídku věže pro organi-
zované skupiny (3–12 osob) 
telefonicky na bezplatné 
telefonní lince 800 900 001 
v  pracovní dny, pondělí až 
čtvrtek od 8:00 do 16:00 
hod., v  pátek od 8:00 do 
14:00 hod., minimálně 24 
hodin předem.

Prohlídky radniční věže 
jsou ZDARMA. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
 Turistické informační 
 centrum Prostějov

Střední odbornou školu 
podnikání a obchodu ocenil 
Olomoucký kraj jako školu 
podporující talent. 

Zároveň ve sportovním 
oboru získal 2. místo Rado-
van Štec za vynikající úspěchy 
v cyklistice. Radovan Štec byl 
oceněn za loňský zisk titu-

lu juniorského mistra světa 
v omniu. K tomuto titulu ještě 
před dvěma týdny přidal další 
mistrovský titul v  madisonu. 
SOŠPO je školou, která se 
mimo jiné zaměřuje také na 
talentované sportovce, a  to 
v  rámci zaměření sportovní 
management.  -mou-

V tomto měsíci si připomí-
náme sto šedesát let od naro-
zení lékaře, politika a hanácké-
ho básníka Ondřeje Přikryla.

Narodil se 26. listopadu 1862 
v rolnické rodině ve Výšovicích. 
V letech 1873–1881 studoval na 
Slovanském gymnáziu v  Olo-
mouci. Potom následovala 
studia na Lékařské fakultě UK 
v  Praze. Po roční praxi v  Pra-
ze a okolí Olomouce se v roce 
1887 usadil jako praktický lé-
kař v Prostějově. Ordinaci měl 
v pronajatých prostorách domu 
U Zlatého jelena na Dolním ná-
městí č. 2 (Dukelská brána).

Hned po příchodu do Pro-
stějova se zapojil do veřejného 
a  politického života města. Po 
boku Karla Vojáčka přispěl k ví-
tězství národní strany ve volbách 
roku v roce 1892. Politicky byl 
členem mladočeské strany. Svou 
dlouholetou praxí v  obecním 
výboru se podílel na hospodář-
ském rozvoji města,  budování 
českého školství a  průmyslu. 

Podporoval výstavbu nemoc-
nice a  Národního domu. Byl 
místopředsedou Družstva pro 
stavbu spolkového domu. 

Byl třikrát zvolen poslancem 
zemského sněmu (1902, 1906, 
1913). Jeho zásluhou byl v roce 
1897 zvolen říšským poslancem 
Eduard Skála. Výrazně se podí-
lel na počeštění Obchodní a živ-
nostenské komory v Olomouci 
a na podpoře české samosprá-
vy ve městech Vyškov, Litovel 
a  Hranice. 27. ledna 1899 mu 
bylo za jeho zásluhy uděleno za-
stupitelstvem čestné občanství 
města.  

V  letech 1913–1919 byl sta-
rostou města Prostějova. V těž-
kých letech 1. světové války 
uplatnil svoji prozíravost, au-
toritu, organizační schopnosti 
i  politický takt. S  přehledem 
řešil zásobování obyvatelstva 
potravinami. Podílel se na 
dokončovacích pracích a  na 
otevření nové radnice, ve které 
začal úřadovat 14. května 1914. 

Jeho podpis najdeme 17. květ-
na 1917 na Manifestu českých 
spisovatelů podporujícího sa-
mostatný československý stát. 
V  květnu 1918 stál u  založení 
nové politické strany – státo-
právní demokracie, pozdější 
národně demokratické strany. 
Svoje politické zkušenosti využil 
v letech 1920–1925 jako senátor 
Národního shromáždění.

Byl aktivním členem různých 
spolků, například Besedy, Orlice 
a Moravského kola spisovatelů. 

Rozvíjel různé sociálně-zdra-
votnické aktivity. V  roce 1909 
podnítil vydání zemského zá-
kona o  upravení zdravotnické 
služby v  obcích. Podporoval 
akce proti tuberkulóze a feriální 
zotavovnu pro chudé a  osiřelé 
děti na Stražisku. Zde si nechal 
postavit vilku a  rád tam v  létě 
jezdil. Také zde psal svoje knihy.

Ondřej Přikryl je známý jako 
hanácký spisovatel. Ve svém díle 
oslavil Hanou, její historii, zvyky, 
kroje i nářečí.  Je autorem 36 knih 
poezie a prózy. Patří mezi ně na-
příklad básnické sbírky Hanácky 
pěsničke, Ešče z Hané, Chabašči, 
Zápise krála Ječminka, Rozma
ryn, Prostijovsky pěsničke, dále 
prozaické knihy Meze dětima, 
Meze chasó, Pod Kosiřem, Béva
lo, Dole z  hroške, Ondřeji a  inši 
řikačke z Hané. Dokumentárně 
a  historicky jsou dodnes cenné 
jeho vzpomínkové knihy Z těž
kých dob Prostějova (1929), Čer
vánky Prostějova (1931), Několik 
črt z posledních 15 let města Pro

stějova (1907), Úryvky ze zápisků 
z doby válečné (1928).

Ondřej Přikryl zemřel 
22.  prosince 1936 v  Prostějově. 
Jeho památku připomíná v na-
šem městě název náměstí, dům 
č. 21 s pamětní deskou a bustou 
na Žižkově náměstí, čestný hrob 
s  náhrobkem od sochaře Jana 
Třísky na městském hřbitově 
a  osobní fond uložený ve Stát-
ním okresním archivu v  Pros-
tějově.  Tyto dokumenty a další 
spolkové materiály byly vystave-
ny v letech 1934–1950  v Muzeu 
MUDr. Ondřeje Přikryla v pro-
stějovském zámku.  Z  bohaté 
Přikrylovy tvorby dodnes čerpají 
historikové, etnologové, folklo-
risté a samozřejmě i naše hanác-
ké soubory.  Jeho kolega lékař 
a znalec památek a umění Jaro-
slav Mathon ho ve svých vzpo-
mínkách plným právem označil 
„za velkého budovatele Prostějova 
a  člověka, který zasluhuje vděč
nou památku“. Hana Bartková, 

kronikářka města

Výročí měsíce

SOŠPO získalo 
ocenění TALENT 

OLOMOUCKÉHO KRAJE

Prohlídky radniční věže 
i bez objednání
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Václav Ševčík, který oslavil na jaře le-
tošního roku svou devadesátku, zemřel 4. 
října 2022 v Praze na zástavu srdce. Prožil 
dlouhý, bohatý a plodný život. Narodil se 
v Prostějově v roce 1932 jako nejmladší 
dítě fotografů Václava a Františky Ševčí-
kových. Po tatínkovi zdědil zájem o historii, 
výtvarný talent a fotografické řemeslo, po 
mamince zase otevřenost k lidem, organi-
zační talent a manuální zručnost. Od útlé-
ho mládí kreslil, zprvu podle předloh a brzy 
už podle reálu. Když dostal aparát, naučil se 
fotografovat a  záhy vypomáhal v  rodin-
ném závodě po boku svých dvou starších 
sourozenců, Vratislava (1925-2011) a Van-
dy (1926-2016). Jako třináctiletý už Václav 
zdatně sekundoval otci při dokumentování 
konce války, odchodu Němců a příjezdu 
Rudé armády. Na kole objížděl i širší okolí 
Prostějova, kde zaznamenával stopy bojů 
a válečných škod. Za knížku s těmito fo-
tografiemi získal Cenu Města Prostějova 
za rok 2005. Ještě jako chlapci se mu také 
podařilo zachytit zblízka prezidenta Beneše 
a paní Hanu při jejich návštěvě Prostějova 
v roce 1946. Na jeho vývoj měla silný vliv 
i  rodinná sokolská tradice (celá rodina 
byla aktivními sokoly). Po absolvování 
Obchodní akademie a roce studia na Pe-
dagogické fakultě v Olomouci (1952-1953) 
odešel do Prahy, kde posléze trvale zakotvil, 
nadále však udržoval úzké kontakty s ro-

dinou a rodným městem. Svoje výtvarné 
vlohy rozvíjel v letech 1953-1958 na Umě-
leckoprůmyslové škole v ateliéru profesora 
Františka Muziky, s nímž pak ještě rok spo-
lupracoval na jeho známé knize Krásné pís
mo. Naučil se přitom sám dokonale ovládat 
různé typy písma a jejich použití spolu s fo-
tomontáží se stalo charakteristickým rysem 
celé jeho další tvorby. Se svými spolužáky 
z Umprum založil v roce 1962 skupinu Pla
kát, která v  šedesátých letech uskutečnila 
dvě výstavy plakátů oceňovaných pro jejich 
společenskou kritičnost a  výtvarné poje-
tí. Dostali se s nimi i do zahraničí. Druhá 
domácí výstava (1969) však byla předčas-
ně uzavřena a její aktéři se ocitli na černé 
listině. Na okupaci v  roce 1968 reagoval 
několika plakáty ( Krvavá slza I, II), v obdo-
bí normalizace pak vytvářel další (Palach, 
Charta 77), které však už neměly naději na 
zveřejnění. Po zásahu policie v jeho domě 
v  roce 1985 jich byla většina zabavena. 

K veřejnosti se dostal až jeho plakát k prv-
ním svobodným volbám v  roce 1990. 
Po řadu let zpracovával a soukromě tiskl 
v  edici Oficina Babensis vzpomínkové 
knihy a dokumentace z rodinné historie. 
Obstarával a distribuoval také četné sami-
zdaty a pořádal ve svém domě koncerty, 
divadelní představení, výstavy, promítání 
filmů, přednášky a  diskuzní večery, je-
jichž účastníky byli mnozí umělci, vědci 
i studenti, často z řad disidentů. Jako gra-
fik upravil velké množství časopisů, diva-
delních programů, uměleckých knih, po 

sametové revoluci vyučoval na Grafické 
škole a připravoval katalogy pro Národní 
galerii. Jeho tvůrčí invence se uplatňovala 
i v drobné grafice, ex libris a novoročen-
kách. Dílo Václava Ševčíka je rozsáhlé, 
vyznačuje se osobitým rukopisem a svěd-
čí o autorově nadání, profesní zkušenosti 
a poctivé umělecké práci.

 Karel Tabery
Pro zájemce je na adrese   tabery.k@email.cz 

k dispozici monografie Grafik Václav 
Ševčík s bohatou obrazovou 

dokumentací  jeho  díla.

Informace z města
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Loučíme se s Václavem Ševčíkem
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V  říjnu letošního 
roku  odešla legenda 
prostějovské taneční 
výuky, laureát Ceny města 
za rok 2020, taneční mistr 
Jiří Šindler. 

Jiří Šindler  - celoživotní 
učitel společenské výchovy 
a společenského tance:

Po ukončení studia na 
Vyšší průmyslové strojnic-
ké škole v Prostějově, absol-
voval Taneční konzervatoř 

v Olomouci. Od roku 1961 
se aktivně věnoval taneční 
činnosti. Nejprve v  taneč-
ním kroužku v  Plzni, poté 
byl 12 let uměleckým ve-
doucím kroužku společen-
ských tanců při Závodním 
klubu Oděvního průmyslu 
Prostějov. Od roku 1972 
působil několik let jako 
odborný pracovník pro 
taneční obory na Okres-
ním kulturním středisku 
v Prostějově. Od roku 1965 

až do roku 2018 se aktiv-
ně věnoval pedagogické 
činnosti. Pořádal klasické 
a  pokračovací kurzy spo-
lečenského tance a  v  roce 
1992 také založil Taneční 
klub v Prostějově. Je držite-
lem bronzového, stříbrného 
a  zlatého odznaku Svazu 
učitelů tance za práci s mlá-
deží. V roce 2006 se stal do-
životním čestným členem 
Svazu učitelů tance České 
republiky. -red-

Odešla legenda prostějovské taneční výuky
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Informace z města

INZERCE

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Pavel Hradečný
• Vlastimil Fišr
• Marie Voráčová
• Vladimír Večerka
• Jarmila Crhonková
• Zdeněk Péč
• Zdeněk Langr
• Ludmila Bukvová
• Jarmila Čechová
• František Skládal
• MVDr. Zdeněk Bezrouk
• Ing. Zdeněk Čech
• RSDr. Karel Meissel
• Mgr. Theodor Mojžíš 
• Miloslava Komínková
• Eva Špačková
• Milada Kovaříková
• Alois Koleček
• Jiřina Smékalová
• Ing. Oldřich Kmoščák, CSc.
• Vladimíra Kouřilová
• Eva Neherová
• Alena Soldánová
• Ludmila Šilhánová

75 let
• Alžběta Pytlíčková
• Jaromír Novák
• Marie Navrátilová
• Jan Šindýlek
• Jiří Foret
• Dagmar Večerková
• Marie Novotná
• Vladimír Sigmund
• Jindřiška Snášelová
• Marie Vychodilová
• Milada Jiráková
• Jiří Možný
• Bohumil Nový
• Jana Geislerová
• Eva Muchová
• Mgr. Hana Augustinová
• Zbyněk Krajíček
• Eva Ježková
• Vlasta Krejčí
• Jana Brančíková

80 let
• Věra Gabrlíková

• Vladimír Minx
• Helena Kacafírková
• Františka  

Petruželová
• Ludmila Feščuková
• Zdeněk Vyroubal
• Josef Nejedlý
• Marie Patíková
• Ing. Zdeněk Ešler
• Miloslav Komínek
• František Patz

85 let
• Věra Světlíková
• Věra Vyhlídalová
• Marie  

Procházková
• Oldřich Fousek
• Ivo Pluháček
• Helena  

Stískalová

90 let
• Alena Pospíšilová

• Oldřich Snášil
• Terezie Janošíková
• Vlasta Jochcová

91 let
• Eva Nováková
• Ludmila Hirtová
• Olga Svobodová
• Danuše  

Glauschová

92 let
• Marie Marcaníková
• Olga Hradilová
• Otakar Sekora
• Ludmila Šínová
• Marie  

Skládalová

93 let
• Jarmila Lapčíková
• Mária  

Vedmochová

94 let
• Ludmila Náglová

96 let
• Eva Kučová

97 let
• Aloisie Tylšarová
• Jiřina Vítková

98 let
• Alžběta Malíšková
• Alma Gorošová

99 let
• Blanka Homolová
• Františka Lakomá

102 let
• Květoslava Přidalová

Seznam jubilantů, kteří 
v měsíci září oslavili svá 

životní jubilea 

22
10

04
31

80
8
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Kultura, společnost, volný čas

Vstupenka do ráje
Čtvrtek 3/11 • 15:00

romantická komedie • 2022 • USA 
104 min. • režie: Ol Parker

Že se vzali, považují oba za svou nej-
větší životní chybu. Teď však musí spo-
lečnými silami udělat vše proto, aby 
stejnou chybu neudělala jejich dcera. 
George Clooney a Julia Roberts v ro-
mantické komedii dokazují, že i po-
druhé se dá vstoupit do stejné řeky, 
i když je to to poslední, co byste chtě-
li udělat. Vstupenka do ráje znamená 
pro oba herce po mnoha letech návrat 
k žánru romantické komedie.

Spolu
Úterý 8/11 • 15:00

drama • 2022 • Česko • 118 min. 
režie: David Laňka, Martin Müller

Pětadvacetiletá Tereza se po rozchodu 
s přítelem vrací domů ke své mámě 
a bratrovi Michalovi, desetiletému 
klukovi zajatém v dospělém těle. Její 
návrat navždy změní životy všech. Do-
mácnost se totiž na rozdíl od ní ani tro-
chu nezměnila. Máma pořád žije jen 
pro svého syna, a bratr má před ní ve
všem přednost. Tereza má intenzivní 
pocit, že by máma měla myslet víc na 
sebe... a taky na ni. A tak se rozhodne 
udělat krok, po kterém už nikdo z nich 
nebude takový, jaký byl.

Trojúhelník smutku
Čtvrtek 17/11 • 15:00

černá komedie • 2022 • Švédsko/Fran-
cie/VB • 149 min. • režie: Ruben Östlund

Model Carl a jeho partnerka Yaya 
jsou pozváni na luxusní výletní plav-
bu. Společnost jim zde dělá opravdu 
vybraná smetánka a celému mumraji 
vládne kapitán, který je věčně pod pa-
rou. Když nečekaná událost zamíchá 
kartami, charaktery cestujících se uká-
ží v pravém světle. Vítěz Zlaté palmy 
z festivalu v Cannes Ruben Östlu-
nd natočil břitce satirickou komedii 
o společenských rolích a opojné síle 
moci, která nenechá na žádném z pa-
sažérů nit suchou.

Il Boemo
Úterý 22/11 • 15:00

životopisný • 2022 • Česko/Itálie 
140 min. • režie: Petr Václav

Historický velkofilm vypráví o úspě-
chu nejslavnějšího českého skladatele 
18. století Josefa Myslivečka, jeho je-
dinečném talentu, ale také úsilí, které 
věnoval své hudbě až do vlastního 
konce. Vtahuje nás do světa neobyčej-
ného člověka, který jde za svou tou-
hou, za opravdovou vnitřní a neuhasi-
telnou nutností tvořit. Do světa, v němž 
se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných 
pletek a vztahů k mocným, kteří rozho-
dují o jeho uměleckém osudu.

11
LISTOPAD

2022

METRO 
SENIOR

speciální projekce filmů 
brzy odpoledne 
přístupné všem 

bez omezení věku 
za 70 Kč
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

1., 15., 29. 11. | ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Pravidelné setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku. Další 
přednáška z cyklu „Genealogie: Hledáme své předky“. Koná se pod 
záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v 
Praze.

3. 11. | ČT | 15 – 17 H | STUDOVNA  
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. 

3.11. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
FAKE NEWS Z POHLEDU NOVINÁŘE
Smyslem práce novináře je podávat nezávislé, pravdivé 
a srozumitelné informace. Jaké jsou okolnosti vzniku zpráv a ověřování 
informací? Jaký vliv mají falešné zprávy na současnou novinářskou práci? 
A může být i poctivý novinář oklamán? Nejen o tom bude povídat redaktor 
Českého rozhlasu Olomouc Marek Chvátal.

9.11. | ST | 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
MEZIČAS; O POEZII VÁŽNĚ S HUMOREM
Křest básnické prvotiny Mezičas mladé prostějovské autorky Anežky 
Holubové. Následuje hravé představení inspirované knihou Orbis 
Poeticus z nakladatelství Koniáš, v němž se snoubí poezie vážně 
míněná i humorná. Účinkují básnířka Eva Válková a nakladatel Miroslav 
Morávek za hudebního doprovodu kytarového virtuosa Jana Irvinga. 

10.11. | ČT  | 10 – 14 H | PŮJČOVNA, PODKROVNÍ SÁL                 
JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM. VÝSTAVA POTMĚ
Nahlédněte do světa nevidomých a poznejte, jaké to je vnímat 
svět jen čtyřmi smysly. Můžete si vyzkoušet různé kompenzační 
pomůcky, zahrát si hry pro nevidomé a slabozraké a prohlédnout si 
jedinečnou„Výstavu potmě.“ K návštěvě vás srdečně zvou pracovníci 
Oblastní pobočky organizace SONS a Regionálního střediska 
TyfloCentra.

14.11. | PO | 8.30 -12.30 H | UČEBNA   
JAK NA CHYTRÝ TELEFON NEBO TABLET 
Chcete se zdokonalit v ovládání chytrého telefonu nebo tabletu? Víte, 
jak správně a bezpečně tato zařízení používat? Vzdělávací seminář 
neziskové organizace Moudrá Sovička vás to naučí. Určeno pro seniory 
od 65 let. Počet míst je omezen, zájemci se mohou hlásit v čítárně, 
telefonicky (582 329 661) nebo na e-mailu citarna@knihovnapv.cz 

16.11. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
HANÁ V ODKAZU JANA ZBOŘILA
Etnograf Zbyněk Žůrek přiblíží osobnost učitele, sběratele a folkloristy 
Jana Zbořila (1879 – 1959). Stěžejním tématem jeho zájmu byly 
hanácké kroje a dokumentace hanáckých výšivek a šátků i zachycení 
způsobu života lidí na Hané. Přednášku doplní výstava fotografií 
hanáckých krojů, kterou můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny 
až do konce roku.

21.11. | PO | 17 H | UČEBNA  
JAK NA FAKE NEWS PRAKTICKY 
Jak  nenaletět falešným zprávám a dalším nesmyslům na internetu? V 
průběhu praktického nácviku si přímo u počítačů vyzkoušíme základní 
postupy a nástroje ověřování informací. Na konkrétních příkladech 
si ukážeme, že rozpoznání manipulativní zprávy od zprávy kvalitně 
zpracované není zase tak složité a zvládne to každý z nás. Rezervujte 
si místo předem v čítárně, telefonicky (582 329 661) nebo na e-mailu 
citarna@knihovnapv.cz 

23. 11. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN
Cestovatelské povídání Martina Tomka a jeho přátel o výpravě 
šesti členů oddílu vysokohorské turistiky Spartaku Přerov do 
Střední Asie. Těšit se můžete na promítání fotografií z přechodu 
přes Fanské hory, podíváme se k horskému jezeru Iskaderkul  
a navštívíme chrám v Samarkandu.

28.11. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL 
JAN UHER. ŽIVOT A SMRT MASARYKOVA KNIHOVNÍKA
Přednáška historika PhDr. Jana B. Uhlíře, Ph.D. přiblíží životní 
osudy významného prostějovského rodáka Jana Uhra (1891-
1942), vysokoškolského pedagoga, ideologa Československé obce 
sokolské, svobodného zednáře a předního představitele moravského 
protinacistického odboje. 

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

PO CELÝ MĚSÍC
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU 
Máme pro vás další luštitelskou soutěž o ceny. Křížovku opět připravil 
Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Zadání 
je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny. Správné řešení 
odevzdávejte do 10. prosince 2022 v čítárně. Pět vylosovaných 
výherců získá knižní odměnu. 

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
3. 11. | ČT | 17 H   
ODPOLEDNÍ BESEDA: ASTRID LINDGRENOVÁ
Zajímá vás, jak probíhají besedy pro školky a školy? Připravili jsme 
ukázkovou sérii, ve které vám je představíme. Další beseda je o autorce 
Astrid Lindgrenové. Budeme se bavit o jejím životě, představíme si 
její nejznámější knížky a ukážeme si, jak je v knihovně najít. Beseda 
je určena pro děti do 12 let, ale pokud jste starší a chcete se o této 
spisovatelce dozvědět spoustu zajímavosti, rádi vás tu uvidíme.

7. 11. | PO | 15 – 17 H   
TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tentokrát budeme 
vyrábět sněhové vločky z papíru. Akce je určena dětem do 15 let. 

10. 11. | ČT | 17.15 H    
VIRTUÁLNÍ REALITA
Chcete si vyzkoušet virtuální realitu (VR) na vlastní kůži? Zveme vás do 
knihovny, kde na vás čeká 15 minutový VR zážitek. Můžete si vybrat 
jednu z her: Ocean Descent, VR Luge, Danger Ball, Astro Bot a Beat 
Saber. 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. 
Více informací najdete na www.knihovnapv.cz/VR.

14. 11. | PO | 14 – 18 H   
DESKOHRANÍ
I v průběhu školního roku si můžete v knihovně zahrát deskové hry – se 
svými přáteli nebo s náhodnými spoluhráči. Přijďte sami, s kamarády 
či rodiči, pro všechny se najde ta pravá hra. Rádi vám s ní pomůžeme 
a vysvětlíme pravidla.

24. 11. | ČT | 17.15 H |   
ÚNIKOVKA – DINOSAUŘI
Úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají a mají rádi dinosaury. Vaším 
úkolem bude vyřešit záhadu ztraceného profesora Flynna, uniknout 
dinosaurům a právě probuzené sopce. Podstatou hry je dostat se díky 
logice, intuici, selskému rozumu a spolupráci do 45 minut z knihovny. 
Hra je určena pro 2 - 5 hráčů od 8 do 12 let (ideálně menší parta 
kamarádů). Rezervujte si místo předem na tel. č. 582 329 673 nebo 
přímo v knihovně. Bez předchozí a potvrzené rezervace není možno 
hrát. Více informací na www.knihovnapv.cz/unikovka.

PO CELÝ MĚSÍC
MIKULÁŠSKÝ KVÍZ
Připravili jsme pro vás Mikulášský kvíz. Můžete si ho vyzvednout 
v  knihovně pro děti a mládež nebo si ho stáhnout na webových stránkách 
knihovny. Najdete v něm spoustu zábavného čtení, luštění, hádání 
a doplňování. Každý, kdo kvíz odevzdá do 23. prosince do 14 h, získá 
malou odměnu. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, 
který se může těšit na povánoční sladkou nadílku. Určeno pro děti 
a mládež do 15 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.
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

4. 
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10.

19.

20.

...DIVDIVADLO JE...

...dí
vej!

4. 12.    | pro veřejnost | ADVENTNÍ KONCERT ZŠ a RG 
5. 12.    | 2. abonentní koncert | doprodej | FM 24. 10. - 18. 11. | JAN TALICH A PETR JIŘÍKOVSKÝ |  AGENTURA DALARTIS PRAHA
6. 12.    | mimo předplatné | CARMEN Y CARMEN | AGENTURA JT PROMOTION 
11. 11. | pro veřejnost  | ADVENTNÍ KONCERT | ZUŠ V. AMBROSE PROSTĚJOV
12. 12. | pro školy | POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY | NEZÁVISLÁ DIVADELNÍ SCÉNA SemTamFór
13. 12. | pro veřejnost | 4TET |  koncert | VYPRODÁNO
18. 12. | ČTYŘLÍSTEK | doprodej | FM  3.10. – 11. 11. |  VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM |  DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
19. 12. | pro školy | VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM | DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
10. 1.    | 3. abonentní koncert | KLARINETOVÉ KVINTETY | AGENTURA ROMAN JANKŮ MANAGEMENT  | FM 1. 11. – 1. 12. 2022 

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
MIMO PŘEDPLATNÉ

9 a 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

9 a 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA B
DOPRODEJ

17 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
MIMO PŘEDPLATNÉ

NOC DIVADEL
Noc otevřených divadel 
a výjimečných zážitků
Téma: Hrdinové

15 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– JEVIŠTĚ ZA OPONOU
ČTYŘLÍSTEK
DOPRODEJ

9 a 11 HODIN
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– JEVIŠTĚ ZA OPONOU
PRO ŠKOLY

9 a 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A
DOPRODEJ

17 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
MIMO PŘEDPLATNÉ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5N
DOPRODEJ

OPERNÍ GALA PRO PROSTĚJOV | FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
Účinkují: Zuzana Marková, Simon Keenlyside| Dirigent: Lukasz Borowicz
Pořádá: Statutární město Prostějov

Dana Bartůňková

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ | METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA
Hrají: N. Ďuricová /K. Jelínková, M. Černá/D. Licková, M. Zeman/M. Hlubocký ad.
Režie a dramaturgie: Dana Bartůňková

Vít Peřina, Martin Tichý

HODINA KOMENSKÉHO | DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
Hrají: Aneta Červená. Vladimíra Philippová Krakovková, Marian Mazur, Martin Legerski ad. | Režie: Martin Tichý

Éric Assous

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ | DIVADLO VERZE PRAHA
Hrají: Linda Rybová, David Matásek, Igor Chmela, Jana Janěková ml., Matouš Ruml | Režie: Thomas Zielinski

Ray Cooney

NA POSLEDNÍ CHVÍLI | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda/Martin Zahálka, Daniel Kadlec/Miroslav Sabadin ad. | Režie Martin Hruška 

Jan Werich, Hana Lužná

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

15 HODIN | MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ | HRDINOVÉ | Tradiční kvíz věnovaný tématu Noci divadel

17 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | UTAJENÍ HRDINOVÉ | Přednáška Jany Gáborové

19 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA ARNOŠTA GOLDFLAMA
21 HODIN | I JEVIŠTNÍ TECHNIK MŮŽE BÝT HRDINA | Zážitková prohlídka divadelního zákulisí

Vít Peřina

BABIČKA ČERVENÉ KARKULKY DNES SLAVÍ NAROZENINY! 
Hrají: Veronika Košvancová Khomová, Kristýna Trojanová, Filip Homola, Antonín Týmal | Režie: Michaela Homolová
Antonín Týmal - nominace na Cenu Thálie 2022  | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

Vít Peřina

BABIČKA ČERVENÉ KARKULKY DNES SLAVÍ NAROZENINY! 
Hrají: Veronika Košvancová Khomová, Kristýna Trojanová, Filip Homola, Antonín Týmal | Režie: Michaela Homolová
Antonín Týmal - nominace na Cenu Thálie 2022  | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC                                                          

Tomáš Jarkovský, Antonín Šilar, Jakub Vašíček

R.U.R.  2.0. | DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
Hrají: Šimon Dohnálek, Barbara Jarkovská Humel, Dominik Linka, Edita Valášková ad.  Režie: Jakub Vašíček

Mark St. Germain 

RELATIVITA | DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA   
Hrají: Lucie Štěpánková, Miroslav Táborský, Kateřina Táborská | Režie: Miroslav Táborský

LiStOVáNí.cz | Michaela Janečková

TŘEŠNĚ V RUMU
One woman show Petry Bučkové

Jean Poiret

VESELÉ VELIKONOCE | PANTHEON PRODUCTION
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová/Anna Jiřina Daňhelová ad. | Úprava a režie: Miroslav Hanuš
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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.

15 HODIN | MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ
HRDINOVÉ | Tradiční kvíz věnovaný tématu Noci divadel

17 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
UTAJENÍ HRDINOVÉ
Kdy se z obyčejných lidí stávají hrdinové?
V letošním roce si připomínáme 80. výročí transportů židovského 
obyvatelstva z Prostějova do koncentračních a vyhlazovacích táborů. 
přednáška Jany Gáborové ze spolku Hanácký Jeruzalém

19 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA ARNOŠTA GOLDFLAMA
Nezaměnitelný spisovatel a autor divadelních i rozhlasových her bude číst 
převážně z knihy Strašidelné Brno.

21 HODIN | I JEVIŠTNÍ TECHNIK MŮŽE BÝT HRDINA
ZÁŽITKOVÁ PROHLÍDKA DIVADELNÍHO ZÁKULISÍ
Zažijte s námi ten pravý divadelní underground!
Navštivte ty nejskrytější kouty divadla a vydejte se s námi na dobrodružnou 
prohlídku divadelního zákulisí, provaziště, orchestřiště a suterénu. 
Vezmeme vás do míst, do kterých se běžně nedostanete.

PROMENOÁR DIVADLA
APLAUS 2021 | výstava fotografií Pavlíny Novotné

NOC OTEVŘENÝCH DIVADEL 
A VÝJIMEČNÝCH ZÁŽITKŮ 

TÉMA: HRDINOVÉ

19. LISTOPADU 2022

Desátý ročník Noci di-
vadel se uskuteční tradičně 
třetí listopadovou sobotu, 
tedy 19. listopadu 2022. 
Noc divadel prezentuje di-
vadlo tvořivým způsobem 
v  netradiční formě, a  tak 
i  program v  Městském di-
vadle v  Prostějově bude 
speciální. Akce letos nese 
podtitul Hrdinové.

Program vypukne již 
v 15 hodin v Muzeu a gale-
rii v  Prostějově tradičním 
kvízem věnovaný Hrdinům 
a  divadlu. Sobotní podve-
čer v  přednáškovém sále 
Národního domu zahájí v 17 
hodin přednáška Jany Gá-
borové ze spolku Hanácký 
Jeruzalém Utajení hrdinové. 
V letošním roce si připomí-
náme 80. výročí transportů 
židovského obyvatelstva 

z Prostějova do koncentrač-
ních a vyhlazovacích táborů. 
Z  deportovaných více než 
tisíce prostějovských Židů 
přežila jen hrstka. Program 
bude pokračovat autorským 
čtením a  besedou Arnošta 
Goldflama. Nezaměnitel-
ný spisovatel a  autor diva-
delních i  rozhlasových her 
bude číst převážně z  knihy 
Strašidelné Brno. A  ve 21 
hodin se návštěvník pře-
svědčí, že I  jevištní technik 
může být hrdina. V  zážit-
kové prohlídce divadelního 
zákulisí uvidí ty nejskrytější 
kouty divadla a  vydá se na 
dobrodružnou prohlídku 
divadelního zákulisí, orche-
střiště a suterénu. 

Listopadová nabídka 
divadelních představení 
v  Městském divadle v  Pro-

stějově je bohatá a  nechybí 
v ní plejáda vynikajících he-
reckých osobností. Těšit se 
můžeme na Václava Vydru 
v  inscenaci Na poslední 
chvíli. Dále přivítáme Lindu 
Rybovou, Davida Matás-
ka, Igora Chmelu, Matouše 
Rumla v  inscenaci Šťastný 
Vyvolený, Miroslava Tábor-
ského v  inscenaci Relativita 
nebo Martina Hofmanna 
v  inscenaci Veselé Veliko-
noce.

A  čeká nás i  One woman 
show Petry Bučkové, kterou 
můžete znát ze seriálu Jitř-
ní záře. Vystoupí v  projektu 
LiStOVáNí.cz s názvem Třeš-
ně v rumu.
Vstupenky jsou již v prodeji, 

lze je zakoupit i on-line. 
Více na 

www.divadloprostejov.cz. 

Největší divadelní svátek Noc divadel nabídne 
přednášku, autorské čtení Arnošta Goldflama, 

netradiční prohlídku a muzejní kvíz
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INZERCE
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www.bytytravniky.cz

Ing. Jiří Dostál
Allrisk reality & finance, a.s., pobočka Prostějov
+420 777 164 309, dostal.jiri@allriskreality.cz

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTY TRÁVNÍKY 
V PROSTĚJOVĚ

Bydlení přírodě i městu na dosah

• dispozice 1+kk až 4+kk 
• užitná plocha až 108,3 m2 
• ceny od 2 160 000 Kč 
• výjimečná lokalita 
• skvělá občanská vybavenost 
• parkovací stání 
• výhodná investice 
• 15 minut do Olomouce, 40 minut do Brna
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Hlavní 
budova

nám. T. G. Masaryka 2

Vážení čtenáři!

Ze slunného léta jsme se nezvykle rychle přenesli do studeného pod-
zimu. S obavami očekáváme v souvislosti s nařízenou úsporou energií 
intenzitu letošní zimy. Muzeum a galerie v Prostějově má v nadcháze-
jícím období smělé ambice rozptýlit chmury a nasměrovat myšlenky 
jiným směrem. O vaše správné naladění se chceme postarat prostřed-
nictvím zábavné soutěže, nových publikací, vánoční výstavy a origi-
nální sladkosti. Od října jsme pro vás nachystali novinku v podobě 
muzejních kvízů. Nejde sice o nic revolučního, tuto vědomostní hospodskou kratochvíli určitě znáte, ale naše inovace 
spočívá v tom, že MGP kvízy „šije přímo na tělo“ muzeu. Každý se pobaví, a nejen o nás se něco dozví. Netradičním 
způsobem tak představíme stálé expozice, aktuální výstavy, osobnosti Prostějovska, regionální tradice a další zábavná 
témata. Dětem pomůžeme učit se hrou, seniorům osvěžit paměť a všem generacím umožníme strávit společně volný 
čas, utužit kamarádské a rodinné vazby.
Od poloviny října bude na pokladnách MGP možné za zvýhodněnou cenu zakoupit publikaci autora Lubomíra 
Novotného Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka Doležela [1900−1972]. Ne příliš známý rodák 
našeho města a spolužák Jiřího Wolkera je významnou osobností, kterou by měl každý prostějovský patriot znát. Jako 
pokračování úspěšné výstavy přelomu loňského a letošního roku Malované nebe chystáme na období adventu kata-
log podmaleb na skle z našich sbírek. Půjde o první publikaci naší instituce, která představí zrestaurovanou kolekci 
svatých obrázků. Nadcházející vánoční čas se můžete u nás inspirovat výstavou Broučci. Pohádka pro malé a veliké 
děti. Návštěvníci budou překvapeni, kolik podob nejslavnějšího díla Jana Karafiáta bylo od roku 1876 do dnešních 
dní vydáno. S blížícím se svátkem svatého Mikuláše a Vánoc máme pro vás novinku v podobě cukrovinky, hořkou a 
mléčnou čokoládu v nejlepší kvalitě, jejíž originální autorský obal s žánrovými obrázky dvou vybraných sbírkových 
předmětů pro MGP na zakázku navrhl olomoucký výtvarník. Budeme potěšeni, když nás podpoříte svou návštěvou a 
zakoupením dárku, který je možné pořídit jen u nás.

Přijďte k nám! Bez vás to nemá smysl!

Veronika Hrbáčková
Ředitelka Muzea a galerie v Prostějově

Miroslav Wagner. 
Kresby a pastely

vernisáž ve čtvrtek 03/11 v 17:00 hodin 

Miroslav Wagner je autorem, který svou soustředěnou 
a celoživotní prací vytvořil několik početných
i méně početných souborů zpracovaných rozdílnými 
technikami. Celou jeho tvorbu spojuje nápadně citlivá 
práce s materiálem, především patrný vztah k papíru 
a písmu uplatňujícímu se také ve vztahu ke grafické-
mu designu, ilustraci a typografii. Mnozí ho znají jako 
autora ilustrací slabikáře Máma, táta, já a Eda. Výstava 
vznikla při příležitosti 80. narozenin autora a předsta-
vuje především kresby a pastely, dva dosud nevystavo-
vané soubory vytvořené Miroslavem Wagnerem
od roku 2011 do současnosti. Od listopadu bude v 
prodeji také doprovodný katalog. 

04/11 – 29/01/23
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Broučci. Pohádka pro 
malé a veliké děti

Kunstkamera
Jana Švankmajera

Tvořivé dílny
pro rodiče s dětmi

Opomíjený prostějovský rodák
Jan Filipec

vernisáž ve čtvrtek 24/11/22 v 17:00 hodin

25/11 – 29/01/23

do 08/01/23

Přednáška

Muzejním tématem výstavy letošních Vánoc jsou Broučci Jana Karafiáta (1846–1929). Své nejslavnější 
dílo vydal autor v roce 1876 anonymně. Uvedení jména spisovatele se kniha dočkala až ve svém desátém 
vydání roku 1912. Letos tak slavíme 110. výročí „odtajnění“ autora. Netradiční výstava je vytvořena z 
modrotisku – obrazů a bytových doplňků výtvarnice Antonie Dostálkové ze Starého Města u Uherského 
Hradiště. Velice půvabné a atraktivní předměty, které představují svět broučků, jsou využitelné v součas-
ném moderním interiéru, kde se dají dobře uplatnit nejen v kuchyni, ale i obývacím pokoji, ložnici nebo 
dětské herně. Kromě toho, že jde o ruční práci, v poslední době tolik ceněnou, vyznačují se velmi moder-
ním vzhledem, který zůstává nadčasový. Modrotisk se v posledních letech dostává opět do módy a nabý-
vá na popularitě, což potvrzuje skutečnost, že se v roce 2018 stal šestou tradiční dovedností nehmotného 
kulturního dědictví České republiky na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury UNESCO. 
Paní Dostálková staré řemeslo barvení plátna, jehož historie sahá do Číny druhého tisíciletí před naším 
letopočtem, nejen využívá a propaguje, ale dává mu nový rozměr svými originálními nápady a způsobem 
ztvárnění. Výstava barvitě zobrazuje Pohádkový svět broučků prostřednictvím trojrozměrných maňás-
ků – světlušek, chaloupek a pařezů, a poukazuje na důležitost rodinných vztahů a teplo domova, sdílené 
hlavně o Vánocích. Součástí výstavy je ukázka ilustrací různých vydání knihy Broučci. Pohádka pro malé 
a veliké děti publikovaných v rozmezí více než sto let.

Kunstkamera je výraz, který se používal pro předchůdce 
muzeí, tzv. kabinety kuriozit, zvláštností či podivností. Jde 
o sbírku neobvyklých artefaktů, které ukazují svět pomocí 
přírodnin, ale také rituálních a uměleckých předmětů. Vý-
stava představuje podivuhodný svět kunstkamery vytvoře-

né Janem Švankmajerem, kterou na svých fotografiích ve 
spolupráci s Milošem Karáskem zachytil Michal Zajaček. 
Výstava je doplněna artefakty z tvorby Jana Švankmajera

a plastikami z Afriky a Tichomoří.

pátek 11/11/22 v 16:00−17:30
Na svatého Martina zima chod svůj začíná, vstupné 30 Kč

pondělí 05/12/22 v 16:00−17:30
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše, vstupné 30 Kč

přednáší Mgr. Václav Horák (MGP)
čtvrtek 1. 12. 2022 v 17:00 hodin,
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
vstupné 30 Kč
Jen málo Prostějovanů zná Jana Filipce, středo-
věkého politika, diplomata a církevního hodno-
stáře evropského významu, přestože můžeme 
denně jeho jméno vidět na cedulích označujících 
prostějovské náměstí. Pokud vás zajímá, kdo to 
tedy vlastně byl, čím byl významný a jaký je jeho 
odkaz, přijďte na přednášku.
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Výstava připomíná osud právníka Františka Doležela, prostějovského rodáka,
ale téměř zapomenutého člověka s pohnutým osudem krutě poznamenaným minu-
lým režimem. Vznikla podle stejnojmenné knihy, kterou už nyní můžete zakoupit na 
pokladně hlavní budovy muzea na nám. T. G. Masaryka 2 a v Galerii Špalíček, Uprko-
va 18. Autorem publikace je Mgr. Lubomír Novotný, pracovník Vědecké knihovny v 
Olomouci. Na vernisáži proběhne její křest za přítomnosti autora a účast přislíbil také 
režisér, herec a scénárista doc. MgA. Jiří Havelka, Ph. D. působící v Národním divadle. 

Muzeum a galerie v Prostějově pro vás připravilo novou formu vzdělávacího a zábavného 
programu, kterým jsou Muzejní kvízy! Můžete se přihlásit na variantu, která je určena pro 
veřejnost nebo termín, který je určen přímo pro seniory. Můžete hrát s rodinou, přáteli, 
ve dvojici, ale i větších soutěžních týmech. Pro účinkující je zajištěno občerstvení a pro 
výherce jsou připraveny ceny. Muzejní kvízy se budou pořádat pravidelně v edukační 
místnosti Galerie Špalíček, vstup z Hradební ulice (vedle kavárny Forhaus).
Přihlašujte se nejpozději den před konáním na telefonních číslech
778 498 359 / 773 795 802 nebo na emailech
ikucerova@muzeumpv.cz / zlamerova@muzeumpv.cz.

V listopadu budou večerní pozorování probíhat za jasné-
ho počasí každý čtvrtek a pátek od 21:00. Ukážeme vám 
souhvězdí podzimní oblohy, dvojhvězdy, hvězdokupy, 
mlhoviny i galaxie. Ze Sluneční soustavy budeme
pozorovat sousední planetu Mars i plynného obra
Jupitera a jeho měsíce.

Každý čtvrtek a pátek od 14:00. 
Přijďte si je za jasného počasí 
prohlédnout protuberance –

dynamické objekty mnohonásob-
ně větší než Země a dozvědět

se další informace o naší nejbližší 
hvězdě.

Pro děti jsme si připravili pohádku o hrdinovi
Perseovi, který získá hlavu Medúzy a zachrání krás-
nou Andromedu. Příběh „Hrdina Perseus“ spojený
s původem podzimních souhvězdí si můžete přijít 

poslechnout každou středu od 15:30.

Nevyhovují vám termíny pozorování
v průběhu pracovního týdne? Nevadí.

V sobotu 19. a 26. 11. nabídneme
od 14:00 pozorování Slunce a od 21:00

večerní pozorování.

NA KAŽDÝ PROGRAM SE PROSÍM PŘEDEM 
OBJEDNÁVEJTE

(9:00 - 16:00) NA ČÍSLE 
+420 724 013 039 
NEBO EMAILU 

hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Uskuteční se dříve než obvykle,
hned na začátku listopadu ve čtvrtek 3. 11.
od 18:00. Ing. Tomáš Přibyl bude přednášet 
o kosmickém programu Artemis, v je-
hož rámci NASA slibuje návrat člověka
na Měsíc. Přednáška má název
„Artemis: ze Země (znovu) na Měsíc“.

pro veřejnost: 1. 11. v 17:30 hodin, 15. 11. v 17:30 hodin, 19. 11. v 15:00 hodin, 1. 12. v 17:30 hodin
pro seniory: 4. 11. v 15:00 hodin, 25. 11. v 15:00 hodin, 12. 12. v 17:30 hodin
vstupné 50 Kč

Špalíček
U

prkova 18
Nikdy to nevzdám!
Životní zápasy právníka Františka Doležela [1900−1972]

11/11/22 – 02/02/23

Muzejní kvízy

Večerní pozorování

Astronomická pohádka

Astronomické víkendy

Přednáška

Pozorování Slunce

vernisáž ve čtvrtek 10/11/22 v 17:00 hodin

H
vězdárna
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Akce

Zástupci Malého Mánesa se s rodiči vydali na tradiční Setkání Hanáků do Náměště na Hané. Zúčastnili se
slavnostního uvítání u starostky města a zapojili se do průvodu téměř 600 krojovaných hanáků. Děti s rodiči
shlédli odpolední vystoupení dospělých souborů, navštívili řemeslné stánky a mohli si zdarma prohlédnout celý
zámek Náměšť na Hané. 

Ů

Okresní výtvarná soutěž pro veřejnost + MŠ, ZŠ, SŠ, G, ZUŠ, DD, DDM, ŠD, speciální školy, kroužky a jednotlivce
ve věku 2-19 let. Své práce můžete posílat do 15.11.2022.

8. ročníku prostějovské koloběžky se zúčastnilo 9 prostějovských základních škol. Jako první se jely závody
jednotlivců, následovala biathlonová štafeta. Nejlepší školou byla ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14. Akci jsme
pořádali ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov. Veřejnost pak soutěžila v jedné z 6 kategorií. 8 nejlepších
z každé kategorie postoupilo do dalších rozjížděk a bylo zařazeno do slosování o hlavní cenu - koloběžku od
firmy Kostka. Každý kdo si zajel okruh obdržel  jablíčko z Hospodářského družstva v Určicích.

Prostejovská kolobežkaˇ ˇ

Akce byla zaměřena hlavně na děti , které by mohly mít zájem o železniční modelařinu, ale i širokou veřejnost,
které jsme chtěli ukázat kousek technického a přesto pohádkového světa lokomotiv, vláčků a krajinek.

Setkání Hanáku 28.09.2022

29.09.2022

24.-25.09.2022 Svatováclavské ježdení  ˇ 

Pokračuje výstavba našeho pumptrackového hřiště. Bagry už jedou, chlapci si „hrají na písečku“. Nicméně první
zatáčky už je možné při troše dobré vůle vidět a doufejme, že bude brzy hotovo. Bohužel jsme letošní sezónu
nestihli, přeci jen si to děláme svými silami, a tu a tam si najmeme nějakou tu řemeslnou sílu. O to to bude
levnější a bude to takové „naše“. Takže na jaře se na Vás těšíme!

Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov

11.09.2022Hanácké slavnosti
Děti z kroužku Malý Mánes zazářily v dopoledním programu na náměstí T.G.M. s názvem Jaro na Hané. Děti si
vystoupení velmi užily a s nadšením předvedly, co se v loňském školním roce naučily. Dvě malé hanačky z Malého
Mánesa se také zúčastnily slavnostního přijetí u pana primátora, které proběhlo na místní radnici.

Více informací na 
www.sportcentrumddm.cz

Barvy podzimu

vyrábení z keramiky pod stromecek
Výroba originálních dárků z keramické hlíny, možnost zapůjčení šablon, forem, předloh a vykrajovaček, k
dispozici hlína, engoby, barevné glazury, burel, sklo.

24.11. a 01.12.2022ˇ ˇ
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ZUZANA MARKOVÁ 

O sopranistce Zuzaně Mar-
kové se zahraniční kritika vy-
jádřila, že jako jediná česká 
sopranistka „dokáže rozpálit 
italský oheň“. Repertoár Mar-
kové se vskutku točí zejména 
kolem italských oper: ve svě-
tové konkurenci se dokázala 
prosadit jako Verdiho Violeta 
v La traviatě a Gilda v Rigo
lettovi, Donizettiho Lucia di 
Lammermoor, Anna Bolena 
a  Elvíra v  Puritánech nebo 
Clorinda v  Rossiniho Popel
ce. Je vyhledávanou hvězdou 
v  mnoha italských divadlech 
(Benátky, Florencie, Janov, 
Řím, Palermo, Neapol, Tu-
rín), miluje ji publikum v Pa-
řížské opeře, ve Vídeňské 
státní opeře, Berlínské státní 
opeře, v Los Angeles či na fes-
tivalech ve Wexfordu a  Avi-
gnonu.

Zuzana Marková se naro-
dila v Praze. Na jevišti debu-
tovala ve svých 16 letech v roli 
Františky (E. F. Burian: Opera 
z  pouti) v  Národním divadle 
moravskoslezském v  Ostra-
vě. V  únoru 2014 narychlo 
zastoupila nemocnou sopra-

nistku v  marseillské opeře, 
a to ve svém osobním debutu 
v titulní roli Donizettiho Lu
cie di Lammermoor. Portál 
Forum Opera se o  výkonu 
mladé sopranistky rozepsal 

v  superlativech v  recenzi na-
zvané „Zrodila se hvězda“; 
v  následujících letech uměl-
kyni přibyla celá řada ob-
dobných velmi pochvalných 
kritik. K  nejnovějším úspě-
chům v  roce 2022 se v  řadí 
Elvíra (Donizetti: Puritáni) 

v Lutychu, Norina (Donizetti: 
Don Pasquale) v  londýnské 
Covent Garden, Gilda (Ver-
di: Rigoletto) ve Frankfurtu 
nad Mohanem a  v  Areně di 
Verona. V sezoně 2022/23 se 
podílela na turné Andrey Bo-
celliho a  čeká ji mj. Violetta 
v Bologni a Lucia di Lammer-
moor v Kolíně nad Rýnem. 

SIMON KEENLYSIDE
Barytonista Simon Keenly-

side je jedním z nejcharizma-
tičtějších britských pěvců. Na 
operní scéně debutoval v roce 
1987 jako hrabě Almaviva 
v  Mozartově Figarově svatbě 
ve  Státní opeře Hamburg, 
v  letech 1989–1994 byl sólis-
tou Skotské národní opery 
v Glasgowě. V roce 1989 po-
prvé vystoupil v  londýnské 
Královské opeře Covent Gar-
den (Silvio v Leoncavallových 
Komediantech) a  od té doby 
zpívá v  předních světových 
operních domech, v newyor-
ské Metropolitní opeře, 
v  Anglické národní opeře 
v  Londýně, Velšské národní 
opeře v  Cardiffu, v  operních 
domech v San Francisku, Že-
nevě, Paříži a Sydney. Zvláště 
úzké vztahy má s Vídeňskou 
státní operou, Bavorskou 
státní operou v  Mnichově 
a  Deutsche Oper Berlin. Od 
svého recitálu v  milánské La 
Scale v  roce 1998 se inten-
zívně věnuje koncertnímu 
repertoáru, s nímž vystupuje 
téměř po celém světě. Jeho 
operní diskografie zahrnuje 
komplety oper i  alba s oper-
ními a operetními áriemi, pís-
ně F. Schuberta, R. Strausse, 

J. Brahmse a R. Schumanna či 
album Something’s Gotta Give 
(label Chandos) s písněmi ze 
slavných muzikálů. 

V  červnu 2018 královna 
Alžběta II. udělila Simonu 
Keenlysidovi titul Sir. V roce 
2017 umělec obdržel od Ví-
deňské státní opery prestižní 
titul komorní pěvec, k dalším 
oceněním patří titul Pěvec 
roku 2011, udělený časopi-
sem Musical America, a  dvě 
britské divadelní ceny Lauren-
ce Oliviera. U nás se představil 
na třech pražských koncertech 
na pozvání agentury Nachti-
gall Artists: 27. 1. 2015 se Šte-
fanem  Kocánem, 10. 1. 2017 
s projektem Blue Skies a 24. 4. 
2019 s Ermonelou Jaho. 

ŁUKASZ BOROWICZ 

Jeden z  nejvšestrannějších 
umělců své generace Łukasz 
Borowicz dirigoval většinu 
velkých evropských orchestrů 
(Royal Philharmonic Orche-
stra v  Londýně, BBC Sco-
ttish Symphony Orchestra, 
Konzerthausorchester Berlin, 
rozhlasové orchestry v  Ha-
nnoveru a Lipsku, Symfonic-
ký orchestr hl. m. Prahy FOK 
ad.). V  letech 2007–2015 byl 
šéfdirigentem Symfonické-
ho orchestru Polského roz-
hlasu ve Varšavě, od sezony 
2021/2022 je šéfdirigentem 
a  hudebním ředitelem Po-
znaňské filharmonie a  prv-
ním hostujícím dirigentem 
Krakovské filharmonie. Jako 
operní dirigent debutoval 
v říjnu 2006 v Polské národ-
ní opeře ve Varšavě, kam se 
pravidelně vrací. V  únoru 
2017 debutoval v  pražském 
Národním divadle (Dvo-
řák: Rusalka), v  říjnu 2018 
se jako první polský dirigent 
představil v Pařížské národní 

opeře (Meyerbeer: Hugenoti) 
a  v  prosinci 2019 debutoval 
v Theater an der Wien (Mo-
niuszko: Halka). Jeho bohatá 
diskografie zahrnuje více než 
100 alb, z  nichž čtyři získaly 
ceny Diapason d’Or. Łukasz 
Borowicz se narodil v  roce 
1977 ve Varšavě, kde absolvo-
val Hudební akademii Frede-
ryka Chopina.

FILHARMONIE 
BOHUSLAVA MARTINŮ

Z  poloprofesionálního or-
chestru při zlínské obuvnické 
firmě Baťa z roku 1946 vyrostl 
významný český orchestr, kte-
rý v  roce 1989 dostal dnešní 
název Filharmonie Bohuslava 
Martinů (FBM). Jeho reper-
toár tvoří symfonická díla 
různých slohových období 
i skladby přesahující do oblasti 
jazzu, šansonu nebo populární 
hudby. Umělecký profil FBM 
utvářela řada vynikajících 
šéfdirigentů a  stálých či hos-
tujících dirigentů, současným 
šéfdirigentem je Robert Kru-
žík. Orchestr spolupracoval 
s  mnoha slavnými umělci 
(Mstislav Rostropovič, Daniil 
Šafran, Mischa Maisky, Vadim 
Repin, Montserrat Caballé, 
Václav Hudeček, Ivan Mora-
vec, Olga Pereťatko, Joseph 
Calleja, Rolando Villazón 
ad.). Vedle koncertů ve Zlíně 
a zlínském regionu FBM vystu-
puje na významných domácích 
festivalech (Pražské jaro, Sme-
tanova Litomyšl, Janáčkův máj 
Ostrava, Špilberk Brno). Za-
hraniční turné přivedla FBM 
do mnoha evropských zemí, 
do USA (Carnegie Hall v New 
Yorku), Indie, Jižní Koreje ad. 
FBM je pořadatelem meziná-
rodních festivalů Talentinum 
a  Harmonia Moraviae. Od 
ledna 2011 sídlí v  Kongreso-
vém centru Zlín, které navrhla 
známá česká architektka Eva 
Jiřičná.  -red-

Kteří umělci vystoupí v rámci koncertu
Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína?
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Hasičské vozy 
s účastníky odjížděli 
v  půl 8 z  Prostějo-
va a  do obce Modrá 
přijela v 9 hodin. 

Na parkovišti nás 
vedoucí tohoto výle-
tu seznámil s plánem 
prohlídek a odpočin-
kovým časem. Jako 
první byla prohlídka 
evropského unikátu 
,,Živá voda“ - tunelu 
ve sladké vodě. Další 
na řadě byl  Archeo-
skanzen, kde byla 
průvodcem před-

stavena podoba slovan-
ského opevnění a  sídliště 
s  funkcí mocenského cen-
tra z  doby Velké Moravy 
z 9. století. Tyto prohlídky 
trvaly 2 a  půl hodiny, ke 
spokojenosti účastníků. 
V  pohodě proběhl přejezd 
na Velehrad do krásné re-
staurace, kde byl domluven 
soukromý sálek. Byl podán 
chutný oběd a  pak násle-
dovala rušná zábava s  po-
hoštěním. Poté následova-
la prohlídka velehradské 
baziliky a  její podzemní 
části. Následovala prohlíd-

ka samotného Velehradu 
s  menším nákupem su-
venýrů. Na zpáteční cestě 
proběhla ještě zastávka 
v letní restauraci na Bunči. 
Zde 22 zasloužilých hasičů 
vyjádřilo poděkování ve-

doucímu výletu starostovi 
Okresního sdružení Pro-
stějov, také ZH za krásně 
prožitý den plný zajíma-
vosti. Všichni se spokojeně 
vrátili domů v  podvečer-
ním čase.  Jan Brabec

neděle 4. 12. 2022 - 17:00
Adventní koncert pro rodiče žáků školy, 

Městské divadlo v Prostějově
středa 7. 12. 2022 - 14:00 - 18:00

Den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami školy
čtvrtek 15. 12. 2022 - 18:00 - 19:30

„Prof. Otto Wichterle z pohledu svého syna“, přednáší prof. 
Kamil Wichterle, respirium školy, vstup zdarma

sobota 17. 12. 2022 - 9:00 - 13:00
Den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami školy 

sobota 17. 12. 2022 - 9:00
Vánoční volejbalový turnaj absolventů školy.

Srdečně zveme širokou veřejnost
 a absolventy naší školy.

Sdružení rodičů a  přátel 
zdravotně postižených ce-
liakií a  Dermatitis herpeti-
formis Duhring „Sedmik-
ráska“ za 24 let naší činnosti 
pomohlo desítkám lidí, kte-
rým byla sdělena diagnóza 
celiakie nebo Duhringova 
dermatitida. Hlavním cí-
lem naší činnosti je ulehčit 
život dětem i dospělým, kteří 
trpí nesnášenlivostí lepku 
a  přidruženými chorobami. 
Poskytujeme poradenskou 
činnost začínajícím i  po-
kročilejším celiakům. Naši 
činnost jsme mohli rozvíjet 
díky finanční podpoře sta-
tutárního města Prostějova. 
Děkujeme za podporu. 

Ludmila Bednářová, 
předsedkyně Sdružení 

„Sedmikráska“

Sdružení rodičů a  přátel 
zdravotně postižených ce-
liakií a  Dermatitis herpe-
tiformis Duhring „Sedmi-
kráska“ děkuje Zdravému 
městu Prostějov za finanční 
podporu. Díky poskytnuté 
finanční podpoře může-
me pořádat pro své členy 
již 8.  rokem velmi oblíbené 
„Kursy bezlepkového peče-
ní“, na nichž seznamujeme 
účastníky s úskalími přípravy 
bezlepkového pečiva. Účast-
níci na kursech prakticky 
dle vyzkoušených receptur 
připraví bezlepkový chléb, 
rohlíky, knedlíky, moučníky, 
řezy i vánoční cukroví. 

Děkujeme za podporu.
Ludmila Bednářová, 

předsedkyně Sdružení 
„Sedmikráska“

Výlet zasloužilých hasičů: 
2 a půl roku byl odsunut výlet pro zasloužilé hasiče 

na poutní místo Velehrad a do obce Modrá.  

Oblastní odbočka Sjedno-
cené organizace nevidomých 
a  slabozrakých Prostějov dě-
kuje statutárnímu městu Pro-
stějov za poskytnutí finanční 
podpory na letošní rok na čin-
nost. Jedná se o dotace na pro-

voz a Dny umění nevidomých 
DUN. DUN jsme pořádali 
začátkem července Na Splávku 
v  Domamyslicích, kde vystou-
pili v  rámci doprovodného 
programu amatérští interpreti 
z naší odbočky a dvouhodino-

vé hudební pásmo proložené 
prezentací s vodicím psem bylo 
v  režii profesionálních umělců 
z  Prahy. Městu Prostějov dě-
kujeme také za bezplatný výlep 
plakátů na DUN a  sbírku Bílá 
pastelka.  -red-

Oslavy k 30. výročí obnovení
Reálného gymnázia a základní školy

Otto Wichterleho, Prostějov
SONS informuje

Poděkování

Azylovému centru se i v le-
tošním  roce podařilo udržet 
a rozvíjet stávající služby sociál-
ní prevence.

Všechny služby jsou plně vy-
užívány a povozně i personálně 
stoprocentně zajištěny.

I když je již několik let kapa-
cita služeb zaplněna i přes letní 
období, dochází stále k  velké 
obměně klientů tak, abychom 
dokázali pomoci všem, kteří se 
ocitnou v  těžké životní situaci. 
Letošní rok ještě dobíhala opat-
ření ohledně covidu-19, našemu 
zařízení se dařilo aplikovat do 
provozu všechna opatření stano-
vená vládou, městem či krajem. 
Poté přišel další šok, a  to ceny 
energií. Podařilo se nám rychle 
reagovat a ceny energií již v po-
čátcích krize zastropovat, ale i tak 
jsme se dostali na dvojnásobek 
toho, co jsme platili před rokem, 
a to včetně cen paliv. Na chodu 
a nákladech zařízení se to nejví-
ce projeví v topné sezoně. Proto 
jsme přijali řadu opatření na 
úsporu elektrické energie a vytá-
pění. Jelikož část AC je vytápěna 
elektrickými přímotopy, insta-
lovali jsme mechanické zařízení 
na nastavení času spouštění, tím 
je možno jednoduše regulovat 
dobu spínání přímotopů dle ak-

tuálních venkovních teplot. Také 
jsme v  souladu s doporučením 
vlády snížili teplotu v  kancelá-
řích a  celkově zavedli do praxe 
další opatření k  úspoře zdrojů. 
Probíhá také neustálá osvěta 
směrem ke klientům, neboť i  ti 
mohou v  zařízení výrazně při-
spět k úsporám, navíc když pak 
půjdou do vlastního bydlení, 
bude se jim toto povědomí hodit. 

Nadále v AC poskytujeme po-
travinovou pomoc, je to velkým 
přínosem, hlavně pro osamělé 
rodiče s dětmi, kteří se mnohdy 
nacházejí ve velmi tíživé situaci. 
V tomto roce nám od potravino-
vé banky byly poskytnuty školní 
pomůcky, jako aktovky a  psací 
potřeby, které u dětí našich klien-
tek zaznamenaly veliký úspěch.

Jelikož nastává opět zimní 
období, klienti terénního pro-
gramu mají možnost využít za-
půjčení stanu i spacáku. Jedinou 
podmínkou je dostavení se do 
AC, kde o tuto pomoc požádají. 

Zároveň mohou využít spoustu 
možností pomoci zdarma – 
využití denního centra včetně 
bezplatného praní a sprchy, prv-
ní noc na noclehárně i s vydáním 
potravinového balíčku zdarma. 
Tyto informace se k  lidem bez 
domova opět dostanou přes 
terénního pracovníka, který je 
denně s lidmi, kteří jsou venku, 
v kontaktu. 

Stále platí, že po dobu velkých 
mrazů lidé bez domova, kteří by 
se cítili v ohrožení života, mohou 
využít nouzového přespání v AC 
zdarma.

Děkujeme statutárnímu měs-
tu Prostějov a všem jeho zástup-
cům za pomoc a podporu, které 
si velmi vážíme, výrazně nám 
to pomáhá v  naší práci. Město 
Prostějov poskytlo pro rok 2022 
finanční podporu v celkové výši 
800 000 Kč, kterou jsme využili 
na dofinancování provozu AC. 
Děkujeme. Mgr. Jan Kalla, MBA

  ředitel AC

Azylové centrum v roce 2022 
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PŘES STÍNAVU NA 
POHODLÍ

středa 2. listopadu
Vycházka nejen pro seniory 

povede z Vícova do Stínavy, kde 
si prohlédneme starý románský 
kostelík a kapličku nad studán-
kou. Zajdeme také k  nedávno 
vybudovaným 4 tůním. Od nich 
vystoupíme lesními cestami na 
Pohodlí. Ráno společný odjezd 
autobusem do Vícova v 8:10 (st. 
č. 11), návrat z Pohodlí ve 12:30 
hod. Délka trasy asi 6 km. 

ÚDOLÍM DIVOKÉHO 
POTOKA

středa 9. listopadu
Podzimní vycházka z Čunína 

do Čunína spojená s chůzí Nor-
dic Walking. Trasa povede cha-
tovou oblastí v  údolí Divokého 
potoka. V údolí Bukovanky od-
bočíme ke studánce U Oběšence 

a k chatové oblasti Kouty. Odtud 
sestoupíme zpátky do Čunína. 
Ráno společný odjezd vlakem 
v 8:02 do Čunína. Návrat do Pro-
stějova ve 12:30 hod. Délka trasy 
asi 7 km. 

USPÁVÁNÍ JEŽKŮ
pátek 11. listopadu

od 16 do 17:30
Beseda o ježcích, jejich živo-

tě a  zimním spánku proběh-
ne v  Ekocentru Iris. Povídání 
bude doplněno ukázkou živých 
ježků. Pro děti budou připrave-
ny hravé ježčí aktivity. Besedy 
se zúčastní i  vedoucí Stanice 
pro handicapované živočichy 
v  Němčicích nad Hanou. Za-
čátek akce v 16 hodin. Vstupné 
(kočičí masové konzervy nebo 
30 Kč) bude věnováno záchran-
né stanici na podporu jejích zví-
řecích obyvatel.

DOBROCHOV 
A PŘEDINA

středa 16. listopadu
Vycházka nejen pro senio-

ry z  Kelčic do Dobrochova. 
Vystoupíme na vrch Předina, 
v Dobrochově navštívíme novou 
vyhlídkovou plošinu a  lokální 
biocentrum. Ráno odjezd auto-
busem do Kelčic v 10:00 (st. č. 8). 
Návrat do 13:30 hod. Délka trasy 
asi 7 km. 

12 KLÍČŮ BÍLOVICKÉ 
HRADNÍ PANÍ

čtvrtek 17. listopadu 
(státní svátek)

Vycházka pro rodiny s dět-
mi s  hravými aktivitami. Vy-
dáme se do lesů nad Běleckým 
mlýnem k  Bílovickému hra-
dišti hledat bílou paní a plnit 
hravé úkoly vedoucí k naleze-
ní všech klíčů. Zkusíme si také 

orientaci v lese, hledání kešek 
apod. Ráno společný odjezd 
vlakem v  10:02 do Zdětína, 
návrat dle počasí ve 13:30 
nebo před 15. hod. Délka trasy 
asi 4 km.

POLNÍMI CESTAMI 
KOLEM SKŘÍPOVA

středa 23. listopadu 
Vycházka nejen pro seniory 

povede po nově vybudovaných 
zpevněných polních cestách, 
jež jsou součástí projektu budo-
vání vodních nádrží, tůní a vý-
sadeb zeleně v okolí Skřípova. 
Projdeme se také alejí památ-
ných lip a prohlédneme si za-
jímavé kapličky. Ráno společný 
odjezd autobusem přes Konici 
do Skřípova v  9:30 (st.  č.  1), 
návrat do Prostějova dle počasí 
mezi 14:30 a 15:10. Délka trasy 
5 až 6 km.

NAUČNÁ STEZKA PROTI 
PROUDU ČASU
středa 30. listopadu 

Vycházka nejen pro seniory 
po trase nově vybudované na-
učné stezky nad Studencem, 
která vede nově vysázeným 
biocentrem se suchými pold-
ry. V případě dobrého počasí 
budeme pokračovat na vrch 
Stráž, z  něhož pak sejdeme 
poutní a naučnou stezkou do 
Smržic. Ráno společný odjezd 
autobusem do Kaple u  Čele-
chovic na Hané v 9:50 (st. č. 9), 
návrat ze Smržic do 13:30. 
Délka trasy asi 6 km.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj a Ministerstvo 
životního prostředí v rámci 

projektů „Mezigenerační aktivity 
v přírodě“ a „Budova, která učí“. 

16. 11. 2022 středa 18.00 hod.
Klub AREIM – Národní dům v Prostějově – 1. NP, červený salonek

JAK MOHOU BYLINKY UDRŽET DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV ORGANISMU. 
Přednáška bude zaměřena na prevenci virových onemocnění a také na doléčení
po jejich prodělání. Po ukončení přednášky bude možná individuální konzultace.
Přednáší: Mgr. Jarmila PODHORNÁ, známá bylinkářka a  majitelka firmy NADĚJE,  

autorka řady publikací o bylinách, tinkturách a gemmoterapii. 
Její přípravky jsou známé u nás i v zahraničí. Vstupné: členové 50 Kč, ostatní 70 Kč
Na tuto akci vás jménem AREIM srdečně zve Mgr. Rudolf FRANTIS, předseda a lektor 

ASOCIACE REIKI MORAVA  z.s., projekt „Seznamování veřejnosti s TRADIČNÍM 
USUIHO REIKI“ byl spolufinancován Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov

Promenády spojené s  vý-
kladem o  některém měš-
ťanském domě  byly po léta 
velmi sledované, a  tak díky 
Loutkovému divadlu Starost 
Prostějov jsme přišli s  jejich 
obnovením.

  V  neděli  20. listopa-
du 2022 se sejdeme ve 14 ho-

din před radnicí  a  dojdeme 
k  některému z  měšťanských 
domů na některém z blízkých 
náměstí. A tam si o něm po-
víme více! Bude to poslední 
promenáda letošního kalen-
dářního roku, znovu se se-
jdeme v březnu 2023.

Jste srdečně zváni! -ič-

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 listopad 2022 tyto akce:

Obnovené 
promenády!

vás zve na přednášku 
paní Mgr. Podhorné:

INZERCE

STUDIJNÍ OBORY:
  ELEKTROTECHNIKA 

zaměření: počítačové systémy 
zaměření: mechatronika

  STROJÍRENSTVÍ 
zaměření:  počítačové systémy  

a programování
  STAVEBNICTVÍ 

zaměření: pozemní stavitelství 
 MECHANIK SEŘIZOVAČ
 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

UČEBNÍ OBORY:
  STROJNÍ 

MECHANIK
 NÁSTROJAŘ
  OBRÁBĚČ 

KOVŮ

Den otevřených 
dveří:

9. listopadu 2022
11. ledna 2023

Informace o studiu:  Tel.: 582 342 311, 582 342 322
E-mail: red.spsasoupv@infos.cz, sps_pv.lid@infos.cz
https://www.facebook.com/SOSPaSOUSProstejov/

https://www.spsasoupv.cz

Střední odborná škola průmyslová
a Střední odborné učiliště strojírenské, 

Prostějov, Lidická 4
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„Klasickou burzu nikdy žádná 
on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
manažerka Schola Servis
PROSTĚJOV Čtvrteční Burza škol 
ve Společenském domě v  Prostě-
jově skončila úspěchem. Přestože 
manažerka obchodu pořádající 
organizace Schola Servis Zdeňka 
Roháčková (na snímku) měla před 
akcí určité obavy, ty se záhy rozptý-
lily. Akci navštívily stovky zájemců 
z řad dětí i jejich rodičů. A ukázalo 
se tak, že klasické setkání ještě on-
-line prezentace škol a učilišť, která 
se v  současné době široce rozmá-
há a  je populární mezi omladinou 
i vedením školských zařízení, zcela 
nenahradí. 

Michal � DLEC
 Byly přípravy na letošní Burzu 
škol vzhledem k pandemické situa-
ci složitější nebo něčím výjimečné?
„Byly standardní, jen tomu vládla 
nejistota, zda se uskuteční, nebo ne. 
Další nejistotou byla situace, zda 
vůbec bude zájem středních škol se 
burzy účastnit. Nemohli jsme bo-
hužel plánovat podle představ. Jsem 
ale ráda, že přehlídka středních škol 
Scholaris, kterou tradičně pořádáme 
ve všech regionech Olomouckého 
kraje, se v Prostějově uskutečnila. Je-
dinou výjimkou byl loňský rok, kdy 
se vzhledem k situaci, kterou všichni 
známe, nekonala, což už se doufám 
nebude opakovat.“
 Jak jste tedy nakonec spokojena 
s účastí prezentujících se škol, uči-
lišť a firem i s počtem návštěvníků, 
kteří ve čtvrtek dorazili?  

„Účast prezentujících škol byla v men-
ším počtu než obvykle, neboť jsme 
museli dodržet hygienická opatření. 
Ovšem na kvalitě se to nijak neodra-
zilo. Všichni prezentující byli v  pozi-
tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
Společenským domem zástupy 
zájemců o informace o studiu.“
 Byla tedy letošní Burza 
škol něčím jiná od těch předcho-
zích?
„Především v  již zmíněném menším 
počtu vystavovatelů a nejistotě, zda se 
vůbec uskuteční, I v tom, že jsme pro 
účastníky nemohli připravit takové 
služby, na jaké byli zvyklí v minulých 
letech.“
 Jak vidíte budoucnost této akce? 
Některé školy stále více využívají 
on-line programů...
„Věřím, že tyto akce v  následujících 
letech budou pokračovat. Není nad 
osobní setkání a kontakty face to face. 
Prezentující školy na těchto akcích 

představují výtvory svých studentů, 
a musím podotknout, že jejich práce 
jsou velmi kvalitní a studenti ohromně 
šikovní. Při koukání do počítače nikdy 
nevezmete do rukou řezbářské, kovář-
ské nebo kožedělné výrobky, neochut-
náte dobrou kávu nebo nealkoholické 
míchané nápoje, které vám připraví 
přímo studenti. Neuvidíte, jak funguje 
3D tiskárna, nemáte možnost si osob-
ně vyzkoušet programování robotů 
a na živo neuvidíte krásně vázané ky-
tice jako od profesionála a mnoho dal-
ších ukázek... To prostě žádná on-line 
prezentace nikdy nenahradí!“ 

on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
on-line prezentace nenahradí,“ 
manažerka Schola Servis
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
manažerka Schola Servis
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,

„Účast prezentujících škol byla v men-
ším počtu než obvykle, neboť jsme 
museli dodržet hygienická opatření. 
Ovšem na kvalitě se to nijak neodra-
zilo. Všichni prezentující byli v  pozi-
tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
Společenským domem zástupy 
zájemců o informace o studiu.“
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Michal KADLECMichal KADLEC
a Jan FREHARa Jan FREHAR

Tradiční akce Scholaris 2021 
opět přilákala řadu budoucích 
středoškoláků. Po roční pauze 
způsobené koronavirou pandemií se 

ve čtvrtek 11. listopadu starali o svou 
prezentaci zástupci více než čtyřiceti 
škol z různých částí Moravy a žáci tak 
měli opravdu z  čeho vybírat. Řada 
institutů od gymnázií přes střední 
školy až po učiliště nabízela u  svého 
stánku různé doprovodné akce, což si 
mohli všichni vyzkoušet. 
Burza škol začala hned v osm ráno, kdy 
se do prostor Společenského domu 
hrnuli první návštěvníci. Akci zahájily 

náměstkyně prostějovského primátora 
Milada Sokolová s  Alenou Raškovou. 
„Za vedení města můžeme prohlásit, 
že jsme nesmírně rády za tyto akce, 
kde návštěvníci obdrží ucelené infor-
mace a také praktické ukázky a rady od 
zástupců jednotlivých středních škol 
a  učilišť. Cílem je poskytnout žákům 
základních škol a  jejich rodičům in-

formace o středních školách, učilištích 
a o situaci na trhu práce v Olomouck-
ém kraji,“ uvedly dámy.

Návštěvnost 
ovlivnila pandemie

Na čtyři desítky stánků, u  nichž 
zástupci středních škol, učilišť 
s  nejrůznějšími učebními obory 
a také firem lákali chlapce a děvčata 
z  devátých tříd základních škol do 
svých řad, byly kvůli protiepidemick-
ým opatřením rozmístěny ve větší 
vzdálenosti od sebe, a navíc ve všech 
prostorách Společenského domu. 
„Naši pracovníci hned u vchodu do 
budovy pečlivě kontrolují potvrzení 
o  očkování, negativních testech 
nebo prodělané nákaze covid-19. 
Kdo tyto náležitosti nemá, tomu 
zdarma poskytneme možnost otes-
tovat se hned za hlavním vstupem,“ 

informovala Zdeňka Roháčková, 
manažerka pořádající agentury 
Schola Servis. „Přesná čísla si ne-
vedeme, ale mohu říct, že jsme 
nezachytili žádný pozitivní případ, 
očkovaných žáků byla zhruba 
polovina. Druhá polovina musela 
podstoupit testy. U  rodičů byla 
proočkovanost vyšší. Celkově je zde 

ale proočkovanost procentuálně 
nižší než v  dalších regionech, kde 
jsme v rámci burzy testovali,“ proz-
radil Večerníku jeden ze zdravotníků 
mobilního zařízení.

Široká nabídka, 
pestrý výběr

Během čtvrtka 11. listopadu si prezen-
taci škol a  učilišť přišlo se zájmem 
prohlédnout několik set dětí a  jejich 
rodičů. Prezentovala se zde školská 
zařízení z  celého Olomouckého 
kraje, tedy nejen z  Prostějova, ale 
i  z  Olomouce, Lipníka nad Bečvou, 
Šternberka, Přerova, Hranic, Kojetí-
na, Kroměříže či Jedovnice. Zájem 
byl hlavně o  informace o  středních 
školách, ovšem překvapivě dlouhé 
fronty návštěvníků se tvořily 
u  stánků, kde učiliště nabízela obory 
soustružníků, frézařů, malířů, ovšem 

také lesnický obor nebo mladé slečny 
zajímalo také, kterak se vyučit umění 
kadeřnice či kosmetičky. Do svých řad 
lákali i vojáci, záchranáři a policisté. 
„Pro své uchazeče nabízíme v příštím 
roce dva maturitní obory, a  sice 
informační technologii a  strojíren-
ství, po kterých mohou studenti 
pokračovat ve studiu. A  pokud 
nechtějí na vysokou školu, určitě 
uplatnění najdou. Vyrazili jsme i sem 
do Prostějova ukázat případným 
zájemcům, co všechno můžeme na-
bídnout. Myslím, že jsme dokázali 
zaujmout, víme, že právě zde má 
burza velkou tradici, stejně tak tomu 
je i v oblasti strojírenství,“ poznamenal 
zástupce ředitele střední průmyslové 
školy v Jedovnici Vlastimil Jalový. 
„Burza škol je zcela jistě význam-
nou akcí pro nás pro všechny. Má již 
šestadvacetiletou tradici a  v  minulo-
sti to byla jedna z dobrých myšlenek 
Olomouckého kraje. Domnívám se, 
že je velice vhodné, když jsou v jeden 
čas na jednom místě soustředěny 
mnohé školy, učiliště i firmy, aby děti 

z devátých tříd měly možnost výběru 
a zjistit, jaká nabídka se jim poskytuje. 
My máme i ty zkušenosti, že děti s je-
jich rodiči se nás ptají, jakou má naše 
škola budoucnost a  jaká budoucnost 
je může čekat po vystudování. Nám se 
rovněž osvědčilo, že hned po skončení 
Burzy škol pořádáme den otevřených 
dveří. Tudíž si zájemci po získání in-
formací tady na burze mohou všechno 
prohlédnout v  reálu,“ sdělil Martin 
Mokroš, ředitel Střední zdravotnické 
školy v Prostějově. 
Zástupy návštěvníků se tvořily také 
u  stanoviště, kde se prezentovala 
prostějovská Střední odborná škola 
podnikání a  obchodu. „Zdá se mi, 
že přišlo méně lidí než v  předešlých 
letech. Je vidět, že část zájemců 
odradila současná epidemická situ-
ace. Také na počtu vystavovatelů je 
to vidět, a  bohužel převažují mimor-
egionální. Tato prostějovská burza mi 
tak připomíná spíše tu v  Olomouci,“ 
pousmál se Marek Moudrý, ředitel 
SOŠPO v Prostějově. „Co se týká kla-
sické podoby Burzy škol, tak si mys-
lím, že je otázkou času, kdy děti i jejich 
rodiče projeví daleko větší zájem o on-
line prezentaci škol i  internetový den 
otevřených dveří. Dnešní možnosti 
takové jsou a  nedávná distanční 
výuka ukázala, že děti projevují čím 
dál větší zájem dozvědět se novinky 
o  všem možném na internetu, než 
aby někam chodily,“ přidal zajímavý 
rozbor. „My se tady ale prezentujeme 
rádi. Každým rokem máme třídy zcela 
naplněné,“ dodal Moudrý. „Zájem ze 
strany příchozích byl enormní. Snažili 
jsme se jim vždy co nejvíce poradit, 
potvrdit, že to tak opravdu funguje. 
Spousta z nich se pak vydala i na náš 

Den otevřených dveří,“ přidal jeden 
z  průvodců Střední odborné školy 
podnikání a obchodu.
Vůbec z  řad učitelů prezentujících 
škol zaznívala vesměs pozitivní slova. 
„Pro všechny budoucí žáky je to vy-
nikající akce, mohou získat přehled 
o možnostech svého dalšího vzdělání. 
Je to takový svátek nejen pro budoucí 
studenty, ale i ústavy, které se mohou 
ukázat a  představit své programy. 
Jen oproti předchozím ročníkům je 
samotná účast slabší, ale se současnou 
situací se není moc co divit. Hlavní 
je, že tato akce na rozdíl od loňského 
roku mohla proběhnout,“ shodovali se 
pedagogové napříč spektrem.

Až se hlava 
zamotala...

Ve velkém poskytovaly informace 
nejen samotné ústavy, ale právě 
i  samotní studenti prezentovali své 
vlastní zkušenosti. Někde dokonce 
nabízeli i různé služby jako například 
kadeřnice, manekýnky či autome-
chanici. Zájem byl také o  gymnázia, 
a nejenom ta regionální. Velký úspěch 
měli také budoucí číšníci či stylisté, 
kteří se v  provizorním křesle starali 
o své budoucí spolužačky. 
Ze širokého výběru se těšili jak samot-
ní studenti, tak i  rodiče. „Zatím jsem 
v  osmé třídě, ale rozhodli jsme se 
odpoledne s  kamarády podívat, aby-
chom do příštího roku měli nějakou 
představu. Musím ale říct, že až tolik 
škol jsem nečekal, teď mám v  hlavě 
spíše zmatek,“ usmál se jeden z  bu-
doucích středoškoláků David Vy-
bíral. „Naštěstí mám ještě rok čas, ale 
zatím nemám představu, kam bych 

přesně chtěl jít,“ oddechl si. „Přišla 
jsem se svým synem. Zatímco jiní 
kluci v  jeho věku už mají jasno, kam 
po základní škole zamíří a co by chtěli 
v životě vůbec dělat, Libor tomu zatím 
nepřikládá žádnou váhu. Nebo je mu to 
jedno. Já se mu snažím vysvětlit, že by 
si měl vybrat co nejdříve, vždyť za půl 
roku už může být pozdě. Nechávám to 
víceméně na něm a překvapilo mě, že 
nejvíce času strávil u  stánku hotelové 
školy. Tak možná bude číšníkem nebo 
barmanem,“ svěřila se Večerníku Hana 
Nechvátalová z  Prostějova. „Vyrazili 
jsme s dcerou a opravdu koukám, z ko-
lika škol mohou dneska děti vybírat. Na 
jednu stranu je dobré, že asi každý najde 
to své, na druhou stranu jim ten výběr 
moc nezávidím. Dcera už svůj zúžila, 
rozhodne se pak na základě dnešního 
dne a  dnů otevřených dveří, kam se 
chystá,“ doplnila další z maminek Len-
ka Kovaříková. 

Dorazila i Mubea

Kromě stánků škol na akci neschá-
zelo zázemí Úřadu práce, kde se na 
mohli žáci dozvědět řadu informací 
i  ohledně poptávky různých oborů 
na trhu. Nechyběla firma Mubea, 
která zaměstnává přes 1500 obyvatel 
z regionu, sama také aktivně školí své 
zaměstnance a  aktivně spolupracuje 
s více než desítkou škol. 
Burzu škol Scholaris 2021 
v  Prostějově je přes to všechno ale 
možné hodnotit jako velice úspěšnou, 
její návštěvníci odcházeli ve čtvrtek ze 
Společenského domu spokojeni a děti 
získaly potřebné informace vedoucí 
k jejich možnému rozhodnutí o jejich 
budoucím povolání. 

Burza škol nabídla v „Kasku“  nápaditou prezentaci
PROSTĚJOV V  pořadí už šestadvacátá Burza škol SCHOLARIS 
se i v Prostějově nesla v duchu nejistoty současné koronavirové 
doby, nakonec ale byli organizátoři s jejím průběhem spokojeni. 
Ve všech prostorách Společenského domu se uplynulý čtvrtek po 
celý den prezentovaly střední školy i nejrůznější učiliště s pestrým 
výběrem učebních oborů z celého Olomouckého kraje. Z důvodu 
obav z nákazy covid-19 byly jednotlivé stánky prezentujících se 
školských zařízení rozmístěny jak v hlavním sále „Kaska“, tak v jeho 
předsálích, a dokonce i v přízemí hned za vchodem do budovy. 
Letošní přehlídku i tak navštívilo hned několik set dětí devátých tříd 
základních škol a v mnoha případech i jejich rodiče.

Představily se na čtyři desítky Představily se na čtyři desítky 
institutů z celého Olomouckého krajeinstitutů z celého Olomouckého kraje

Zástupci středních škol i učilišť lákali návštěvníky Burzy škol do svých „lavic“. Jejich prezentace byla osobitá a plná nápadů. 
 Foto: Michal Kadlec

saaFotoreportážFotoreportáž jak proběhla burza škol v prostějově... jak proběhla burza škol v prostějově... saasaa

Informace o studiu a také ukázky první pomoci 
prezentovala Střední zdravotnická škola. 

Zájem o lesnický obor projevilo hned několik 
chlapců, kteří se rozhodují o své budoucnosti. 

Naopak mladé slečny se hodně zajímaly, jak se 
vyučit kadeřnicí nebo kosmetičkou.

3x foto: Michal Kadlec

I letošní ročník Burzy škol pomohl řadě budoucích středoškoláků.  Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Kadlec

1. Měl/a jste už dopředu vybranou školu a pomohla vám 
ve výběru tato burza?

2.  Přesvědčí vás spíše prezentace školy se dnem otevře-
ných dveří, nebo preferujete rady starších kamarádů? 

Anežka TOMANOVÁ, Prostìjov

1. „Nějaké obory, o které bych měla zájem, jsem už měla pře-
dem vytipované, ale shodný nebo hodně podobný obor nabízí 
více škol. V  tomto si myslím, že mi právě tady dokázali hodně 
pomoct. Určitě se půjdu podívat také na dny otevřených dveří 
a následně se rozhodnu.“
2. „Kamarádi v tom určitě mohou pomoct, ale každý potřebuje něco 
jiného. Radši se tak rozhoduji sama, kde se mi to bude nejvíc líbit.“

Vojtìch PAVLÍK, Prostìjov

1. „Já už jsem rozhodnutý delší dobu, že bych chtěl na automo-
bilku a dneska jsem se v tom jen utvrdil. Určitě jsem ale rád, že 
jsem se tady zastavil a mohl se na vše poptat.“
2. „Nějaké doporučení od kamarádů jsem nepotřeboval, odma-
la mě baví auta, takže jsem měl jasno už i podle sebe.“

Jakub UHEREK, Kojetín

1. „Trošku jsem váhal nad gymnázii, ale už jsem asi rozhodnutý, 
že půjdu do Kojetína. S rodiči tam bydlíme a nebudu tak muset 
ani nikam dojíždět. Budu se tak nadále stíhat věnovat i sportu.“
2. „Kamarádi určitě mohou pomoci a říct svůj názor, který může 
mít však každý jiný. Pomoct to tak může, ale já jsem se rozhodo-
val podle sebe a co bude pro mě lepší do budoucna.“

ANKETA 
mezi 

budoucími 
středoškoláky

Jaká byla přehlídka Scholaris ProstějovJaká byla přehlídka Scholaris Prostějov

nápaditou 
20212021

oborů vzdělání
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BYLI  JSMEBYLI  JSME

U TOHOU TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

den 
otevřených 

dveří: 
23. 11. 2021
13:00 - 18:00
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„Klasickou burzu nikdy žádná 
on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
manažerka Schola Servis
PROSTĚJOV Čtvrteční Burza škol 
ve Společenském domě v  Prostě-
jově skončila úspěchem. Přestože 
manažerka obchodu pořádající 
organizace Schola Servis Zdeňka 
Roháčková (na snímku) měla před 
akcí určité obavy, ty se záhy rozptý-
lily. Akci navštívily stovky zájemců 
z řad dětí i jejich rodičů. A ukázalo 
se tak, že klasické setkání ještě on-
-line prezentace škol a učilišť, která 
se v  současné době široce rozmá-
há a  je populární mezi omladinou 
i vedením školských zařízení, zcela 
nenahradí. 

Michal � DLEC
 Byly přípravy na letošní Burzu 
škol vzhledem k pandemické situa-
ci složitější nebo něčím výjimečné?
„Byly standardní, jen tomu vládla 
nejistota, zda se uskuteční, nebo ne. 
Další nejistotou byla situace, zda 
vůbec bude zájem středních škol se 
burzy účastnit. Nemohli jsme bo-
hužel plánovat podle představ. Jsem 
ale ráda, že přehlídka středních škol 
Scholaris, kterou tradičně pořádáme 
ve všech regionech Olomouckého 
kraje, se v Prostějově uskutečnila. Je-
dinou výjimkou byl loňský rok, kdy 
se vzhledem k situaci, kterou všichni 
známe, nekonala, což už se doufám 
nebude opakovat.“
 Jak jste tedy nakonec spokojena 
s účastí prezentujících se škol, uči-
lišť a firem i s počtem návštěvníků, 
kteří ve čtvrtek dorazili?  

„Účast prezentujících škol byla v men-
ším počtu než obvykle, neboť jsme 
museli dodržet hygienická opatření. 
Ovšem na kvalitě se to nijak neodra-
zilo. Všichni prezentující byli v  pozi-
tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
Společenským domem zástupy 
zájemců o informace o studiu.“
 Byla tedy letošní Burza 
škol něčím jiná od těch předcho-
zích?
„Především v  již zmíněném menším 
počtu vystavovatelů a nejistotě, zda se 
vůbec uskuteční, I v tom, že jsme pro 
účastníky nemohli připravit takové 
služby, na jaké byli zvyklí v minulých 
letech.“
 Jak vidíte budoucnost této akce? 
Některé školy stále více využívají 
on-line programů...
„Věřím, že tyto akce v  následujících 
letech budou pokračovat. Není nad 
osobní setkání a kontakty face to face. 
Prezentující školy na těchto akcích 

představují výtvory svých studentů, 
a musím podotknout, že jejich práce 
jsou velmi kvalitní a studenti ohromně 
šikovní. Při koukání do počítače nikdy 
nevezmete do rukou řezbářské, kovář-
ské nebo kožedělné výrobky, neochut-
náte dobrou kávu nebo nealkoholické 
míchané nápoje, které vám připraví 
přímo studenti. Neuvidíte, jak funguje 
3D tiskárna, nemáte možnost si osob-
ně vyzkoušet programování robotů 
a na živo neuvidíte krásně vázané ky-
tice jako od profesionála a mnoho dal-
ších ukázek... To prostě žádná on-line 
prezentace nikdy nenahradí!“ 

on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
on-line prezentace nenahradí,“ 
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tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
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Michal KADLECMichal KADLEC
a Jan FREHARa Jan FREHAR

Tradiční akce Scholaris 2021 
opět přilákala řadu budoucích 
středoškoláků. Po roční pauze 
způsobené koronavirou pandemií se 

ve čtvrtek 11. listopadu starali o svou 
prezentaci zástupci více než čtyřiceti 
škol z různých částí Moravy a žáci tak 
měli opravdu z  čeho vybírat. Řada 
institutů od gymnázií přes střední 
školy až po učiliště nabízela u  svého 
stánku různé doprovodné akce, což si 
mohli všichni vyzkoušet. 
Burza škol začala hned v osm ráno, kdy 
se do prostor Společenského domu 
hrnuli první návštěvníci. Akci zahájily 

náměstkyně prostějovského primátora 
Milada Sokolová s  Alenou Raškovou. 
„Za vedení města můžeme prohlásit, 
že jsme nesmírně rády za tyto akce, 
kde návštěvníci obdrží ucelené infor-
mace a také praktické ukázky a rady od 
zástupců jednotlivých středních škol 
a  učilišť. Cílem je poskytnout žákům 
základních škol a  jejich rodičům in-

formace o středních školách, učilištích 
a o situaci na trhu práce v Olomouck-
ém kraji,“ uvedly dámy.

Návštěvnost 
ovlivnila pandemie

Na čtyři desítky stánků, u  nichž 
zástupci středních škol, učilišť 
s  nejrůznějšími učebními obory 
a také firem lákali chlapce a děvčata 
z  devátých tříd základních škol do 
svých řad, byly kvůli protiepidemick-
ým opatřením rozmístěny ve větší 
vzdálenosti od sebe, a navíc ve všech 
prostorách Společenského domu. 
„Naši pracovníci hned u vchodu do 
budovy pečlivě kontrolují potvrzení 
o  očkování, negativních testech 
nebo prodělané nákaze covid-19. 
Kdo tyto náležitosti nemá, tomu 
zdarma poskytneme možnost otes-
tovat se hned za hlavním vstupem,“ 

informovala Zdeňka Roháčková, 
manažerka pořádající agentury 
Schola Servis. „Přesná čísla si ne-
vedeme, ale mohu říct, že jsme 
nezachytili žádný pozitivní případ, 
očkovaných žáků byla zhruba 
polovina. Druhá polovina musela 
podstoupit testy. U  rodičů byla 
proočkovanost vyšší. Celkově je zde 

ale proočkovanost procentuálně 
nižší než v  dalších regionech, kde 
jsme v rámci burzy testovali,“ proz-
radil Večerníku jeden ze zdravotníků 
mobilního zařízení.

Široká nabídka, 
pestrý výběr

Během čtvrtka 11. listopadu si prezen-
taci škol a  učilišť přišlo se zájmem 
prohlédnout několik set dětí a  jejich 
rodičů. Prezentovala se zde školská 
zařízení z  celého Olomouckého 
kraje, tedy nejen z  Prostějova, ale 
i  z  Olomouce, Lipníka nad Bečvou, 
Šternberka, Přerova, Hranic, Kojetí-
na, Kroměříže či Jedovnice. Zájem 
byl hlavně o  informace o  středních 
školách, ovšem překvapivě dlouhé 
fronty návštěvníků se tvořily 
u  stánků, kde učiliště nabízela obory 
soustružníků, frézařů, malířů, ovšem 

také lesnický obor nebo mladé slečny 
zajímalo také, kterak se vyučit umění 
kadeřnice či kosmetičky. Do svých řad 
lákali i vojáci, záchranáři a policisté. 
„Pro své uchazeče nabízíme v příštím 
roce dva maturitní obory, a  sice 
informační technologii a  strojíren-
ství, po kterých mohou studenti 
pokračovat ve studiu. A  pokud 
nechtějí na vysokou školu, určitě 
uplatnění najdou. Vyrazili jsme i sem 
do Prostějova ukázat případným 
zájemcům, co všechno můžeme na-
bídnout. Myslím, že jsme dokázali 
zaujmout, víme, že právě zde má 
burza velkou tradici, stejně tak tomu 
je i v oblasti strojírenství,“ poznamenal 
zástupce ředitele střední průmyslové 
školy v Jedovnici Vlastimil Jalový. 
„Burza škol je zcela jistě význam-
nou akcí pro nás pro všechny. Má již 
šestadvacetiletou tradici a  v  minulo-
sti to byla jedna z dobrých myšlenek 
Olomouckého kraje. Domnívám se, 
že je velice vhodné, když jsou v jeden 
čas na jednom místě soustředěny 
mnohé školy, učiliště i firmy, aby děti 

z devátých tříd měly možnost výběru 
a zjistit, jaká nabídka se jim poskytuje. 
My máme i ty zkušenosti, že děti s je-
jich rodiči se nás ptají, jakou má naše 
škola budoucnost a  jaká budoucnost 
je může čekat po vystudování. Nám se 
rovněž osvědčilo, že hned po skončení 
Burzy škol pořádáme den otevřených 
dveří. Tudíž si zájemci po získání in-
formací tady na burze mohou všechno 
prohlédnout v  reálu,“ sdělil Martin 
Mokroš, ředitel Střední zdravotnické 
školy v Prostějově. 
Zástupy návštěvníků se tvořily také 
u  stanoviště, kde se prezentovala 
prostějovská Střední odborná škola 
podnikání a  obchodu. „Zdá se mi, 
že přišlo méně lidí než v  předešlých 
letech. Je vidět, že část zájemců 
odradila současná epidemická situ-
ace. Také na počtu vystavovatelů je 
to vidět, a  bohužel převažují mimor-
egionální. Tato prostějovská burza mi 
tak připomíná spíše tu v  Olomouci,“ 
pousmál se Marek Moudrý, ředitel 
SOŠPO v Prostějově. „Co se týká kla-
sické podoby Burzy škol, tak si mys-
lím, že je otázkou času, kdy děti i jejich 
rodiče projeví daleko větší zájem o on-
line prezentaci škol i  internetový den 
otevřených dveří. Dnešní možnosti 
takové jsou a  nedávná distanční 
výuka ukázala, že děti projevují čím 
dál větší zájem dozvědět se novinky 
o  všem možném na internetu, než 
aby někam chodily,“ přidal zajímavý 
rozbor. „My se tady ale prezentujeme 
rádi. Každým rokem máme třídy zcela 
naplněné,“ dodal Moudrý. „Zájem ze 
strany příchozích byl enormní. Snažili 
jsme se jim vždy co nejvíce poradit, 
potvrdit, že to tak opravdu funguje. 
Spousta z nich se pak vydala i na náš 

Den otevřených dveří,“ přidal jeden 
z  průvodců Střední odborné školy 
podnikání a obchodu.
Vůbec z  řad učitelů prezentujících 
škol zaznívala vesměs pozitivní slova. 
„Pro všechny budoucí žáky je to vy-
nikající akce, mohou získat přehled 
o možnostech svého dalšího vzdělání. 
Je to takový svátek nejen pro budoucí 
studenty, ale i ústavy, které se mohou 
ukázat a  představit své programy. 
Jen oproti předchozím ročníkům je 
samotná účast slabší, ale se současnou 
situací se není moc co divit. Hlavní 
je, že tato akce na rozdíl od loňského 
roku mohla proběhnout,“ shodovali se 
pedagogové napříč spektrem.

Až se hlava 
zamotala...

Ve velkém poskytovaly informace 
nejen samotné ústavy, ale právě 
i  samotní studenti prezentovali své 
vlastní zkušenosti. Někde dokonce 
nabízeli i různé služby jako například 
kadeřnice, manekýnky či autome-
chanici. Zájem byl také o  gymnázia, 
a nejenom ta regionální. Velký úspěch 
měli také budoucí číšníci či stylisté, 
kteří se v  provizorním křesle starali 
o své budoucí spolužačky. 
Ze širokého výběru se těšili jak samot-
ní studenti, tak i  rodiče. „Zatím jsem 
v  osmé třídě, ale rozhodli jsme se 
odpoledne s  kamarády podívat, aby-
chom do příštího roku měli nějakou 
představu. Musím ale říct, že až tolik 
škol jsem nečekal, teď mám v  hlavě 
spíše zmatek,“ usmál se jeden z  bu-
doucích středoškoláků David Vy-
bíral. „Naštěstí mám ještě rok čas, ale 
zatím nemám představu, kam bych 

přesně chtěl jít,“ oddechl si. „Přišla 
jsem se svým synem. Zatímco jiní 
kluci v  jeho věku už mají jasno, kam 
po základní škole zamíří a co by chtěli 
v životě vůbec dělat, Libor tomu zatím 
nepřikládá žádnou váhu. Nebo je mu to 
jedno. Já se mu snažím vysvětlit, že by 
si měl vybrat co nejdříve, vždyť za půl 
roku už může být pozdě. Nechávám to 
víceméně na něm a překvapilo mě, že 
nejvíce času strávil u  stánku hotelové 
školy. Tak možná bude číšníkem nebo 
barmanem,“ svěřila se Večerníku Hana 
Nechvátalová z  Prostějova. „Vyrazili 
jsme s dcerou a opravdu koukám, z ko-
lika škol mohou dneska děti vybírat. Na 
jednu stranu je dobré, že asi každý najde 
to své, na druhou stranu jim ten výběr 
moc nezávidím. Dcera už svůj zúžila, 
rozhodne se pak na základě dnešního 
dne a  dnů otevřených dveří, kam se 
chystá,“ doplnila další z maminek Len-
ka Kovaříková. 

Dorazila i Mubea

Kromě stánků škol na akci neschá-
zelo zázemí Úřadu práce, kde se na 
mohli žáci dozvědět řadu informací 
i  ohledně poptávky různých oborů 
na trhu. Nechyběla firma Mubea, 
která zaměstnává přes 1500 obyvatel 
z regionu, sama také aktivně školí své 
zaměstnance a  aktivně spolupracuje 
s více než desítkou škol. 
Burzu škol Scholaris 2021 
v  Prostějově je přes to všechno ale 
možné hodnotit jako velice úspěšnou, 
její návštěvníci odcházeli ve čtvrtek ze 
Společenského domu spokojeni a děti 
získaly potřebné informace vedoucí 
k jejich možnému rozhodnutí o jejich 
budoucím povolání. 

Burza škol nabídla v „Kasku“  nápaditou prezentaci
PROSTĚJOV V  pořadí už šestadvacátá Burza škol SCHOLARIS 
se i v Prostějově nesla v duchu nejistoty současné koronavirové 
doby, nakonec ale byli organizátoři s jejím průběhem spokojeni. 
Ve všech prostorách Společenského domu se uplynulý čtvrtek po 
celý den prezentovaly střední školy i nejrůznější učiliště s pestrým 
výběrem učebních oborů z celého Olomouckého kraje. Z důvodu 
obav z nákazy covid-19 byly jednotlivé stánky prezentujících se 
školských zařízení rozmístěny jak v hlavním sále „Kaska“, tak v jeho 
předsálích, a dokonce i v přízemí hned za vchodem do budovy. 
Letošní přehlídku i tak navštívilo hned několik set dětí devátých tříd 
základních škol a v mnoha případech i jejich rodiče.

Představily se na čtyři desítky Představily se na čtyři desítky 
institutů z celého Olomouckého krajeinstitutů z celého Olomouckého kraje

Zástupci středních škol i učilišť lákali návštěvníky Burzy škol do svých „lavic“. Jejich prezentace byla osobitá a plná nápadů. 
 Foto: Michal Kadlec

saaFotoreportážFotoreportáž jak proběhla burza škol v prostějově... jak proběhla burza škol v prostějově... saasaa

Informace o studiu a také ukázky první pomoci 
prezentovala Střední zdravotnická škola. 

Zájem o lesnický obor projevilo hned několik 
chlapců, kteří se rozhodují o své budoucnosti. 

Naopak mladé slečny se hodně zajímaly, jak se 
vyučit kadeřnicí nebo kosmetičkou.

3x foto: Michal Kadlec

I letošní ročník Burzy škol pomohl řadě budoucích středoškoláků.  Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Kadlec

1. Měl/a jste už dopředu vybranou školu a pomohla vám 
ve výběru tato burza?

2.  Přesvědčí vás spíše prezentace školy se dnem otevře-
ných dveří, nebo preferujete rady starších kamarádů? 

Anežka TOMANOVÁ, Prostìjov

1. „Nějaké obory, o které bych měla zájem, jsem už měla pře-
dem vytipované, ale shodný nebo hodně podobný obor nabízí 
více škol. V  tomto si myslím, že mi právě tady dokázali hodně 
pomoct. Určitě se půjdu podívat také na dny otevřených dveří 
a následně se rozhodnu.“
2. „Kamarádi v tom určitě mohou pomoct, ale každý potřebuje něco 
jiného. Radši se tak rozhoduji sama, kde se mi to bude nejvíc líbit.“

Vojtìch PAVLÍK, Prostìjov

1. „Já už jsem rozhodnutý delší dobu, že bych chtěl na automo-
bilku a dneska jsem se v tom jen utvrdil. Určitě jsem ale rád, že 
jsem se tady zastavil a mohl se na vše poptat.“
2. „Nějaké doporučení od kamarádů jsem nepotřeboval, odma-
la mě baví auta, takže jsem měl jasno už i podle sebe.“

Jakub UHEREK, Kojetín

1. „Trošku jsem váhal nad gymnázii, ale už jsem asi rozhodnutý, 
že půjdu do Kojetína. S rodiči tam bydlíme a nebudu tak muset 
ani nikam dojíždět. Budu se tak nadále stíhat věnovat i sportu.“
2. „Kamarádi určitě mohou pomoci a říct svůj názor, který může 
mít však každý jiný. Pomoct to tak může, ale já jsem se rozhodo-
val podle sebe a co bude pro mě lepší do budoucna.“

ANKETA 
mezi 

budoucími 
středoškoláky

Jaká byla přehlídka Scholaris ProstějovJaká byla přehlídka Scholaris Prostějov

nápaditou 
20212021

oborů vzdělání
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BYLI  JSMEBYLI  JSME

U TOHOU TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

den 
otevřených 

dveří: 
23. 11. 2021
13:00 - 18:00
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„Klasickou burzu nikdy žádná 
on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
manažerka Schola Servis
PROSTĚJOV Čtvrteční Burza škol 
ve Společenském domě v  Prostě-
jově skončila úspěchem. Přestože 
manažerka obchodu pořádající 
organizace Schola Servis Zdeňka 
Roháčková (na snímku) měla před 
akcí určité obavy, ty se záhy rozptý-
lily. Akci navštívily stovky zájemců 
z řad dětí i jejich rodičů. A ukázalo 
se tak, že klasické setkání ještě on-
-line prezentace škol a učilišť, která 
se v  současné době široce rozmá-
há a  je populární mezi omladinou 
i vedením školských zařízení, zcela 
nenahradí. 

Michal � DLEC
 Byly přípravy na letošní Burzu 
škol vzhledem k pandemické situa-
ci složitější nebo něčím výjimečné?
„Byly standardní, jen tomu vládla 
nejistota, zda se uskuteční, nebo ne. 
Další nejistotou byla situace, zda 
vůbec bude zájem středních škol se 
burzy účastnit. Nemohli jsme bo-
hužel plánovat podle představ. Jsem 
ale ráda, že přehlídka středních škol 
Scholaris, kterou tradičně pořádáme 
ve všech regionech Olomouckého 
kraje, se v Prostějově uskutečnila. Je-
dinou výjimkou byl loňský rok, kdy 
se vzhledem k situaci, kterou všichni 
známe, nekonala, což už se doufám 
nebude opakovat.“
 Jak jste tedy nakonec spokojena 
s účastí prezentujících se škol, uči-
lišť a firem i s počtem návštěvníků, 
kteří ve čtvrtek dorazili?  

„Účast prezentujících škol byla v men-
ším počtu než obvykle, neboť jsme 
museli dodržet hygienická opatření. 
Ovšem na kvalitě se to nijak neodra-
zilo. Všichni prezentující byli v  pozi-
tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
Společenským domem zástupy 
zájemců o informace o studiu.“
 Byla tedy letošní Burza 
škol něčím jiná od těch předcho-
zích?
„Především v  již zmíněném menším 
počtu vystavovatelů a nejistotě, zda se 
vůbec uskuteční, I v tom, že jsme pro 
účastníky nemohli připravit takové 
služby, na jaké byli zvyklí v minulých 
letech.“
 Jak vidíte budoucnost této akce? 
Některé školy stále více využívají 
on-line programů...
„Věřím, že tyto akce v  následujících 
letech budou pokračovat. Není nad 
osobní setkání a kontakty face to face. 
Prezentující školy na těchto akcích 

představují výtvory svých studentů, 
a musím podotknout, že jejich práce 
jsou velmi kvalitní a studenti ohromně 
šikovní. Při koukání do počítače nikdy 
nevezmete do rukou řezbářské, kovář-
ské nebo kožedělné výrobky, neochut-
náte dobrou kávu nebo nealkoholické 
míchané nápoje, které vám připraví 
přímo studenti. Neuvidíte, jak funguje 
3D tiskárna, nemáte možnost si osob-
ně vyzkoušet programování robotů 
a na živo neuvidíte krásně vázané ky-
tice jako od profesionála a mnoho dal-
ších ukázek... To prostě žádná on-line 
prezentace nikdy nenahradí!“ 

on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
on-line prezentace nenahradí,“ 
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
on-line prezentace nenahradí,“ 
manažerka Schola Servis
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,
manažerka Schola Servis
je přesvědčena Zdeňka Roháčková,

„Účast prezentujících škol byla v men-
ším počtu než obvykle, neboť jsme 
museli dodržet hygienická opatření. 
Ovšem na kvalitě se to nijak neodra-
zilo. Všichni prezentující byli v  pozi-
tivní náladě a  atmosféra byla skvělá. 
Ať se jednalo o  přehlídku středních 
škol v  Jeseníku, Šumperku, nebo 
Prostějově. Ještě nás čeká burza 
škol v  Přerově a  Olomouci, tak 
doufám, že se vše podaří. Počet 
návštěvníků v  Jeseníku a  Šum-
perku byl slabší než obvykle, 
což mne moc mrzelo, nicméně 
nejen mne asi velmi překvapila 
návštěvnost přehlídky v Prostě-
jově, což pro vystavovatele byla 
takzvaná náplast na menší účast 
v  předchozích městech. Od 
rána do odpoledne proudily 
Společenským domem zástupy 
zájemců o informace o studiu.“
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Michal KADLECMichal KADLEC
a Jan FREHARa Jan FREHAR

Tradiční akce Scholaris 2021 
opět přilákala řadu budoucích 
středoškoláků. Po roční pauze 
způsobené koronavirou pandemií se 

ve čtvrtek 11. listopadu starali o svou 
prezentaci zástupci více než čtyřiceti 
škol z různých částí Moravy a žáci tak 
měli opravdu z  čeho vybírat. Řada 
institutů od gymnázií přes střední 
školy až po učiliště nabízela u  svého 
stánku různé doprovodné akce, což si 
mohli všichni vyzkoušet. 
Burza škol začala hned v osm ráno, kdy 
se do prostor Společenského domu 
hrnuli první návštěvníci. Akci zahájily 

náměstkyně prostějovského primátora 
Milada Sokolová s  Alenou Raškovou. 
„Za vedení města můžeme prohlásit, 
že jsme nesmírně rády za tyto akce, 
kde návštěvníci obdrží ucelené infor-
mace a také praktické ukázky a rady od 
zástupců jednotlivých středních škol 
a  učilišť. Cílem je poskytnout žákům 
základních škol a  jejich rodičům in-

formace o středních školách, učilištích 
a o situaci na trhu práce v Olomouck-
ém kraji,“ uvedly dámy.

Návštěvnost 
ovlivnila pandemie

Na čtyři desítky stánků, u  nichž 
zástupci středních škol, učilišť 
s  nejrůznějšími učebními obory 
a také firem lákali chlapce a děvčata 
z  devátých tříd základních škol do 
svých řad, byly kvůli protiepidemick-
ým opatřením rozmístěny ve větší 
vzdálenosti od sebe, a navíc ve všech 
prostorách Společenského domu. 
„Naši pracovníci hned u vchodu do 
budovy pečlivě kontrolují potvrzení 
o  očkování, negativních testech 
nebo prodělané nákaze covid-19. 
Kdo tyto náležitosti nemá, tomu 
zdarma poskytneme možnost otes-
tovat se hned za hlavním vstupem,“ 

informovala Zdeňka Roháčková, 
manažerka pořádající agentury 
Schola Servis. „Přesná čísla si ne-
vedeme, ale mohu říct, že jsme 
nezachytili žádný pozitivní případ, 
očkovaných žáků byla zhruba 
polovina. Druhá polovina musela 
podstoupit testy. U  rodičů byla 
proočkovanost vyšší. Celkově je zde 

ale proočkovanost procentuálně 
nižší než v  dalších regionech, kde 
jsme v rámci burzy testovali,“ proz-
radil Večerníku jeden ze zdravotníků 
mobilního zařízení.

Široká nabídka, 
pestrý výběr

Během čtvrtka 11. listopadu si prezen-
taci škol a  učilišť přišlo se zájmem 
prohlédnout několik set dětí a  jejich 
rodičů. Prezentovala se zde školská 
zařízení z  celého Olomouckého 
kraje, tedy nejen z  Prostějova, ale 
i  z  Olomouce, Lipníka nad Bečvou, 
Šternberka, Přerova, Hranic, Kojetí-
na, Kroměříže či Jedovnice. Zájem 
byl hlavně o  informace o  středních 
školách, ovšem překvapivě dlouhé 
fronty návštěvníků se tvořily 
u  stánků, kde učiliště nabízela obory 
soustružníků, frézařů, malířů, ovšem 

také lesnický obor nebo mladé slečny 
zajímalo také, kterak se vyučit umění 
kadeřnice či kosmetičky. Do svých řad 
lákali i vojáci, záchranáři a policisté. 
„Pro své uchazeče nabízíme v příštím 
roce dva maturitní obory, a  sice 
informační technologii a  strojíren-
ství, po kterých mohou studenti 
pokračovat ve studiu. A  pokud 
nechtějí na vysokou školu, určitě 
uplatnění najdou. Vyrazili jsme i sem 
do Prostějova ukázat případným 
zájemcům, co všechno můžeme na-
bídnout. Myslím, že jsme dokázali 
zaujmout, víme, že právě zde má 
burza velkou tradici, stejně tak tomu 
je i v oblasti strojírenství,“ poznamenal 
zástupce ředitele střední průmyslové 
školy v Jedovnici Vlastimil Jalový. 
„Burza škol je zcela jistě význam-
nou akcí pro nás pro všechny. Má již 
šestadvacetiletou tradici a  v  minulo-
sti to byla jedna z dobrých myšlenek 
Olomouckého kraje. Domnívám se, 
že je velice vhodné, když jsou v jeden 
čas na jednom místě soustředěny 
mnohé školy, učiliště i firmy, aby děti 

z devátých tříd měly možnost výběru 
a zjistit, jaká nabídka se jim poskytuje. 
My máme i ty zkušenosti, že děti s je-
jich rodiči se nás ptají, jakou má naše 
škola budoucnost a  jaká budoucnost 
je může čekat po vystudování. Nám se 
rovněž osvědčilo, že hned po skončení 
Burzy škol pořádáme den otevřených 
dveří. Tudíž si zájemci po získání in-
formací tady na burze mohou všechno 
prohlédnout v  reálu,“ sdělil Martin 
Mokroš, ředitel Střední zdravotnické 
školy v Prostějově. 
Zástupy návštěvníků se tvořily také 
u  stanoviště, kde se prezentovala 
prostějovská Střední odborná škola 
podnikání a  obchodu. „Zdá se mi, 
že přišlo méně lidí než v  předešlých 
letech. Je vidět, že část zájemců 
odradila současná epidemická situ-
ace. Také na počtu vystavovatelů je 
to vidět, a  bohužel převažují mimor-
egionální. Tato prostějovská burza mi 
tak připomíná spíše tu v  Olomouci,“ 
pousmál se Marek Moudrý, ředitel 
SOŠPO v Prostějově. „Co se týká kla-
sické podoby Burzy škol, tak si mys-
lím, že je otázkou času, kdy děti i jejich 
rodiče projeví daleko větší zájem o on-
line prezentaci škol i  internetový den 
otevřených dveří. Dnešní možnosti 
takové jsou a  nedávná distanční 
výuka ukázala, že děti projevují čím 
dál větší zájem dozvědět se novinky 
o  všem možném na internetu, než 
aby někam chodily,“ přidal zajímavý 
rozbor. „My se tady ale prezentujeme 
rádi. Každým rokem máme třídy zcela 
naplněné,“ dodal Moudrý. „Zájem ze 
strany příchozích byl enormní. Snažili 
jsme se jim vždy co nejvíce poradit, 
potvrdit, že to tak opravdu funguje. 
Spousta z nich se pak vydala i na náš 

Den otevřených dveří,“ přidal jeden 
z  průvodců Střední odborné školy 
podnikání a obchodu.
Vůbec z  řad učitelů prezentujících 
škol zaznívala vesměs pozitivní slova. 
„Pro všechny budoucí žáky je to vy-
nikající akce, mohou získat přehled 
o možnostech svého dalšího vzdělání. 
Je to takový svátek nejen pro budoucí 
studenty, ale i ústavy, které se mohou 
ukázat a  představit své programy. 
Jen oproti předchozím ročníkům je 
samotná účast slabší, ale se současnou 
situací se není moc co divit. Hlavní 
je, že tato akce na rozdíl od loňského 
roku mohla proběhnout,“ shodovali se 
pedagogové napříč spektrem.

Až se hlava 
zamotala...

Ve velkém poskytovaly informace 
nejen samotné ústavy, ale právě 
i  samotní studenti prezentovali své 
vlastní zkušenosti. Někde dokonce 
nabízeli i různé služby jako například 
kadeřnice, manekýnky či autome-
chanici. Zájem byl také o  gymnázia, 
a nejenom ta regionální. Velký úspěch 
měli také budoucí číšníci či stylisté, 
kteří se v  provizorním křesle starali 
o své budoucí spolužačky. 
Ze širokého výběru se těšili jak samot-
ní studenti, tak i  rodiče. „Zatím jsem 
v  osmé třídě, ale rozhodli jsme se 
odpoledne s  kamarády podívat, aby-
chom do příštího roku měli nějakou 
představu. Musím ale říct, že až tolik 
škol jsem nečekal, teď mám v  hlavě 
spíše zmatek,“ usmál se jeden z  bu-
doucích středoškoláků David Vy-
bíral. „Naštěstí mám ještě rok čas, ale 
zatím nemám představu, kam bych 

přesně chtěl jít,“ oddechl si. „Přišla 
jsem se svým synem. Zatímco jiní 
kluci v  jeho věku už mají jasno, kam 
po základní škole zamíří a co by chtěli 
v životě vůbec dělat, Libor tomu zatím 
nepřikládá žádnou váhu. Nebo je mu to 
jedno. Já se mu snažím vysvětlit, že by 
si měl vybrat co nejdříve, vždyť za půl 
roku už může být pozdě. Nechávám to 
víceméně na něm a překvapilo mě, že 
nejvíce času strávil u  stánku hotelové 
školy. Tak možná bude číšníkem nebo 
barmanem,“ svěřila se Večerníku Hana 
Nechvátalová z  Prostějova. „Vyrazili 
jsme s dcerou a opravdu koukám, z ko-
lika škol mohou dneska děti vybírat. Na 
jednu stranu je dobré, že asi každý najde 
to své, na druhou stranu jim ten výběr 
moc nezávidím. Dcera už svůj zúžila, 
rozhodne se pak na základě dnešního 
dne a  dnů otevřených dveří, kam se 
chystá,“ doplnila další z maminek Len-
ka Kovaříková. 

Dorazila i Mubea

Kromě stánků škol na akci neschá-
zelo zázemí Úřadu práce, kde se na 
mohli žáci dozvědět řadu informací 
i  ohledně poptávky různých oborů 
na trhu. Nechyběla firma Mubea, 
která zaměstnává přes 1500 obyvatel 
z regionu, sama také aktivně školí své 
zaměstnance a  aktivně spolupracuje 
s více než desítkou škol. 
Burzu škol Scholaris 2021 
v  Prostějově je přes to všechno ale 
možné hodnotit jako velice úspěšnou, 
její návštěvníci odcházeli ve čtvrtek ze 
Společenského domu spokojeni a děti 
získaly potřebné informace vedoucí 
k jejich možnému rozhodnutí o jejich 
budoucím povolání. 

Burza škol nabídla v „Kasku“  nápaditou prezentaci
PROSTĚJOV V  pořadí už šestadvacátá Burza škol SCHOLARIS 
se i v Prostějově nesla v duchu nejistoty současné koronavirové 
doby, nakonec ale byli organizátoři s jejím průběhem spokojeni. 
Ve všech prostorách Společenského domu se uplynulý čtvrtek po 
celý den prezentovaly střední školy i nejrůznější učiliště s pestrým 
výběrem učebních oborů z celého Olomouckého kraje. Z důvodu 
obav z nákazy covid-19 byly jednotlivé stánky prezentujících se 
školských zařízení rozmístěny jak v hlavním sále „Kaska“, tak v jeho 
předsálích, a dokonce i v přízemí hned za vchodem do budovy. 
Letošní přehlídku i tak navštívilo hned několik set dětí devátých tříd 
základních škol a v mnoha případech i jejich rodiče.

Představily se na čtyři desítky Představily se na čtyři desítky 
institutů z celého Olomouckého krajeinstitutů z celého Olomouckého kraje

Zástupci středních škol i učilišť lákali návštěvníky Burzy škol do svých „lavic“. Jejich prezentace byla osobitá a plná nápadů. 
 Foto: Michal Kadlec

saaFotoreportážFotoreportáž jak proběhla burza škol v prostějově... jak proběhla burza škol v prostějově... saasaa

Informace o studiu a také ukázky první pomoci 
prezentovala Střední zdravotnická škola. 

Zájem o lesnický obor projevilo hned několik 
chlapců, kteří se rozhodují o své budoucnosti. 

Naopak mladé slečny se hodně zajímaly, jak se 
vyučit kadeřnicí nebo kosmetičkou.

3x foto: Michal Kadlec

I letošní ročník Burzy škol pomohl řadě budoucích středoškoláků.  Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Kadlec

1. Měl/a jste už dopředu vybranou školu a pomohla vám 
ve výběru tato burza?

2.  Přesvědčí vás spíše prezentace školy se dnem otevře-
ných dveří, nebo preferujete rady starších kamarádů? 

Anežka TOMANOVÁ, Prostìjov

1. „Nějaké obory, o které bych měla zájem, jsem už měla pře-
dem vytipované, ale shodný nebo hodně podobný obor nabízí 
více škol. V  tomto si myslím, že mi právě tady dokázali hodně 
pomoct. Určitě se půjdu podívat také na dny otevřených dveří 
a následně se rozhodnu.“
2. „Kamarádi v tom určitě mohou pomoct, ale každý potřebuje něco 
jiného. Radši se tak rozhoduji sama, kde se mi to bude nejvíc líbit.“

Vojtìch PAVLÍK, Prostìjov

1. „Já už jsem rozhodnutý delší dobu, že bych chtěl na automo-
bilku a dneska jsem se v tom jen utvrdil. Určitě jsem ale rád, že 
jsem se tady zastavil a mohl se na vše poptat.“
2. „Nějaké doporučení od kamarádů jsem nepotřeboval, odma-
la mě baví auta, takže jsem měl jasno už i podle sebe.“

Jakub UHEREK, Kojetín

1. „Trošku jsem váhal nad gymnázii, ale už jsem asi rozhodnutý, 
že půjdu do Kojetína. S rodiči tam bydlíme a nebudu tak muset 
ani nikam dojíždět. Budu se tak nadále stíhat věnovat i sportu.“
2. „Kamarádi určitě mohou pomoci a říct svůj názor, který může 
mít však každý jiný. Pomoct to tak může, ale já jsem se rozhodo-
val podle sebe a co bude pro mě lepší do budoucna.“

ANKETA 
mezi 

budoucími 
středoškoláky

Jaká byla přehlídka Scholaris ProstějovJaká byla přehlídka Scholaris Prostějov

nápaditou 
20212021

oborů vzdělání
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BYLI  JSMEBYLI  JSME

U TOHOU TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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Informace z města

Letos jsme s naším klubem 
navštívily krásné lázeňské 
město Karlova Studánka. 

Zvolily jsme si seniorský 
balíček na pět dní i s procedu-
rami. Ubytovány jsme byly ve 
Slezském domě. Karlova Stu-
dánka je sice nevelké, ale krás-
né místo na relax a odpočinek. 
Načerpaly jsme síly i  v  okolní 
přírodě s čistým horským vzdu-
chem. Protože nám přálo hezké 
počasí, tak jsme ho využily ke 
kratším či delším procházkám 

i  s  ochutnávkou léčivých pra-
menů. 

Některá děvčata si vyjela 
na Barborku a  odtud vycház-
kovým krokem se vydala až 
na Praděd. Některé zdatnější 
členky zdolalávaly i  delší trasy 
pěšky. Po různě náročných pro-
cházkách jsme většinou skon-
čily v kavárně na lahodné kávě 
s něčím sladkým k ní. Pobyt byl 
krásný a  určitě prospěl všem 
děvčatům. Jsme pacientská or-
ganizace, která sdružuje ženy 

s onkologickou diagnózou, po-
kud je mezi vámi některá, kte-
rá tímto onemocněním prošla 
nebo prochází, rádi ji přivítáme 
mezi nás. 

Chceme touto cestou velice 
poděkovat statutárnímu měs-
tu za dotační podporu, kterou 
jsme mohly využít k  uhrazení 
části našeho pobytu. 

Ještě jednou moc děkujeme. 
 Zdeňka Pluháčková

ONKO-DIANA 
Prostějov, z. s. 

ONKO-DIANA Prostějov-PODĚKOVÁNÍ

V  průběhu prázdnin se 
členové Leteckomodelář-
ského klubu v  Prostějově 
věnovali nejen dovoleným 
s rodinami, ale také rekreač-
nímu létání s  modely. Schá-
zeli jsme se na letišti ve Sti-
chovicích, kde si udržujeme 
svoji modelářskou plochu. 
Někteří se pilně připravovali 
na nadcházející mistrovství 
České republiky ve volných 
kategoriích a příprava se pa-
třičně vyplatila. 

Dne 27. 8. 2022 proběhlo 
MČR ve volných modelech 
na polním letišti v  Libecině 
u  Vysokého Mýta. Náš klub 
reprezentoval v  kategorii F1J 
volných motorových větroňů 
Bohumil Formánek, který vy-
bojoval 2. místo. Další měsíc 
17. září 2022 se konalo mist-
rovství ČR mládeže na letišti 
ve Starém Městě u  Moravské 
Třebové. Po postupovém kraj-
ském kole, které proběhlo na 
jaře v Ústí nad Orlicí, se z naší 
mládeže nominovali Alexan-

dr Kaprál, Matyáš Vymětal 
a Richard Pawlowský. Všichni 
jmenovaní jsou členové naše-
ho klubu a  již několik let na-
vštěvují modelářský kroužek 
ve Smržicích, který zde vede 
předseda LMK Prostějov Li-
bor Škobrtal. Mistrovství se 
ke vší smůle nemohl zúčast-
nit Richard Pawlowský, který 
těsně před soutěží onemocněl. 
Povětrnostní podmínky v den 
soutěže nebyly přívětivé, silný 
vítr, zima a  mžení, ale i  přes 
tyto podmínky a  silnou kon-
kurenci předvedli kluci dobrý 
výkon. Soutěžili jsme v  kate-
gorii Házedel. Matyáš Vymětal 
obsadil 8. místo a Alexandro-
vi Kaprálovi utekla medaile 
o pouhé dvě sekundy, a skon-
čil tak na krásném 4. místě. 
Kluci se domů vraceli unaveni, 
ale spokojeni se spousty zážit-
ků a získaných nových zkuše-
ností.

V  sobotu 8. 10. 2022 jsme 
vyrazili na kalendářovou sou-
těž Svazu modelářů ČR  do 

Valašských Klobouků. Přes 
krkolomné kopce jsme dora-
zili na určené letiště. Počasí 
nám nyní přálo. Zde jsme 
soutěžili v kategoriích Házedla 
a Vystřelovadla. Kluci obsadili 
v  kategorii Házedla první tři 
místa a  to v pořadí Alexandr 
Kaprál, Richard Pawlowský 
a  Matyáš Vymětal. Já jsem 

soutěžil v  kategorii Házedla, 
zde jsem se umístil na 1. mís-
tě a v kategorii Vystřelovadla, 
kdy jsem obsadil 2. místo. 

Nejenom zábavou v  létání 
s  modely je náš klub živ, jde 
také o práci, jako je organizace 
a  pořádání veřejných soutěží, 
veřejných akcí a  v  neposlední 
řadě údržbu našeho zázemí čili 

letištní plochy. Tato spočívá ze-
jména v sečení a celkové údržbě 
trávníku. Sečení probíhá celo-
ročně. Jelikož se jedná o novou 
plochu, kde se ještě  nevytvořil 
souvislý trávník, museli jsme 
letos v září celou plochu narušit 
a  znovu přesít travním seme-
nem. Následně jsme využili slu-
žeb okolních zemědělců, kteří 
nám trávu zaváleli. Nyní již spo-
léháme na počasí. Je to spousta 
práce a  stojí to nemalý peníz. 
Proto bych chtěl touto cestou 
poděkovat městu Prostějov za 
jeho finanční podporu našeho 
klubu při rozvoji tohoto krásné-
ho technického sportu.

Dále bych chtěl touto cestou 
oslovit občany, kteří se mode-
lářskou činností zabývají nebo 
by měli o ni zájem a chtěli by 
se účastnit  společenského 
dění modelářů, že mají mož-
nost rozšířit naše řady. Veškeré 
dotazy, popř. přihlášky lze za-
sílat na e-mail: lmkprostejov@
seznam.cz. Bc. Libor Škobrtal

 Předseda LMK Prostějov

Leteckomodelářský klub Prostějov
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Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

•   Jste technicky založený a manuálně zručný? •   Máte tvořivého ducha a chcete být platným členem týmu?
•   Záleží Vám na perfektně odvedené práci ? •   Máte technické vzdělání v oboru instalatér, elektro nebo jiné ? 

Naše společnost PRESSKAN system, a.s. se již více než 25 let specializuje na systémy tlakové kanalizace. Protože nám práce stále přibývá, hledáme zručné a ochotné 
lidi, kteří umí vzít za práci, mají rádi adrenalin a jak se říká „mají ručičky ze zlata“ na pozice, které jsou vhodné i pro absolventy:

PRACOVNÍK PRO VÝROBU A KOMPLETACI,
MONTÉR TLAKOVÉ KANALIZACE PROVOZNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Výsledkem Vaší práce budou: Výsledkem Vaší práce budou:
•   Kvalitní výrobky s dlouhou životností •   Přivezený a naskladněný materiál
•   Bezpečné a provozuschopné zařízení                        •   Včas vyexpedované a dodané výrobky 

•   Kvalitní výrobky s dlouhou životností

Pro tuto pozici nutně potřebujete: Pro tuto pozici nutně potřebujete:
•   Ochotu „pracovat rukama i hlavou“ •   Ochotu „pracovat rukama i hlavou“

•   Vyučen/SŠ v technickém oboru nejlépe instalatér nebo elektrikář •   Vyučen/SŠ nejlépe v technickém oboru

•   ŘP sk.B a ochotu cestovat po celé ČR •   ŘP sk.B

•   Komunikativnost a samostatnou orientaci v pracovní problematice •   Komunikativnost a samostatnou orientaci v pracovní problematice

•   Ochotu a schopnost učit se novým věcem a profesně se zdokonalovat •   Ochotu a schopnost učit se novým věcem a profesně se zdokonalovat

•   Výhodou znalost svařování plastových potrubí a kovů metodou MIG/MAG      •   Výhodou znalost svařování plastových potrubí a kovů metodou MIG/MAG 

Co získáte Vy u nás:
 Práci, která za Vámi bude vidět
 Nadstandardní finanční ohodnocení
 I v dnešní nejisté době můžeme garantovat jistotu práce
 Možnost dalšího zvyšování kvalifikace a profesního růstu
 Dovolená 25 dnů
 Služební telefon, příspěvek na stravování
 Mimořádné odměny za vynikající práci.

Pokud Vás pozice láká, neváhejte nás kontaktovat – my odpovíme každému. Kontakt: Eva Wichová, tel. 582 344 291, e-mail: presskan@presskan.cz

Pokud Vás pozice láká, neváhejte nás kontaktovat – my odpovíme každému. 
Kontakt: Eva Wichová, tel. 582 344 291, e-mail: presskan@presskan.cz

• Jste technicky založený a manuálně zručný?
• Máte tvořivého ducha a chcete být platným členem týmu?

• Záleží Vám na perfektně odvedené práci ?
• Máte technické vzdělání v oboru instalatér, elektro nebo jiné?

Naše společnost PRESSKAN system, a.s. se již více než 25 let specializuje na systémy tlakové kanalizace. Protože nám práce stále přibývá, hledáme zručné 
a ochotné lidi, kteří umí vzít za práci, mají rádi adrenalin a jak se říká „mají ručičky ze zlata“ na pozice, které jsou vhodné i pro absolventy:

PRACOVNÍK PRO VÝROBU A KOMPLETACI,
MONTÉR TLAKOVÉ KANALIZACE

Výsledkem Vaší práce budou: 
•  Kvalitní výrobky s dlouhou životností
•  Bezpečné a provozuschopné zařízení

Pro tuto pozici nutně potřebujete:
•  Ochotu „pracovat rukama i hlavou“
•   Vyučen/SŠ v technickém oboru nejlépe instalatér nebo elektrikář
•  ŘP sk.B a ochotu cestovat po celé ČR
•   Komunikativnost a samostatnou orientaci v pracovní problematice
•   Ochotu a schopnost učit se novým věcem a profesně se 

zdokonalovat
•   Výhodou znalost svařování plastových potrubí a kovů metodou MIG/MAG 

PROVOZNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Výsledkem Vaší práce budou:
•  Přivezený a naskladněný materiál
•  Včas vyexpedované a dodané výrobky 
•  Kvalitní výrobky s dlouhou životností

Pro tuto pozici nutně potřebujete:
•  Ochotu „pracovat rukama i hlavou“
•  Vyučen/SŠ nejlépe v technickém oboru
•  ŘP sk.B
•   Komunikativnost a samostatnou orientaci v pracovní problematice
•   Ochotu a schopnost učit se novým věcem a profesně se zdokonalovat
•   Výhodou znalost svařování plastových potrubí a kovů metodou MIG/MAG 

Co získáte Vy u nás:
    • Práci, která za Vámi bude vidět
    • Nadstandardní finanční ohodnocení
    • I v dnešní nejisté době můžeme garantovat jistotu práce
    • Možnost dalšího zvyšování kvalifikace a profesního růstu

    • Dovolená 25 dnů
    • Služební telefon, příspěvek na stravování
    • Mimořádné odměny za vynikající práci.
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Informace z města

U
sm

ěvavý senior

VERNISÁŽ
 

Helena Pirohová 
 

Téma: 
ATLETIKA KRÁLOVNA

SPORTU

KDE: ZŠ a MŠ Jana Železného

Budeme se na Vás těšit.

Základní škola a mateřská škola 
Jana Železného Prostějov

POŘÁDÁ
ZDARMA

KDY: úterý 15. listopadu 2022
od 16:00 do 17:00 hod.

v rámci programu Usměvavý senior

ŽELEZNÉ ZDRAVÍ www.zsjz.cz
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Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

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

pořádají

17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15-20
Kategorie soutěže:

l. Věk 15 - 17 let                  2. Věk 18 - 20 let                  3. Duo, trio – věk 15 - 20 let

SOBOTA  19.listopadu 2022
restaurace Národní dům / divadlo /  Prostějov 

Začátek: 9.00 hodin 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14.listopadu 2022 na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26
mobil 605 247 688 

E-mail: mobo@o2active.cz nebo mmobovka@seznam.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám!
K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3.

Restaurace Národní dům je na Vojáčkově náměstí v Prostějově, 
je součástí Městského divadla. V restauraci je zajištěno občerstvení pro účastníky.  

Tuto akci podporují:

NADAČNÍ FOND SPORTU, KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PROSTĚJOV 

Tato akce se koná pod záštitou  významných osobností našeho regionu – poslance  
parlamentu  ČR   ing. Radima Fialy a Primátora města Prostějov Mgr. Františka Jury.  

 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose 

Prostějov
 Kravařova 14, 

telefon: 582 406 050, 
739 201 341
LISTOPAD  2022

HUDEBNÍ OBOR
Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ, Kravařova 14

15., 16., 22., 23., a 24. 11. 2022

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – listopad 2022

Výstava MENART – ohlédnutí za jednotlivými ročníky 
stipendijní akademie 

Výtvarná dílna pro dospělé při ZUŠ Vladimíra Ambrose, 
Vápenice 3 výtvarný obor:

Odlévaná a drobná modelovaná keramika
11. 11. a 25. 11. 2022

17.15 – 20.15 hod.
přihlášení na e-mail: m.albinek@seznam.cz
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Vyberte si z nábídky našich vánočních 
bálíčků procedur a pobytů.
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INZERCE
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Vážení spoluobčané,
během času jsme se pře-

houpli do dalšího volebního 
období. V  obřadní síni pros-
tějovské radnice usednou noví 
i staronoví zastupitelé. Výsled-
ky jsou známé, ustavující za-
sedání zastupitelstva proběhlo, 
jsou zvolené orgány města. Chci 
především poděkovat všem vo-
ličům, kteří přišli do volebních 
místností. Uplatnit svou moc 
v den, kdy nám všem ji zákony 
svěřují, je nesmírně důležité, ať 
již jde o voliče kterékoliv strany. 
Zvláště chci poděkovat Vám, 

kteří jste podpořili volební stra-
nu Na rovinu! (STAN, TOP 09, 
Zelení) ať již velkým křížkem, či 
křížkem malým pro osobnosti. 
Vážíme si Vaší důvěry a bude-
me pracovat tak, abychom ji 
nezklamali. 

Byl jsem rád, že volební kam-
paň se odehrává velmi slušně. Bo-
hužel v posledním týdnu, jak už 
to bývá v Prostějově zvykem, těs-
ně před volbami se objevila řada 
výpadů proti naší volební straně. 
Některé v  podobě nevkusných 
úprav některých kandidátů na 
našich poutačích. Organizátoři 

tohoto trestného činu střelili dosti 
velkého kozla, když si mysleli, že 
tato antikampaň přiměje voliče 
ke změně rozhodnutí dát nám 
svůj hlas. Naopak, máme řadu 
ohlasů, že nám takový útok hlasy 
spíše přinesl. Děkujeme za to. Ve 
slušnější, byť podobně nenávistné 
rovině se nesl Černoškův elaborát 
„Kdo je kdo“ ve večerníku těsně 
před volbami a  v  tomto duchu 
zněla primátorova předvolební 
úvaha. Vážíme si toho, že sou-
peři z nás měli takové obavy, že 
k  výše zmíněnému vyvrcholení 
jejich pojetí předvolebního boje 

přidali i dvě mimořádná vydání 
Prostějovských radničních listů 
s PR články členů koalice a dvě 
mimořádné předvolební přílohy 
večerníku v  červnu a  září, kte-
ré stály městskou kasu celkem 
203  199 Kč. Přes všechny tyto 
skutečnosti jsme obsadili ve vol-
bách druhé místo a my si tohoto 
úspěchu velmi vážíme a  děku-
jeme Vám, že jste nám k němu 
pomohli. Budeme dál vnášet 
světlo do zarezlých struktur rad-
nice. Budeme se stavět proti ma-
chinacím s městským majetkem, 
budeme bojovat za Hloučelu, za 

návrat vody do městských ru-
kou, za vize, které přemění naše 
město v město atraktivní, byť jsou 
nyní označovány za megaloman-
ské. Letošní volby mě upevnily 
v mém souhlasu s olympijským 
výrokem, který vyslovil baron 
Pierre de Coubertin: „L’impor-
tant dans la vie ce n’est point le 
triomphe, mais le combat, l’e-
ssentiel ce n’est pas d’avoir vaincu 
mais de s’être bien battu.“ Je čas se 
k němu vrátit i v Prostějově.

V Prostějově 12. října 2022
Aleš Matyášek, Na rovinu! 

(STAN, TOP09, Zelení) 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych těm z  vás, 

kteří mi dali v  komunálních 

volbách svůj hlas, poděkoval. 
Právě vy jste tím důvodem, 
proč se na „to“ už nevykaš-
lu. Vaše důvěra je nejen pro 
mne, ale i pro koalici Na rovi-
nu! velmi cenná, protože jste 
nepodlehli mediální masáži 
nabízející jednoduchá řešení 
a celostátním vlivům.

Mnoho voličů v  komunál-
ních volbách „vystavovalo účet 
vládě“. Jejich účtování na ko-

munální úrovni bude však zcela 
jistě vykládáno tak, že souhlasí 
s  programem stran, které vo-
lili. Že šlo o  vystavování účtů 
je patrné především nárůstem 
hlasů u stran, které v Prostějově 
v  podstatě ani žádný program 
nemají. Každý svého štěstí strůj-
cem.

Mrzí mě, že 60 procent pro-
stějovských voličů nechce mít 
na dění v Prostějově vliv anebo 

je jim to zkrátka jedno. Nevo-
lí. Nechají se vláčet ostatními. 
A přitom jde i o jejich peníze. 
O ty jde vždy v první řadě. Po-
kud pominu celostátní témata, 
tak v  Prostějově bude třeba 
učinit mnohá rozhodnutí, kte-
rá budou mít přesah i do dale-
ké budoucnosti. Půjde o změ-
nu územního plánu, o to, kdo 
vám bude prodávat pitnou 
vodu, o  nakládání s  odpady 

a jejich zpracování, o zakázky 
na komunální služby a samo-
zřejmě také o „kulturák“ nebo 
bazén. 

Tím, že jste mi dali svůj hlas, 
to pro vás nekončí. Sledujte 
mne, zajímejte se, pište mi.

Hezký podzim!
Petr Ošťádal, Na rovinu! 
(STAN, TOP 09, Zelení)

(redakci PRL odesláno 
12. 10. 2022)

Poslední dobou můžeme 
v našem městě vidět uschlé kme-
ny jilmů, například na ulici Ko-
menského u CMG nebo u Hané 
na sídlišti Svobody za autobu-
sovou zastávkou. Jsou to stromy 
napadené  jilmovou grafiózou. Je 

to nemoc stromů původem z Ni-
zozemska, kterou nejčastěji přená-
ší brouk bělokaz pruhovaný. Tyto 
napadené stromy je třeba vykácet. 
Dříve byly jilmy velmi oblíbené 
v parcích, městských alejích nebo 
na hřbitovech. Bohužel zmíněné 

onemocnění způsobilo, že je jil-
mů čím dál méně a sázet se téměř 
nedoporučuje. Podobně je na tom 
také borovice vejmutovka, kterou 
napadá nemoc rez vejmutovko-
vá. Takto nemocné borovice jsou 
v Kolářových sadech i na sídlišti 

Svobody. Mezihostitelem je totiž 
rybíz černý s dosahem až více než 
500 m. V našem městě roste málo 
stromů a mnohé z nich jsou ne-
mocné. Sázet stromy je nutnost! 
Při výsadbě alejí je ale třeba velmi 
důkladně zvažovat skladbu stro-

mů tak, aby nové stromy neze-
mřely dříve, než bychom si přáli. 
Strom totiž dosahuje dospělosti 
běžně až po 40 letech.
Tomáš Peka, zastupitel Na rovinu! 

(STAN, TOP09, Zelení). Článek 
předán redakci dne 11. 10. 2022.

Jilmový exodus aneb smrt v ulicích

Příspěvek zastupitele Aleše Matyáška

Příspěvek zastupitele Petra Ošťádala
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INZERCE

Milí spoluobčané, do-
volte mi, abych vám ještě 
jednou jménem celé prostě-
jovské SPD poděkoval za to, 
že jste nám svými hlasy dali 
důvěru do dalších čtyř let. 
Opět se jednou ukázalo, že 
zodpovědná a dlouhodobá 
práce je víc než desítky bill-
boardů čtrnáct dnů před volbami. Co 
nás v těchto čtyřech letech čeká?

Nejprve vysvětlení, proč je SPD i  se 
svými šesti zastupiteli opět v opozici? Po 
zveřejnění výsledků voleb probíhala inten-
zivní a korektní jednání, a přestože jsme se 
s vítězem voleb, tedy hnutím ANO, shodli 
na mnoha bodech volebního programu, 
dostala přednost až čtvrtá ODS a páté Pé-
véčko. Tak to prostě je a my se s tím, bohu-
žel, musíme naučit pracovat. Zastupujeme 
poměrně významné procento voličů, kteří 
dali důvěru nám i  našemu volebnímu 
programu, takže chceme i  nadále zůstat 
konstruktivní opozicí. Rozumné návrhy 
podpoříme, jako v předchozím volebním 
období, bez ohledu na stranickou přísluš-
nost navrhovatele. Zastáváme názor, že do 
komunálu politický fanatismus prostě ne-
patří. Kéž by se tím řídili všichni, hned by 
se nám zde žilo lépe. Po rozhovorech s pa-
nem primátorem tedy věřím, že se nám 
povede u mnoha bodů z našeho volebního 
programu najít společné řešení. Například 
náš návrh v části V. změny územního plá-
nu, týkající se oblasti Hloučela, je myslím si 
velmi dobrý. Je škoda, že se mu v minulém 
období nedostalo více pozornosti. To je ten 
zelený pruh v trojím členění v šířce 60–80 
metrů od stávající cyklostezky směrem 
k nemocnici. Ve zbývající části navrhuje-
me povolit výstavbu rodinných domků 
s určenou maximální výškou a případný-
mi dalšími regulacemi. Prostějov se musí 
rozvíjet, takže rozumná plánováná výstav-
ba společně s ochranou zeleně je jednou 
z cest, jak zabránit vymírání našeho města 
a zároveň jak zachovat unikátní biokoridor 
i pro další generace. Současně se vytvoří 
směrem k  sídlišti Hloučela protihluková 
stěna. Tato skutečnost rozvířila v  letních 

měsících prostějovské soci-
ální sítě.

Nemohu pominout naše 
heslo „Bezpečný a  prospe-
rující Prostějov“. Myslím si, 
že zejména bezpečné ulice 
budou jedním ze základ-
ních problémů, které nás 
v následujícím období čekají. 

Celorepubliková politika vlády národní 
pohromy a  její neschopnost zvládnout 
energetickou a  potažmo ekonomickou 
krizi, kdy opět vše jen přenáší na občany, 
a přitom sama se stará o cizí, povede ke 
zhoršení situace i v této oblasti. 

Zde malá odbočka. Zastropování u si-
lové elektřiny na 6 Kč/kWh znamená ve 
skutečnosti pro koncového zákazníka asi 
9 Kč/kWh, a to prý ještě nebude na celý 
rozsah. Pokud máte běžnou spotřebu na 
chod domácnosti asi 2 MWh za rok, bu-
dete takto platit nově minimálně 18 tisíc 
Kč. Mimochodem, my v ČR tu 1 kWh 
umíme vyrobit asi za 50 haléřů! Ještě vět-
ší problém ovšem nastane u  stropování 
plynu, kde nezdůrazňují, že nezastropo-
vali kubík plynu, ale opět 1 kWh na ceně 
3 Kč. Jeden kubík plynu tedy bude stát asi 
33 Kč! Za kolik že jsme jej kupovali dří-
ve? Co to znamená? Pokud máte běžnou 
spotřebu na topení a vaření v rodinném 
domě okolo 25 MWh za rok, bude vás to 
stát asi 80 tisíc Kč. Opět to nemá pokrýt 
celý objem. Pomíjím fakt, že pokud vám 
končí smlouva, nového dodavatele hned 
tak asi neseženete.  Díky nesmyslně kon-
struovanému zastropování budou totiž 
krachovat další distributoři. Ono totiž 
to absurdní navýšení ceny vzniká spíše 
v předchozích článcích výrobního a distri-
bučního řetězce. A mimochodem, to za-
stropování stejně zaplatíme ze svých daní, 
takže tyto peníze pak zákonitě musí někde 
chybět. Pokud k tomu připočtete náklady 
na vodu, náklady na dopravu, náklady na 
jídlo, kde se inflace drží již na hranici 20 
%, propadne se i  nižší střední vrstva do 
chudoby. Proto i já aktivně vystupuji proti 
energetické politice této vlády a dostávám 
za to na sociálních sítích různé šťavnaté 

přídomky. Abych nezapomněl, ve výše 
uvedeném vůbec nezmiňuji, jaký dopad 
to bude mít na místní firmy. Soukromým 
průzkumem jsem si ověřil, že problémy 
a  propouštění již započaly, i  když zatím 
jen v jednotkách či desítkách případů. A to 
jsme teprve na počátku chladných měsíců. 
Naše politická opozice, ať už místní, nebo 
republiková, nás obviňuje z  neustálého 
strašení. Čas však obvykle ukázal, že pro-
blémy, na které jsme s předstihem upozor-
ňovali, opravdu nastaly. Bohužel, tento čas 
se tím promarnil a následné hašení požáru 
je vždy nákladnější.

Zpět ale k  bezpečným ulicím. Jed-
ním z  projektů, který navrhneme, bude 
bezpečný koridor, který vychází z  mé 
práce z roku 2015. V jejím rámci byl také 
proveden výzkum vnímání občanů na 
rozsah městských kamerových systémů. 
O  co jde? Vytipují se význačné lokality, 
například již zmiňované sídliště Hloučela 
a hlavní nádraží a nejkratší trasa bude po-
kryta kamerovým systémem. Ne skrytě, 
ale veřejně. Úkolem není někoho nachytat, 
ale působit preventivně. Pokud pak třeba 
žena či senior půjde touto trasou, je velká 
pravděpodobnost, že do cíle dojde i  se 
svou peněženkou. Kdo má rád adrenalin 
a nemá v oblibě velkého bratra, může jít 

bočními ulicemi. Výzkum potvrdil kladné 
vnímání takového projektu. Rozhodně ale 
budeme, i při nejhorších scénářích, proti 
omezování osvětlení ulic, které alespoň 
slouží jako nejzákladnější pasivní bezpeč-
nostní prvek.

Opět vyzveme spoluobčany ke spolu-
práci na projektech z participativního roz-
počtu, kde již z hlasování naštěstí zmizely 
ty negativní hlasy živené osobními antipa-
tiemi. Budeme také podporovat všechny 
kroky, které povedou k bezpečné jízdě na 
kole, ať již za sportem, tak i do zaměstná-
ní či do školy. To se v současné době na-
příklad o Vrahovické ulici říct rozhodně 
nedá. Přitom zákon říká jasně: Ve vyhra-
zeném jízdním pruhu a  jízdním pruhu 
pro cyklisty je podle § 27 odst. 1 písm. i) 
zák. č. 361/2000 Sb. zakázáno zastavení 
a stání. Sám jsem byl svědkem toho, jak při 
kraji zastavilo nákladní vozidlo a  rodina 
i s dítětem byla nucena vjet na kolech až ke 
středové čáře, kde těsně míjela protijedou-
cí vozidla. To považuji, zejména s ohledem 
na děti, za zločin a budeme požadovat čas-
tější kontroly ze strany policie.

Je toho ještě mnohem víc a  budeme 
rádi, když nám napíšete své podněty na  
e-mail: prostejov@spd.cz.   Pavel Dopita, 

předseda zastupitelského klubu SPD
INZERCE

Co nás čeká následující čtyři roky?

Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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MOC DĚKUJEME A GRATULUJEME 
ke sbírce titulů mistrů ČR ve smíšených 

družstvech ve všech mládežnických věkových kategoriích.

DĚKUJEME VŠEM, CO NÁS PODPORUJÍ

nahoře zleva:  
trenéři Adam Nápravník 
a Pavel Krček 

uprostřed zleva: 
Valerie Jurková, Jiří Král, 
Alan Teo Skoták

dole zleva:  
Laura Tomečková, 
Karel Alturban 

nahoře zleva:  trenéři Pavel Krček, Adam Nápravník a Tomáš Kajlík 

dole zleva:  Vanessa Balej, Tereza Vychodilová, Monika Bačíková, 
  Tomáš Frelich, Matyas Oprchal, Matěj Veselý, Julie Stejskalová, 
  Matyáš Blaščík

nahoře zleva:  trenér Jan Perůtka, fyzioterapeut Petr Sedláček, Julie Paštiková, 
  Barbora Veselá, Gloria Levinsky, Josef Lebiš, Tobiáš Čank, Thijs Boogaard, 
  Jaroslav Zavřel, Jan Spáčil, trenéři Tomáš Kajlík a Jaroslav Soukup

dole zleva:  Jan Sýkora, Filip Košárko, Jan Raštica, Josef Svoboda, Leon Sloboda

nahoře zleva: fyzioterapeut Petr Sedláček, trenéři Tomáš Josefus, Antonín Pánek, 
  Jan Perůtka, Hynek Bartoň, Štěpán Mrůzek, Jan Kumstát, Maxim Mrva,  
  Jakub Menšík, Jan Hrazdil, Patrik Homola, 
  kondiční trenér Radek Štěpánek, Jaroslav Bejlek, Olaf Pieczkowski
 

dole zleva:  Linda Klimovičová, Sára Bejlek, Kristýna Tomajková, Julie Štruplová

zleva: fyzioterapeut Petr Sedláček, trenérka Pavlína Tichá, Terezie Hrdličková, 
 Natálie Havlíčková, Anna Pircher, Marek Mikeš, Pavel Oliver Dufek, Gloria Levinský,  
 Matyáš Maršík, Michal Rakouš, Václav Barina, Tadeáš Dorazil, Tomáš Havel, 
 trenéři Tomáš Kajlík a Jaroslav Soukup
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KOMPLETNÍ
SERVIS
V OBLASTI
BYDLENÍ

• Prodej nemovitostí 
• Pronájem nemovitostí 
• Odhady nemovitostí 
• Financování
• Pojištění

TVORBA

ZDARMA

Svatoplukova 2594/21
79601 Prostějov
Kancelář v 1. patře
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