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Vyroste v Sušilově ulici nový komunitní
dům pro seniory? Foto: Archiv MMPv
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zlatnictví Kalábová + K
 v Prostějově nEní naší PobočKou 

ani obchodním PartnErEm
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Sháním ke koupi byt s balkonem.
PLATÍM HOTOVĚ 

(peníze z prodeje domu)

773 545 092
HLEDÁM KE KOUPI 

RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU,
CENOVĚ MŮŽEME MAX. DO 5. mil. KČ.

792 273 285
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Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v čistém 
prostředí, kde bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v práci potkávat 

zahraniční kolegy?

Potom kontaktujte Toray – japonskou společnost úspěšně působící po celém světě, 
která pro svou pobočku v Prostějově hledá vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Požadujeme:
 • střední odborné vzdělání (výuční list) nejlépe technického směru •

• manuální zručnost •
• fyzickou zdatnost •

• ochotu pracovat ve směnném režimu, pečlivost a odpovědný přístup k práci •
• předchozí praxe výhodou, ne však podmínkou •

Nabízíme: 
• mzdové ohodnocení odrážející zkušenosti a pracovní výkon •

• pravidelné odměny • práci na jednu směnu i ve vícesměnných režimech •
• 5 týdnů dovolené, závodní stravování, program akcí pro zaměstnance •

• dlouhodobou stabilitu •
• pracovní prostředí, kde bezpečnost práce je prioritou •

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:

Toray Textiles Central Europe, s. r. o., Průmyslová ul. 4, 796 40  Prostějov
Personální oddělení

personalni@ttce.toray.cz
°   582 303 224    °    Fax:    582 303 491   °

www.toray.cz

OperátOr tkalcOvny – zakladač, seřizOvač
OperátOr úpravy airbagOvé tkaniny

OperátOr výrOby bezvOdých OfsetOvých desek

16
10

24
33

21
6

16
10

24
33

21
5

15
01

27
30

04
5

MVDr. Nora Voříšková, 
MVDr. Lucie Soušková
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Prostějovské radniční listy

Výroèí měsíce
Před 320 lety – 3. 11. 1696 – zemřel v po-

vodí Amazonky prostějovský rodák, kněz 
a jezuitský misionář Jindřich Václav Richter 
(1653–1696). Vystudoval filozofii a teologii 
a v roce 1683 byl vysvěcen na kněze.  Potom 
následovala dráha misionáře z Jižní Americe. 
Zakládal zde redukce – osady, ve kterých usa-
zoval domorodé indiány. Učil je křesťanským 
zásadám, zemědělství a řemeslu. Budoval zde 
školy a  kostely. Sestavil také slovníky a  ka-
techismy v indiánském jazyce. Zemřel jako 
oběť povstání indiánů proti španělským kolo-
nizátorům. Jeho životní osudy byly zpracová-
ny v řadě beletristických knih (např. František 
Křelina: Amarú – syn hadí, Oldřich Kašpar: 
Smrtí život nekončí). O jeho misionářské čin-
nosti se dozvídáme prostřednictvím dopisů, 
které posílal svým představeným, např. Em-
manuelu de Boyemu a Janu Waldtovi. Vyšly 
také tiskem. Naposledy v knize od Pavla Za-
vadila Čeští jezuité objevují Nový svět. 

12. 11. si připomínáme 150 let od narození 
sochaře a medailéra Stanislava Suchardy

(1866–1916). Rodák z Nové Paky a žák J. 
V. Myslbeka  působil jako profesor na Umě-
leckoprůmyslové škole v Praze. Byl také vý-
razným organizátorem Spolku výtvarných 
umělců Mánes. Jeho díla najdeme i v Prostě-
jově. Architekt Národního domu Jan Kotěra 
jej totiž přizval k výzdobě budovy Národní-
ho domu.  Je autorem stylizovaných reliéfů 
Hanáka a  Hanačky na pilířích vstupního 
baldachýnu do divadelní části budovy. Dále 
vytvořil hlavy Hanaček ve věncích nad kru-
hovou balustrádou levého a pravého pylonu. 
Další Suchardovo dílo najdeme na městském 
hřbitově – bronzový anděl žalu z roku 1902 
na hrobce rodiny Vojáčkových. 

„Zde odpočívá český vlastenec Otto Ma-
reš, který své celé 50ti letou prací získané 
jmění věnoval národu, kterému za všech 
životních okolností s  hrdostí a  nezlomnou 
věrností náležel…“ Tento nápis je na čestném 
hrobě prostějovského rodáka, plukovníka, 
dělostřelectva, vojenského odborného spi-
sovatele, vlastence a dobrodince města Otto 
Mareše (1843–1916). Zemřel 20. 11. 1916 
v  dolnorakouském Marbachu. Jeho ostat-
ky byly 24. 4. 1917 převezeny do Prostějova 
a pohřbeny v čestném hrobě. Prošel neleh-
kým osudem sirotka po vojenském gážistovi, 
výchovou v tzv. štiftě na Tetíně, absolvováním 
vojenských škol a dráhou rakouského důstoj-
níka, pod jehož uniformou tlouklo české 
srdce. Své jmění odkázal městu Prostějovu. 
Ve své závěti stanovil, aby z výnosů nadace 
byli podporováni chudí a potřební příslušníci 
českého národa a české spolky našeho města.

12. listopadu si připomínáme 120. výročí 
narození sběratele slováckých a  hanáckých 
písní, folkloristy a hudebníka JUDr. Jana Po-
láčka (1896–1968). Narodil se v  Jaroměři-
cích nad Rokytnou. Dětství a mládí prožil ve 
Strážnici. Právě zde si jej doslova podmanily 
lidové písně. V době studií hrál na basu a na 
cimbál v muzice Slováckého krúžku v Brně.  

Po absolvování právnických studií v  Praze 
(1924) pracoval krátce u soudu v Uherském 
Hradišti a v Brně. Od roku 1929 je jeho život 
spjatý s Prostějovem. Působil zde jako vyšší 
úředník městské správy a jako ředitel měst-
ských úřadů.  V roce 1950 odešel ze zdravot-
ních důvodů do důchodu. Začal se věnovat 
sbírání hanáckých lidových písní.  Z této ob-
lasti už měl velké zkušenosti (sestavil a vydal 
sedm zpěvníků slováckých písní). Hanácké 
písně vyšly ve dvou svazcích (Lidové písně 
z Hané, I., Brno 1966; II. díl, Kroměříž 1975). 
Jan Poláček se věnoval i žánrům zlidovělým, 
např. písním kramářským, duchovním, 
poutním, starým rektorským koledám a špa-
líčkovým legendám. Byl také vynikajícím 
zpěvákem, hudebníkem a poradcem náro-
dopisných souborů. Spolupracoval s dialek-
tology a etnografy. V muzice souboru Mánes 
hrál na cimbál. Byl členem Orchestrálního 
sdružení v Prostějově jako violoncellista. Dále 
byl jednatelem Klubu přátel umění v Prostě-
jově.  V roce 2011 vyšly knihy (Lidové písně 
z Hané I., II) v reedici v nakladatelství Albert 
Boskovice. V  roce 2010 vyšel 3. díl knihy 
Lidové písně z  Hané obsahující 450 písní 
z pozůstalosti sběratele uložené v Etnologic-
kém ústavu AV ČR v Brně a v Muzeu Pro-
stějovska v  Prostějově.  Všechny tři svazky 
edičně připravil a vydal sběratelův syn Ing. 
Jan Poláček. Jan Poláček zapisoval také lidové 
povídky a pověsti. Jejich část vyšla tiskem pod 
názvem Plomnovšti kapři (vydalo Muzeum 
Prostějovska v roce 2008). „Lidové písně jsou 
pravdivé, nic nezastírají, nic nezkreslují, jsou 
pravdivé jako život sám,“ uvedl o svém vzta-
hu k lidové písni Jan Poláček. Jeho památku 
připomíná v  Prostějově pamětní deska na 
domě v  Budovcově ulici č. 2, název ulice 
a  místo posledního odpočinku na zdejším 
hřbitově.

Závěrem si připomeňme jedno výročí ce-
lostátní. 21. listopadu uplyne sto let od úmr-
tí císaře Františka Josefa I. (1830–1916). 
Státník vládnoucí 68 let, milovník vojenství, 
vášnivý lovec, nikdy nekorunovaný český 
král i člověk poznamenaný řadou osobních 
tragédií. Bezpochyby je třeba ocenit objektiv-
ní pohled naší historické vědy na jeho osob-
nost i chápání jeho činů v kontextu doby, tedy 
tak, jak se o to již před sto lety pokusil historik 
Josef Pekař. Je třeba si uvědomit, že kolébkou 
našich demokratických a  parlamentních 
zkušeností byla právě rakousko-uherská říše 
doby Františka Josefa I. Připomeňme si i ně-
které jeho návštěvy v Prostějově. Například 1. 
10. 1844, kdy jako arcivévoda navštívil dra-
gounský pluk č. 5 v Prostějově, 14. 10. 1848 
při přesunu císařského dvora do Olomouce, 
květnové císařské vojenské manévry u Ne-
milan a Olomouce v roce 1851, 17. 7. 1853 
návštěvu Prostějova v souvislosti s návštěvou 
korunních zemí před jednáním s carem Mi-
kulášem I. v Olomouci či návštěvu 20. 10. 
1866 po prohrané prusko-rakouské válce.

 Hana Bartková

Ve dnech 12.-14. 10. 2016 se uskutečnilo v Prostějově zasedání Kolegia ředitelů měst-
ských policií statutárních měst a hl. města Prahy. Setkání se uskutečnilo pod záštitou 
primátorky .města Prostějova RNDr. Aleny Raškové. 

Dne 22. září 2016 proběhla v Prostějově premiérově Burza práce a vzdělání. 
Hlavními organizátory byla Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad 
práce v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a spoluorganizátorem město Pro-
stějov. Hlavním cílem bylo široké veřejnosti prezentovat významné firmy regionu 
a školy, které s nimi spolupracují.
Burzy se účastnilo celkem 39 vystavovatelů, z toho 28 firem a 11 škol. Návštěv-
nost byla obrovská a velmi mile organizátory překvapila.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 

24.100 ks Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01  Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé 
domácnosti. Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrá-
tu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433, 
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215.

Prostějovské radnièní listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, s. p.

V případě problémů s doručováním Prostějovských radnič-
ních listů je možno volat panu Janouškovi – 605 220 360

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Být jiný není překážka
Statutární město Prostě-

jov, Zdravé město Prostějov 
pořádají předvánoční setká-
ní dětí a  žáků speciálních 
škol a  uživatelů sociálních 
služeb. Součástí akce je 
i soutěž.

Tradiční předvánoční se-
tkání dětí a žáků speciálních 
škol a  uživatelů sociálních 
služeb v  Prostějově proběh-
ne už po sedmé. Setkání 
s  názvem Žijí mezi námi, 
se uskuteční pod záštitou 
primátorky Aleny Raškové 
a organizátoři představí pro-
gram, který si pro návštěv-
níky sami připravili. Setkání 
můžete navštívit 1. 12. 2016 
od 8:30 do 12:00 hodin 
v  Kulturním klubu DUHA, 
Školní 4, Prostějov, sál v 1. 
patře.

Součástí programu je také 
soutěž  o  nejhezčí vánoční 
ozdobu, která je určena pro 
širokou veřejnost, žáky a stu-
denty prostějovských škol, 
rodiče i kamarády.

„Soutěžní výrobky jsou vy-
staveny od 14. 10. 2016 v In-
formační službě na náměstí 
T. G. Masaryka, vyhlášení 
soutěže pak proběhne 1. 12. 
2016,“ říká koordinátorka 
Zdravého města Prostějov 
Alena Dvořáková. Hlasovat 
o  nejkrásnější vánoční oz-
dobu může každý v  Infor-
mační službě nebo můžete 
zaslat svůj hlas na e-mail:  
alena.dvorakova@prostejov.eu.

Soutěžní předměty
(viz fotografie):

1)  CSSP vánoční stromek 
se zvonečkem – přírodní ma-
teriál

2)  Tyflocentrum Vánoční 
stromek  se zvonečkem – bílý 
dekor

3)  SONS – vánoční deko-
race s  přírodní ozdobou, zá-
věsný

4) Charita – Tři andílci 
z přírodního materiálu   -kaa-
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Zámek badatelům odhalil 
dobové omítky a výzdobu

Zámecké stěny vydaly další objev. Tím 
je plošně významný výskyt fragmentárně 
dochovaných souvrství renesančních kleto-
vaných omítek, lokálně s iluzivní malířskou 
výzdobou.

Rada města Prostějova proto schválila 
výběrové řízení na provedení restaurování 
vnitřních renesančních omítek a nástěnných 
maleb ve třech místnostech v severozápad-

ním a  jižním křídle Pernštýnského zámku. 
Řízení bude vyhlášeno formou výzvy jed-
nomu zájemci, a to MgA. Lucii Bartůňkové, 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 

„Během probíhajících stavebních úprav 
jsme zde zjistili plošně významný výskyt frag-
mentárně dochovaných souvrství renesanč-
ních kletovaných omítek, lokálně s  iluzivní 
malířskou výzdobou.

Protože se jedná o historické dědictví ur-
čené mimo jiné příštím generacím, je třeba 
místnosti restaurovat. Vzhledem k  vysoké 
specifičnosti a složitosti restaurátorských pra-
cí, ale především vzhledem k požadované ča-
sové přizpůsobivosti a flexibilitě restaurátora, 
jsme provedli ve spolupráci se správním or-
gánem telefonický průzkum trhu. Na základě 
tohoto průzkumu přizvali ke spolupráci při 
průzkumných restaurátorských pracech Lu-
cii Bartůňkovou z Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice. Fakulta následně vypra-
covala záměr provedení restaurování, který 
předložila k posouzení pracovníkům Národ-
ního památkového ústavu v Olomouci,“ uve-
dl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Celková částka na restaurování omítek činí 
1,62 milionu korun. Letos bude proinvesto-
vána částka ve výši 200 tisíc korun, dofinan-
cování restaurování omítek pak proběhne 
v roce 2017. -jg-,-kaa-

„Stále platí, že židovská obec, resp. 
americká dobročinná organizace 
pracuje na architektonickém řešení 
celého prostoru starého židovského 
hřbitova. V  žádném případě se ne-
jedná o obnovení hřbitova, ale o zvý-
šení piety daného místa. V jednání je 
návrh, který předpokládá vymezení 
historického prostoru živým plotem 
(nikoli cihlovou či jinou pevnou zdí!), 
s možným umístěním nalezených ná-
hrobků, který je zatím šest, do prosto-
ru. Ani přesun parkoviště by neměl 
být tak problematický. Místo, které je 
vytipováno, je od stávajícího parko-

viště vzdáleno pouze několik desítek 
metrů a bude mít stejné množství par-
kovacích míst. Představitelé nadace 
již několikrát deklarovali, že finanční 
náklady na přesun a  budování nové-
ho parkoviště půjdou na „jejich účet“. 
Pro mě je nepřekročitelnou podmín-
kou bezproblémové fungování školy, 
bezpečný přístup a únikové cesty pro 
žáky a  příjezd vozidel integrovaného 
záchranného systému, shrnula pri-
mátorka Alena Rašková. Pokud bude 
hřbitov pravomocně prohlášen za kul-
turní památku, budou se k  projektu 
vyjadřovat i památkáři.  -jg-

V souvislosti s rehabilitací starého židovského 
hřbitova je zmiňovaný projekt stále ve stejné fázi, 

jak jsme informovali i v minulém vydání 
Prostějovských radničních listů:

Část severní stěny s barokním výklen-
kem v místnosti 202d v prvním patře

Židovské náhrobky se našly 
až v  Ondraticích u Brodku
Kampaň za hledání ztracených ná-

hrobků ze starého židovského hřbitova 
v Prostějově má dva další cenné úlovky 
z Ondratic. Jde navíc i o potvrzení jed-
né z teorií historiků, jak se se hřbitovem 
zacházelo po roce 1943. Oba náhrobky 
jsou z  kvalitního kamene, o  nichž se 
předpokládalo, že je od města mohli 
nakupovat kameníci, architekti a  sta-
vitelé. Podle svědectví z  Ondratic 
se tam náhrobky dostaly po zrušení 
prostějovských kamenických živností 
v 50. letech. Náhrobek Josefa Schnab-
la, který zemřel v roce 1895, je označen 
i viditelným evidenčním číslem z doby 
okupace. 

Další náhrobek s  velmi smutným 
textem připomíná úmrtí tří dětí z rodi-
ny Hermanna Hatscheka, která bydlela 
ve Vsisku (dnes součást Velkého Týnce 
u  Olomouce). Vytesané údaje obsahují 
drobné chyby, ale z  matriky zemřelých 
se podařilo vyčíst, že ve třech dubnových 
dnech roku 1866 přišla rodina o pětiletá 
dvojčata Alexandra (zemřel na záškrt) 
a  Henriettu (zemřela na tuberkulózu) 
a  třináctiletou dceru Rosu (zemřela na 
záškrt). V loňském roce byl nalezen ná-
hrobek v sousedních Sněhoticích, proto 
lze očekávat, že se v této oblasti mohou 
v budoucnu objevit i další svědkové his-
torie starého židovského hřbitova. -tj-
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Kolegium ředitelů městských policií
Ve dnech 12.-14.10. 2016 se 

uskutečnilo v  Prostějově za-
sedání Kolegia ředitelů měst-
ských policií statutárních měst 
a hl. města Prahy.

Setkání se uskutečnilo pod 
záštitou primátorky Statutárního 
města Prostějova RNDr. Aleny 

Raškové.  V  našem městě jsme 
také přivítali na kolegiu poslan-
ce parlamentu ČR a  předsedu 
podvýboru pro bezpečnost Ing. 
Romana Váňu, pracovníky Mi-
nisterstva vnitra ČR Mgr. Milenu 
Bačkovskou a  JUDr. Ivo Chaue-
ra a  dále vedoucího územního 

odboru Policie ČR, plk. Mgr. 
Miroslava Spurného. Hlavním 
tématem setkání bylo projednání 
příprav novelizace zákona o obec-
ní policii, aplikace změn přestup-
kového zákona a  problematika 
rejstříku trestů, evidenčních 
systémů městských policií a v ne-

poslední řadě implementace mo-
derních technologií do činnosti 
městských policií. Součástí setká-
ní bylo i předávání poznatků a in-
formací o  činnostech městských 
a obecních policií, postupy a jejich 
realizace, se kterými se strážníci 
v  praxi setkávají. Kolegium tak 

přispívá ke sjednocení postupů 
a vytváření metodik ve spolupráci 
s  Ministerstvem vnitra ČR. Po-
slední den byl věnován prohlídce 
prostor služebny Městské policie 
Prostějov. Semináře kolegia se ko-
nají každoročně, vždy v některém 
ze statuárních měst.  -jn-

SETKÁNÍ 
VEDENÍ MĚSTA 

S OBČANY:
Žešov 

Hasičská zbrojnice 
10. 11. 2016  

od 17:00 hod.
Čechovice 
Sokolovna 

24. 11. 2016  
od 17:00 hod.

Územní odbor PČR Prostějov má nového vedoucího
Tři měsíce po odchodu plu-

kovníka Pavla Nováka (foto vle-
vo)  z  postu vedoucího Územ-
ního odboru PČR Prostějov 
má tento odbor nové vedení. 
Novým vedoucím byl ustanoven 
dosavadní zástupce Pavla No-
váka plk. Mgr. Miroslav Spur-
ný (foto uprostřed). Zástupcem 
vedoucího Územního odboru 
PČR Prostějov se stal plk. Mgr. 
Tomáš Adam (foto vpravo), který 
přešel z  Národní centrály proti 
organizovanému zločinu SKPV, 
expozitura Ostrava.  -red-

Navazujeme na článek zve-
řejněný v  minulém vydání 
Prostějovských radničních lis-
tů a zaměříme se nyní na dal-
ší fáze zavádění elektronické 
evidence tržeb, a to s ředitelem 
sekce Územního pracoviště 
v  Prostějově Finančního úřa-
du pro Olomoucký kraj Ing. 
Pavlem Prudkým.

Pane řediteli, druhá fáze EET 
má být spuštěna k  1. 3. 2017. 
Koho se týká?

Maloobchod – to se zdá být 
pojem poměrně jasný, ale služby 
– které konkrétně spadnou do 3. 
fáze?

Ve druhé fázi, od 1. března 
2017, se k evidenci tržeb připojí 
poplatníci, kterým plynou tržby 
z  velkoobchodu a  maloobcho-
du. Aby odpověď na tuto otázku 
byla přesná, musíme si pomoci 
Klasifikací NACE – Klasifikací 
ekonomických činností Českého 
statistického úřadu (viz. https://
www.czso.cz/csu/czso/klasifika-
ce_ekonomickych_cinnosti_cz_

nace -pozn.red.). Ve druhé fázi 
realizace Elektronické evidence 
tržeb se do systému tedy zařadí 
činnosti jako Obchod s motoro-
vými vozidly, kromě motocyklů, 
Obchod s  díly a  příslušenstvím 
pro motorová vozidla, kromě 
motocyklů,  Velkoobchod, kro-
mě motorových vozidel, Ma-
loobchod, kromě motorových 
vozidel (vč. stánkového prodeje, 
prodeje na tržištích…). Ve druhé 
fázi tak začnou evidovat tržby ti 
podnikatelé, kteří pouze přepro-
dávají zboží, které nakoupili od 
výrobců (příp. podnikatelů v ze-
mědělství), tedy zejména sub-
jekty provozující maloobchodní 
a velkoobchodní činnost. 

Ve třetí fázi, která je v  tuto 
chvíli ještě poměrně daleko - od 
1. března 2018, se do elektro-
nické evidence tržeb dále zapojí 
poplatníci provozující všechny 
ostatní činností, které nejsou 
zahrnuty v  první, druhé nebo 
čtvrté fázi., např. svobodná po-
volání, taxislužba, podnikatelé 
ve výrobě apod. bez ohledu 
na to, zda se jedná o  službu 
nebo výrobu, přičemž rozho-
dující je opět zařazení činnosti 
podnikatele podle Klasifikace 
NACE. Jedná se o činnosti jako 
Rostlinná a  živočišná výroba, 
myslivost a  související činnosti 
(podnikatele ve výrobě), Výroba 
potravinářských výrobků), Po-
zemní a potrubní doprava (např. 
taxislužba, železniční osobní 
doprava meziměstská, silniční 
nákladní doprava,…), Právní 

a  účetnické činnosti (právníci, 
účetní, …), Veterinární činnosti, 
Zdravotní péče (lékaři, dentisté, 
…) a  celá řada dalších činností 
jako autoservisy, „dlouhodobé“ 
ubytování ....

Až ve čtvrté fázi (od 1. červ-
na 2018) se do evidence tržeb 
připojí poplatníci, kterým ply-
nou tržby z  vybraných řemesel 
a  výrobní činnosti. Zejména 
Výroba textilií, Výroba oděvů, 
Výroba usní a  souvisejících vý-
robků, Zpracování dřeva, výroba 
dřevěných, korkových, prou-
těných a  slaměných výrobků, 
kromě nábytku, Výroba papí-
ru a  výrobků z  papíru, Výroba 
mýdel a  detergentů, čistících 
a  leštících prostředků, parfémů 
a  toaletních přípravků, Výroba 
pryžových a plastových výrobků, 
Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků, Výroba 
kovových konstrukcí a kovoděl-
ných výrobků, kromě strojů a za-
řízení, Výroba nábytku, Ostatní 
zpracovatelský průmysl (výrobci 
her a hraček, sportovních potřeb, 
hudebních nástrojů…), Opra-
vy a  instalace strojů a  zařízení, 
Specializované stavební činnos-
ti (např. elektrikáři, obkladači, 
malíři, pokrývači…), Opravy 
počítačů a  výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domác-
nost (hodinový manžel, opravář 
počítačů…), Poskytování ostat-
ních osobních služeb (např. ka-
deřnice, maséři, kartářky…).

Od kterého data si může živ-
nostník vyzvednout autentizační 

údaje ke spuštění druhé fáze? Je 
lépe přijít osobně na FÚ nebo 
přes datovou schránku?

Přidělování autentizačních 
údajů začalo od 1. září 2016, po-
platníci si mohou jejich přidělení 
obstarat kdykoliv pro jakýkoliv 
termín zahájení evidování tržeb. 
Musí se však do systému po ob-
držení autentizačních údajů při-
hlásit do 90 dnů, to je podmínka, 
neboť platnost prvotního hesla 
je pouze těchto 90 dnů. Požádat 
o  autentizační údaje lze dvojím 
způsobem:  

Osobně u kteréhokoliv věcně 
příslušného správce daně /žá-
dost může podat poplatník nebo 
jeho zástupce oprávněný sou-
časně k  převzetí autentizačních 
údajů/. Podal-li poplatník žádost 
o  autentizační údaje ústně do 
protokolu, správce daně auten-
tizační údaje přidělí v rámci to-
hoto jednání, a  to v  zapečetěné 
obálce. Do aplikace EET se pak 
bude moci poplatník přihlásit 
pomocí přidělených autentizač-
ních údajů následující den po 
jejich převzetí.

Elektronicky - prostřednictvím 
daňového portálu FS - www.da-
neelektronicky.cz – EPO formu-
lář. Poplatník musí mít zpřístup-
něnou datovou schránku. Tuto 
žádost je nutno odeslat přímo 
z aplikace elektronického podání 
s  ověřenou identitou, kterou se 
lze přihlásit do datové schránky – 
NE tedy přes datovou schránku. 
Autentizační údaje obdrží poplat-
ník do datové schránky.

Žádost o  autentizační úda-
je podaná nepodporovaným 
způsobem (například datovou 
schránkou nebo papírově) je 
vadná a  správce daně nebude 
moci autentizační údaje při-
dělit.

Znovu je třeba připome-
nout, že přidělené heslo slouží 
pouze pro prvotní přihlášení. 
Z  důvodu zabezpečení bude 
poplatník po prvním přihlá-
šení vyzván ke změně hesla. 
Platnost prvotního hesla je 
maximálně 90 dní od obdr-
žení autentizačních údajů. 
V případě, že by do této doby 
nedošlo ke změně přiděleného 
hesla, je nutné požádat o nové 
autentizační údaje.

Autentizační údaje slouží k pří-
stupu do aplikace EET umožňující 
poplatníkovi správu (získání) cer-
tifikátu pro evidenci tržeb a údajů 
pro správu evidence tržeb.

Zda poplatník využije pro 
získání certifikátu elektronickou 
formu nebo osobní návštěvu 
záleží na tom, jakou formu pro 
komunikaci se správcem daně 
obvykle používá, obě formy jsou 
rovnocenné. 

Kompletní informace o  evi-
denci tržeb je možné najít na ad-
rese www.etrzby.cz.

K  zavedení EET se vrátíme 
opět v  únorovém vydání Pros-
tějovských radničních listů, kdy 
živnostníkům připomeneme 
znovu druhou fázi spuštění elek-
tronické evidence tržeb.

 Jana Gáborová, PRL

EET – druhá fáze
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Od 1. 12. 2016 změny v poskytování 
a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Počátkem srpna vyšel ve 
Sbírce zákonů pod č. 257/2016 
zákon o spotřebitelském úvě-
ru (dále jen „zákon“), který 
nabude účinnosti dne 1. 12. 
2016. 

Bude se vztahovat na všech-
ny typy úvěrů, půjček, odlože-
ných plateb a i tzv. „mikropůj-
ček“, tedy půjček do 5 000 Kč. 
Zákon sjednotí licencování po-
skytovatelů a  zprostředkova-
telů a  dohled Českou národní 
bankou (dále jen „ČNB“).

Nová právní úprava od 1. 12. 
2016 značně mění podmínky 
pro podnikání v oblasti spotře-
bitelského úvěrování.

Dosavadní živnostenská 
oprávnění k Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitel-
ského úvěru zaniknou, pokud 
osoba, která hodlá v  činnosti 
i  nadále podnikat, nepodá do 
3 měsíců ode dne účinnosti zá-
kona žádost o udělení oprávně-
ní k příslušné činnosti k ČNB, 
marným uplynutím této lhůty 
nebo rozhodnutím ČNB o žá-
dosti.

O  udělení oprávnění k  čin-
nosti, na základě přijaté žádosti, 
rozhoduje ve správním řízení 
ČNB. Ta má dle § 169 zákona 
na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Podmínky pro získání li-
cencí k  poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitel-
ských úvěrů stanoví zákon 
– viz http://aplikace.mvcr.cz/
sbirka-zakonu/SearchResult.
aspx?q=257/2016&typeLaw
=zakon&what=Cislo_zako-
na_smlouvy

Dle informace z ČNB, ve věci 
dotazů k  výkladu k  zákonu č. 
257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, lze případné dotazy smě-
řovat do České národní banky 
prostřednictvím webového 
formuláře http://www.cnb.
cz/cs/o_cnb/formular_obec-
ny_dotaz/obecny_dotaz.html či 
případně přes adresu podatel-
na@cnb.cz 

Dále doplňujeme, že ČNB 
zveřejní v blízké době na svých 
webových stránkách odpovědi 
na často kladené dotazy v kon-
textu tohoto zákona.

Novela zákona o spotřebitel-
ských úvěrech řeší v  části třetí 
(§16 - §52) i problematiku osob 
oprávněných zprostředkovávat 
spotřebitelský úvěr.

Dozorovým orgánem bude 
ČNB a  ta tomu, kdo v  roz-
poru s  příslušnými ustano-
veními zákona neoprávněně 
poskytuje nebo neoprávněně 
zprostředkovává spotřebitel-
ský úvěr, může uložit pokutu 
až do výše 20 mil. Kč. 

Zákon se vztahuje na kaž-
dého podnikatele, který má 
v  současné době vyřízenu 
vázanou živnost s  předmě-
tem podnikání: Poskytování 
nebo zprostředkování spo-
třebitelského úvěru a  dále 
na ty podnikatele, kteří 
v  rámci živnosti ohlašova-
cí volné (Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského 
zákona) jako nebankovní 
subjekt poskytují z  vlast-
ních zdrojů úvěry a  půjčky 
např. pro podnikatelské 
účely.  -OŽÚ-

Mobilní kluziště 
už od listopadu!
Již od 7. listopadu budete mít možnost 

opět si zabruslit v centru města 
„Po loňském úspěchu s mo-

bilním kluzištěm přistoupi-
lo město Prostějov také letos 
v  předvánočním a  vánočním 
čase k  nabídce bezplatného 
využití ledové plochy v  cent-
ru města,“ potvrdil náměstek 
primátorky Jiří Pospíšil. Vedle 
mobilního kluziště se lidé do-
čkají ještě i  další tradiční akce 
- Prostějovské zimy. „Ta začne 

už 25. listopadu rozsvícením 
vánočního stromu a  pokračo-
vat bude prakticky až do Vánoc 
pestrou paletou nejrůznějších 
akcí včetně vánočního jarmar-
ku,“ doplnila náměstkyně Ivana 
Hemerková.

Podrobný program Pros-
tějovské zimy včetně provozu 
mobilního kluziště – viz dvoj-
strana  20 - 21

Služba Senior Taxi 
bude pokraèovat

Senior taxi si v Prostějově získalo 
značnou popularitu. Rada města 
proto před časem rozhodla o po-
kračování této služby občanům.

„Lidé jsou s  poskytovatelem 
služby a se službou jako takovou 
velmi spokojeni. Nemáme tedy 
žádný důvod rušit ani službu ani 
měnit firmu, která Senior taxi 
provozuje.  Poskytovatelem služ-
by bude tedy opět firma Komfort 
Logistik s. r. o., Ostrava. Smlou-
va se stávajícím provozovatelem 
bude prodloužena za shodných 
podmínek realizace a za shodné-
ho způsobu financování. Pro rok 
2016 byly vyčleněny finanční pro-
středky na úhradu služby ve výši 
479 tisíc korun,“ uvedl náměstek 
primátorky Pavel Smetana.

Senior taxi si můžete objed-
nat 1 – 2 dny předem v průběhu 
celého týdne na telefonním čísle: 
595 391 141.

Jízda je uskutečňována v  pra-
covních dnech pondělí – pátek 
(mimo soboty, neděle a  svátky) 
v době od 6,30 do 14.30 hodin.

Cena za jednu jízdu je posky-
tovatelem účtována ve výši 20 Kč 
(tj. úhrada nástupní taxy).

Uživatelé se mohou nechat 
odvést po území města Pro-
stějova z  místa svého trva-
lého bydliště k  praktickým 
a  odborným lékařům, do 
nemocnice a  polikliniky, na 
pobočky České pošty a  na 
úřady. Nově mohou zajíždět 
také na hřbitov, do domovů 

pro seniory a do zařízení po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb ve městě 
Prostějově. 

Vyřídit je třeba průkazku, 
kterou vystaví Odbor sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějova, 
ve Školní ulici. Při vyřízení je po-
třebné předložit občanský průkaz 
a  držitelé průkazu ZTP/P také 
tento průkaz. 

Registrace a  vydání průkazu 
pro využívání služby Senior taxi 
je zdarma a záležitost je vyřízena 
obratem na místě, tedy na Od-
boru sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova, Školní ulice 4. 
Služba je určena lidem starším 65 
let s  trvalým pobytem na území 
města Prostějova. -jg-,-kaa-
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Motoristická 
burza

Potřebujete se zbavit pro vás sta-
rých nepotřebných náhradních dílů, 
či snad starých automobilů a moto-
cyklů, jízdních kol, koloběžek, šla-
pacích autíček, odznáčků, skleniček, 
vlaječek, firemních cedulí, celých vra-
ků, příslušenství, plaket, hraček, mo-
delů autíček, vláčků, časopisů, plakátů 
a jiných sběratelských kousků?

Máme pro vás řešení!! Můžete je 
nabídnout a udělat radost ještě ně-
komu jinému.

Hanácký auto moto veterán 
klub v AČR Prostějov pořádá v so-
botu 5. listopadu 2016 od 8 do 13 
hodin Motoristickou Burzu

Místo konání: 
parkoviště před supermarke-

tem Tesco Prostějov – Držovice
Kontakt: Studený Petr tel.: 602 

824 254, e-mail: 
veteranklubprostejov@seznam.cz 

Strážníci odchytili 

exotického 
papouška 

Postrádáte papouška, který má 
evidenční kroužek na noze? Ozvě-
te se strážníkům Městské policie 
Prostějov, kteří zvíře odchytili.

„Papouška jsme odchytili (30. 
9. 2016) v  soukromé garáži v ulici 
Újezd, kam zaletěl. Opeřenec byl 
ještě téhož dne předán firmě BIO-
KONSULTING Prostějov, která je 
partnerem Městské Policie Prostějov 
pro zajišťování nálezů exotických 
zvířat. Údajně se jedná o mládě pa-
pouška rodu ROSELA. Pták měl na 
noze kroužek s číslem. Je převážně 
červené barvy, na letkách má peří 
fialové a černé,“ uvedl Oldřich Kova-
řík z Městské policie Prostějov. 

Pokud jste majitelem zvířete 
a znáte číslo na okroužkování, za-
volejte buď přímo firmě BIOKON-
SULTING Prostějov nebo kontak-
tujte Městskou policii Prostějov.

Městská policie Prostějov
tel.: 582 402 222, mobil: 608 333 990

 BIOKONSULTING, s. r. o. 
 Prostějov

 tel.: +420 774 481 577 www.elektrowin.cz

VYKLIĎTE 
PŮDY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE 
V RECYKLACI

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spotřebiče 
na sběrné dvory nebo 
na jiná určená místa 
zpětného odběru.  

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní  organizace Olomouc, pobočný spolek

Telefon: 585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz,  Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz
 Evid. č. 4467 

(Dorka) 
fena 
kříženec, 

nalezena dne: 
15. 9. 2016,

místo nálezu: 
ulice Kostelecká

Evid. č. 4466 
(Duck)

pes 
kříženec,

nalezen dne:
9. 9. 2016, 

místo nálezu:
Vrahovice

Evid. č. 4480
(Hockey)

pes 
labrador,

nalezen dne: 
21. 9. 2016, 

místo nálezu: 
biokoridor Hloučela



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

26. října 2016 Strana 9

Prostějovské radniční listy Informace

INZERCE

SONS ČR, z.s. 
letos slaví 20 let

Sjednocená  organiza-
ce  nevidomých a  slabo-
zrakých České republiky, 
zapsaný spolek - SONS 
ČR, z.s. je celorepubliková 
organizace, s  právní for-
mou spolek, reprezentují-
cí těžce zrakově postižené 
občany, sdružující a  hájí-
cí jejich zájmy, který jim 
nabízí konkrétní služby, 
vedoucí k  integraci tak-
to postižených občanů do 
společnosti, a  směřující 
k  tomu, aby mohli žít pl-
nohodnotný život.

 SONS ČR vznikla 16. 6. 
1996 sloučením obou, do té 
doby celostátně působících, 
občanských sdružení obča-
nů s  těžkým zrakovým po-
stižením - České unie ne-
vidomých a  slabozrakých 
a  Společnosti nevidomých 
a  slabozrakých v  ČR. Své 

odbočky a odborná středis-
ka má v  převážné většině 
okresů ČR a  sdružuje na  
10 000 členů. Provozuje 
v celé republice 72 místních 
Oblastních odboček. Jednou 
z  těchto odboček je i  pra-
coviště v  Prostějově, na ul. 
Svatoplukova č. 15. /vedle 
Gymnázia Jiřího Wolkera/. 

Zrakově postiženým obča-
nům Prostějovska nabízí so-
ciální služby a  členství v  or-
ganizaci.

Ze sociálních služeb to je 
- odborné sociálně právní 

poradenství /pomoc a orien-
tace v této oblasti,

- sociálně aktivizační služ-
by /volnočasové aktivity – 
besedy, výlety, ruční práce, 
cvičení,

- dobrovolná dopomoc /
pomoc dobrovolníka s orien-
tací při cestě k lékaři, nebo za 

kulturou, s  nákupem, s  pře-
čtením dokumentů, apod..

Vydává informátor 
Semtamník.

Členem SONS ČR, z.s., 
Oblastní odbočky Prostějov, 
se může stát každý zrakově 
postižený občan, nebo oso-
ba s ním spřízněná /manžel, 
manželka, dítě starší pat-
nácti let, nebo jeho průvod-
ce, či pečující osoba, která 
jej doprovází/. Řádný člen 
se podílí na chodu spolku, 
rozhoduje o  společných vě-
cech a účastní se společných 
aktivit.

Přijďte, za námi v  pora-
denských hodinách kaž-
dé pondělí 9 až 12 a  14 až 
16:30 a  čtvrtek 13 až 17 h. 
 www.sons.cz 

Oblastní odbočka SONS 
Prostějov,

předsedkyně Alena Hejčová

  Výklad karet
  Výuka tarotu
  Reiki terapie
  Léčebné  

meditace
  Iniciace reiki

Prostějov

777 675 891

16
09

26
33

13
2

16
10

24
33

22
3

* více zákazníků / zvýšit obrat
* zviditelnit novou provozovnu nebo obchod
* inzerovat novou službu - výrobek
*  promovat společenskou, kulturní nebo 

sportovní akciChtěl b
ych...

16
09

26
33

13
1
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Komunitní domy Sušilova a Holandská 
jsou zase o krok blíže výstavbě

Rada města Prostějova už 
v lednu tohoto roku odsouhlasi-
la pokračovat v  přípravě dalších 
stupňů projektové dokumentace 
pro vybudování komunitních 
domů pro seniory. Investiční akce 
s  názvem Komunitní domy pro 
seniory - Holandská a Komunit-
ní dům  - Sušilova se posunula 
o krok dál a na řadě je elektřina.

„Rada města Prostějova proto 
schválila finanční prostředky na 
provedení úhrady zálohy ve výši 
padesáti procent z hodnoty podílu 
na oprávněných nákladech společ-
nosti E.ON Distribuce a.s. a to za vy-
projektování a  provedení připojení 
budoucích komunitních domů v lo-
kalitě Sušilova a Holandská. Zajištění 
projektové dokumentace a následné 
vlastní provedení připojení komu-
nitních domů společnost E.ON Dis-
tribuce a.s. podmiňuje provedením 
díla vlastními kapacitami na nákla-
dy města Prostějova,“ uvedl první 
náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Tyto náklady pro komunitní 
dům Sušilova budou ve výši 135 
tisíc korun, pro komunitní domy 
Holandská konkrétně pro objekt 
„B“ 125 tisíc korun a pro objekt „A“ 
jde o finanční prostředky ve výši 65 
tisíc korun. -kaa-

Listopadové akce Klubu moudrého podnikání žen
Astrologie je věda, která 

zkoumá postavení a  vliv pla-
net na zrozence v  den jeho 
narození. 

Zájem člověka o Slunce, Mě-
síc a hvězdy je starý jako lidstvo 
samo. Určitě si všichni vybavíte, 
z hodin dějepisu nebo historic-
kého filmu, panovníky s  vlast-
ními rádci - astrology, hledající 
pomocí hvězd nejvhodnější 
datum důležité bitvy nebo jiné 
události. Hvězdy prostě od ne-
paměti přitahovaly a  dodnes 
přitahují naši pozornost. Vět-
šina z nás ví, v  jakém znamení 
je narozena, a možná zná i svůj 
horoskop. Ale upřímně, věříte 
jim? Většinou bereme tyto in-
formace s rezervou. Horoskopy, 
jak je známe z časopisů, nema-
jí se skutečnou astrologií ani 
mnoho společného. Ke svým 

předpovědím využívají totiž 
pouze jeden z  mnoha prvků 
astrologického  horoskopu  a  tj. 
postavení Slunce. Postavení 
hvězd a  planet v  době našeho 
narození je však něco mnohem 
víc. Složitější spletenec, jedi-
nečný a  nezaměnitelný otisk, 
který nelze jen vmáčknout do 
škatulky „znamení lva, berana 
nebo štíra“. Ten když pozná-
me a  pochopíme, může nám 
v mnohém usnadnit život nebo 
rozhodování. 

Klub moudrého podnikání 
žen Prostějov zve všechny pří-
znivce nejen astrologie a  ho-
roskopů, kteří se o  sobě chtějí 
dozvědět mnohem více, ale i ty, 
kteří nejsou fanoušky ezoteriky, 
ve středu 23. listopadu 2016 
od 17:30 do 20:00 hodin do 
GURU jídelny (Budovcova 10, 

Prostějov) na tematický večer 
věnovaný astrologii „NAUČ-
TE SE ŽÍT JEDNODUŠEJI 
S ASTROLOGIÍ“ s paní Mgr. 
Jarmilou Kupkovou. Ta se 
z  původního astrologického 
nadšence, studiem velkého 
množství knih, návštěvou nej-
různějších seminářů a  konzul-
tacemi se zkušenými astrology, 
dostala až k tomu, že začala po-
mocí astrologie pomáhat nejen 
sobě, ale i  lidem okolo sebe, 
a  tomu se věnuje již pěknou 
řádku let.

Přijďte se přesvědčit, že ast-
rologie není jen pro mystiky, ale 
může pomoci komukoli z  nás 
žít život jednodušeji, a  lépe se 
rozhodovat na životních křižo-
vatkách. Astrologie je totiž jed-
na z možných cest, kterou může 
ke svému prospěchu využít i ra-

cionálně a  prakticky zaměřený 
člověk. Byla by škoda se o  její 
poznání ochudit, nemyslíte? 
Vstupné je 200 Kč. Své místo si 
určitě zavčas rezervujte u  paní 
Heleny Volfové formou SMS na 
telefonním čísle 605 051 955. 

Klub Moudrého podnikání 
žen podporuje celorepubliko-
vou akci „TÝDEN PODNIKÁ-
NÍ“. Přijďte si i vy otestovat své 
podnikání. V  rámci celosvěto-
vého týdne podnikání, který 
se uskuteční v týdnu od 14. do 
20. listopadu 2016, bychom Vás 
rády pozvaly do našeho Klu-
bu Moudrého podnikání žen 
v  Prostějově, a  to konkrétně 
ve středu 16. listopadu 2016 
od 17:00 do 19:30 hodin do 
GURU jídelny (Budovcova 10, 
Prostějov). Akce je určena pro 
začínající i  zkušené podnikate-

le a  podnikatelky. Přijďte oku-
sit sílu a  podporu kruhového 
sdílení, zpětnou vazbu vašich 
potenciálních zákazníků. První 
část bude zaměřena na spolu-
práci za pomoci interaktivní 
hry, druhá část bude formou 
„mastermind“ na téma “Jak 
získat zákazníka“. Kruh povede 
zkušená kruhová průvodkyně, 
podnikatelka, majitelka účetní 
a vzdělávací firmy Aldekon De-
nisa Švecová. Akce je určena na 
podporu podnikání, je zdarma 
a  tentokrát je mimořádně ote-
vřena i  pro muže. Vzhledem 
k omezené kapacitě si své místo 
určitě zavčas rezervujte u  paní 
Heleny Volfové formou SMS na 
telefonním čísle 605 051 955. 

Na listopadová setkání se na 
vás těší Klub Moudrého podni-
kání žen Prostějov.   -PP-

Přijměte naše srdečné pozvání k malému zastavení, 
setkání s přáteli a načerpání vánoční atmosféry.

LIPKA, z. s. pořádá  již XVI. ročník 
prezentační a prodejní výstavy

TAK TO VIDÍM JÁ
konané za podpory senátorky PS ČR, 

paní Boženy Sekaninové,
která se uskuteční ve  čtvrtek

1. prosince 2016 od 15.00 hodin,
v prostorách  Lipky, z. s. , Tetín 1506/1  Prostějov

Uživatelé denního stacionáře návštěvníkům na-
bídnou různé vánoční dekorace, originální, ručně 
vyráběné svíčky, vánoční ozdoby, mýdla, tkané kobe-
rečky, drobné keramické předměty, originální šperky 
a řadu dalších výrobků. Každý si jistě najde právě ten, 
který mu i jeho blízkým udělá radost a jeho zakou-
pením podpoří i další tvůrčí činnost mladých lidí se 
zdravotním znevýhodněním. Výtěžek z prodeje bude 
použit k zakoupení materiálu pro jejich další činnost 
a terapeuticky zaměřené zájmové aktivity.

Přijměte toto pozvání i jako poděkování za proje-
vovanou přízeň, spoluúčast a podporu, díky které se 
nám daří zabezpečovat každodenní provoz našeho 
Centra denních služeb. Mgr. Renata Čekalová, 

 předsedkyně
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Obnova vitráží v Národním domě Prostějov
V  rámci připravovaných 

oprav Národního domu v Pro-
stějově byl vypracován výtvar-
ný návrh vitrážového lune-
tového okna nad balkonem 
divadelního sálu. 

V situaci, kdy se původní výplň 
nezachovala a existující dokumen-
tace dochovaná k  dnešnímu dni 
nemůže posloužit k  výrobě kopií 
původních vitráží, bylo zadáno 
vypracování nových výtvarných 
návrhů oken.

„Účelem záměru je znovu na-
světlení jmenované části archi-
tektury barevným světlem vitráže 
v  duchu tvůrce architekta Kotěry, 
aby tak zazářil barvou významný 
původní zdobný efekt v  interiéru 
budovy. Došlo by tak k účinné re-
habilitaci původní výtvarné výzdo-
by v interiéru stavby. Nový výtvar-
ný přístup respektuje jak secesní 
sloh stavby, tak dobovou barevnost 
vitrážových oken k danému interié-
ru,“ nastínil první náměstek primá-

torky Zdeněk Fišer. Vypracovaný 
návrh byl předložen ke konzultaci 
zástupcům památkových orgánů. 

„Vysvětlili jsme jim způsob 
přístupu k  práci, který vycházel 
z  prostudování obdobných staveb 
architekta Kotěry. Proti návrhu 
nikdo neměl žádné požadavky či 
připomínky. Považujeme jej tedy 
za konečný,“ doplnil Fišer s tím, že 
návrh vitráže vznikl ve spolupráci 
s  akademickým malířem Janem 
Jemelkou z Olomouce. -kaa-,-jg-

V  květnu letošního roku 
podalo město Prostějov žádost 
o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí na řešení 
zeleně v ulici Krasická. Žádost 
o dotaci prošla formálním hod-
nocením a splnila i podmínky 
věcného bodovaného hodno-
cení. Nyní se se zahájením pro-
jektu čeká na schválení žádosti 
výběrovou komisí.

Ulice Krasická představuje 
jednu z  páteřních komunikací 
a zajišťuje dopravu z centra měs-
ta směrem do okrajových částí 
města, kde se nachází plochy 

s menšími bytovými a rodinný-
mi domy přecházející do ven-
kovské zástavby. Oboustranná 
alej zajišťuje odclonění bytové 
zóny od provozu na komuni-
kaci, zejména z  hlediska hluku 
a zachycování prachových částic 
a dále také jako pohledová bari-
éra k potlačení vlivu komunika-
ce. V současnosti je jedna strana 
stromořadí tvořena především 
topoly a druhá strana javory ja-
sanolistými, ale celkově se jedná 
o nesourodou výsadbu z hledis-
ka použitých druhů, věku a výš-
ky jednotlivých dřevin.

Z  důvodu nevyhovujícího 
stavu některých dřevin i  celého 
stromořadí na ulici Krasická 
je navržena obnova. Záměrem 
obnovy uličního stromořadí je 
ponechat maximální počet stá-
vajících stromů sloupovitých 
topolů, vyjma těch, které jsou 
vyhodnoceny ze zdravotních 
důvodů ke kácení. Dále dojde 
k  odstranění nebezpečných 
a  odumírajících stromů a  javo-
rů jasanolistých způsobujících 
problémy a  nevhodně vysazené 
douglasky tisolisté. Monumen-
tální, dospělé, zdravé topoly bu-

dou ponechány a v jejich duchu 
je při respektování jejich sloupo-
vitého charakteru, pro doplnění 
stávajících stromů a  vytvoření 
budoucí aleje, navržen sloupovitý 
dub letní, který již byl v části aleje 
použitý. Použitím tohoto druhu 
bude zachován působivý vzhled 
aleje sloupovitých dřevin a dojde 
ke sjednocení vzhledu aleje a po-

stupné náhradě novou generací 
dřevin, které budou mít na stano-
višti dlouhodobou perspektivu.

Celkové rozpočtované výda-
je projektu jsou stanoveny na 
744,5 tis. Kč, z toho dotace může 
pokrýt až 429,2 tis. Kč vynalože-
ných na jeho realizaci.

 Ing. R. Švarc, 
 Ing. J. Špačková, ORI

Rozšíření biokoridoru 
Hlouèela, I. etapa

Projekt „Rozšíření bioko-
ridoru Hloučela, I. etapa“ se 
již přibližuje svojí realizaci. 
Na ploše o  velikosti cca 2,7 
ha nacházející se severně od 
nákupní zóny na ulici Plum-
lovská byla letošní sklizní 
ukončena zemědělská čin-
nost a pozemky již čekají na 
své nové využití.

O  podobě plánovaného 
záměru jsme Váš již v dubnu 
informovali na našich inter-
netových stránkách v  sekci 
Připravované investiční akce 
(http://www.prostejov.eu/cs/
obcan/informace-z-odboru/
odbor-rozvoje-a-investic/pri-
pravovane-investicni-akce/
rozsireni-biokoridoru-hlou-
cela-i-etapa.html). Aktuálně 
proběhly úpravy projektové 
dokumentace, které odpoví-
dají podmínkám 32. výzvy 
Ministerstva životního pro-
středí k  podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rám-
ci „Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014 - 2020“. 

Oproti původním předpokla-
dům jsme museli snížit počet 
plánovaných vysazovaných 
stromů z 211 na 147 a uprave-
na byla i jejich druhová sklad-
ba. Součástí projektu i nadále 
zůstává výsadba přibližně 
240 keřů a  založení lučního 
trávníku. Celé území bude 
propojené mlatovými cestič-
kami a  doplněné lavičkami 
a  odpadkovými koši. Aktu-
alizovaný projekt samozřej-
mě opět naleznete na našich 
stránkách.

Zda jsme byli s  žádostí 
o dotační podporu projektu 
úspěšní, by mělo být jasné 
na jaře roku 2017. Násled-
ně mohou být realizované 
veškeré přípravné práce, te-
rénní úpravy a  vybudována 
cestní síť. Samotné založe-
ní trávníků a  výsadba keřů 
a stromů proběhnou s ohle-
dem na vhodné klimatické 
podmínky na podzim roku 
2017.

 Ing. Kamil Janeček, ORI

Ozelenění ulice Krasická
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Pozvánka na seminář 
 

Možnosti čerpání podpory 
z programu Nová zelená úsporám 
 
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení?  
Poradíme vám, jak na to! 
 
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se statutárním městem Prostějov, 
Olomouckým krajem a Centrem pro regionální rozvoj ČR zve všechny zájemce o úspory 
energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných a bytových domech na 
seminář.  
 
Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci z 
programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám 
kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství. 
Dozvíte se i aktuální informace k programu na snížení emisí z lokálního vytápění – Kotlíkové 
dotace v Olomouckém kraji I a k 37. výzvě IROP – Energetické úspory v bytových domech II.  
 
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný. 
 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
 

22. listopadu 2016 / od 15.00 hod. / Prostějov 
Sál kulturního klubu DUHA - 1. patro 

 ul. Školní č. 4, Prostějov  
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AGEL sport Clinic láká na novou metodu sledování výkonnosti 
i seminář pro veřejnost

Skutečnost, že návštěva 
zdravotnického zařízení ne-
musí být vždy spojena jen 
s  nepříjemnými záležitostmi, 
dokazuje mimo jiné i  pros-
tějovské centrum Agel sport 
Clinic, zaměřené na sportovní 
medicínu. Svým klientům tak 
nabízí širokou škálu vyšet-
ření, rehabilitačních služeb 
a poradenství. Tým zkušených 
odborníků dopomáhá každé-
mu jednotlivci k  nastartová-
ní zdravého životního stylu, 
počínaje úpravou jídelníčku 
až po rozvržení pohybových 
aktivit a jejich sledování. Nově 
bude centrum jako jediné 
v České republice nabízet uni-

kátní měření úrovně zatížení 
a  regenerace organismu při 
sportování pomocí vlastního 
systému mySASY.

„MySASY je jedinečný ná-
stroj, díky kterému můžeme 
velmi přesně a  detailně vysle-
dovat úroveň zatížení a naopak 
rychlost regenerace organismu 
u sportovců v jejich přirozeném 
prostředí. Je to jednoduché, při 
sportovních aktivitách je potře-
ba si pouze nasadit hrudní pás, 
který snímá potřebné informa-
ce a  poté je zasílá do mobilní-
ho telefonu. Výsledky jsou tak 
okamžitě k dispozici, ať se spor-
tovec monitoruje doma, nebo 
kdekoliv na světě,“ popisuje 

unikátní metodu měření a  di-
agnostiky Mgr. Radim Šlachta 
Ph.D. z Agel Sport Clinic.

Sportovní klinika, která je 
součástí prostějovské nemocni-
ce, se však nezaměřuje pouze na 
vrcholové a profesionální spor-
tovce. Mezi velkou část klientů 
patří také zájemci o redukci tě-
lesné váhy, pacienti s problémy 
pohybového aparátu, kteří zde 
dochází na rehabilitace, nebo 
začínající sportovci, kteří vyhle-
dají pomocnou ruku pro správ-
né vedení jejich tréninků.

„Abychom co nejvíce infor-
movali veřejnost o nejnovějších 
trendech sportovní medicíny, 
rozhodli jsme se uspořádat od-

borný seminář přímo na naší 
klinice za účasti odborníků 
z celé České republiky. Nechce-
me účastníky zahrnout „pou-
hou“ teorií, ale především uvést 
poznatky z  praxe,“ vysvětluje 
Mgr. Radim Šlachta Ph.D. s tím, 
že v  rámci semináře vystoupí 
například i  uznávaná fyziote-
rapeutka Mgr. Lucie Machová, 
účastnice letošních Olympij-
ských her v  Riu, která interak-
tivní formou představí dechový 
trénink a jeho úskalí. 

„Celý program semináře 
a další informace jsou na našich 
webových stránkách sportcli-
nic.agel.cz, kde zájemci nalez-
nou i kompletní seznam našich 
poskytovaných služeb. Kapacita 
semináře je z  organizačních 
důvodů omezena, ale zájemci 
o naše služby u nás budou vítáni 
kdykoliv po předchozím objed-

nání,“ dodává na závěr Mgr. Ra-
dim Šlachta Ph.D. z Agel Sport 
Clinic v Prostějově.

Provozní informace 
Nemocnice Prostějov: 

Prostějovská porodnice nově 
nabízí maminkám rozšířený vý-
běr stravy

Čerstvé maminky na porod-
nici Nemocnice Prostějov si už 
od začátku října mohou vybrat 
hned ze čtyř nabízených druhů 
jídel. Doposud se ženy po poro-
du musely spokojit s jednotným 
jídelníčkem, avšak nyní mají 
možnost si vybrat podle svého 
uvážení nebo na základě kon-
zultace s  nutriční terapeutkou, 
která je maminkám vždy k dis-
pozici. Věříme, že i tak zpříjem-
níme maminkám nejkrásnější 
okamžiky v jejich životě. -dm-

Informace
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Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ oznamuje termíny 

podzimních kursů bezlepkového peèení v roce 2016: 
3. 11.,     10. 11.,     24. 11.,     1. 12.,     8. 12.,     15. 12. 

Kursy budou probíhat vždy ve čtvrtek na ZŠ Melantrichova  od 15. – 19. hodin. 
Informace na tel. čísle 777 140 734 Ludmila Bednářová.

Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Zdravého města Prostějova.

Absolventi SOŠ průmyslové a SOU 
strojírenského Prostějov 

oceněni Hospodářskou komorou
 České republiky

Dne 4. 10. 2016 byla slav-
nostně oceněna více jak stov-
ka žáků z  technických oborů 
v  rámci Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu v  Brně. 
Mezi oceněnými žáky byli tři 
absolventi ze SOŠ průmyslové 
a  SOU strojírenského Pros-
tějov. Jednalo se o  dva obrá-
běče kovů, Tomáše Pajchla 
a Michala Špičáka, a Jaroslava 
Škrabala, který je vyučen stroj-
ním mechanikem. Žáci splnili 
přísná kritéria během celého 
studia i praxe. Všichni tři po-
kračují ve studiu s cílem získat 
maturitu.

Ocenění Hospodářské ko-
mory České republiky pře-
vzali naši absolventi z  rukou 
jejího prezidenta Ing. Vladi-
míra Dlouhého. Slavnostního 

vyhlášení se zúčastnili další 
významní hosté Ing. Jiří Ko-
liba, náměstek ministra prů-
myslu a  obchodu, Mgr. Irena 
Palánová z  Národního ústavu 
pro vzdělávání a Ing. Vladimír 
Poklop, zástupce firmy ŠKO-
DA JS.

Cílem ocenění je motivovat 
studenty k  lepším výsledkům, 
jak v teorii, tak i v praxi. Osvěd-
čení slouží zároveň jako kon-
kurenční výhoda na trhu práce 
a v případě čerstvých absolven-
tů při hledání zaměstnání.

Jsme rádi, že i  naše škola 
patří mezi oceněné za vyso-
kou úroveň teoretické a prak-
tické přípravy a  doufáme, že 
budeme mít stále více tako-
vých absolventů.   

 Helena Lešenarová

Pronitka úspěšně zahájila 21. 
ročník loutkových představení 
v Sokolovně na Skálově náměstí. 
Roztomilá pohádka O  perní-
kové chaloupce přiláká vždy na 
začátku a konci sezóny spoustu 
malých i  velkých diváků, a  to 
nejen svým netradičním slad-
kým závěrem. Děti si odnášejí 
spoustu zážitků, ale také nád-
herně nazdobený perníček. Ty 
nám peče už několik let naše 
divačka paní Ivona Volná.

Do 18. prosince bude-
me hrát každou neděli dvě 
představení, a  to ve 13.30h 
a  15.30h. Po perníkové 
chaloupce se můžete těšit 
na veselou pohádku O kou-
zelných pilulkách čaroděje 
Dobroděje. Hrozného draka 
Šarkána  a strašidelného čer-
ta Pika přelstí zase jako vždy 
maličký Kašpárek. V  pro-
sinci už se všude rozsvěcují 
vánoční stromky. A my pod 

jeden takový nakoukneme 
v pohádce O zvědavé panen-
ce. Zde se můžete dozvědět 
o  tom, co všechno se může 
stát na Štědrý den, než při-
jdou děti a  začnou rozbalo-
vat dárky.

Musíme se omluvit čte-
nářům říjnových Prostě-
jovských radničních listů 
za nepřesnosti v  termínech. 
Přikládáme aktuální plakát. 
 -koh-

Střední škola designu a módy opět zabodovala v Liberci
V měsíci září proběhla v Li-

berci soutěž mladých mód-
ních tvůrců ODĚV & TEXTIL 
LIBEREC s  podtextem „Bez 
textilu by nebylo oděvu.“ Sou-
těž je zaměřena na studenty 
středních škol České i Sloven-
ské republiky a  má několik 

tematických kategorií. Střední 
škola designu a  módy, Pros-
tějov měla své zastoupení ve 
třech z nich. 

V kategorii s názvem  Příro-
da vás obléká  byla prezentova-
ná  kolekce s názvem GEJZÍR. 
Mladistvé, moderní a kreativní 

modely zaujaly porotu natolik, 
že udělila této kolekci 1. místo.

V tematické kategorii Horeč-
ka sobotní noci předvedly stu-
dentky SŠDAM  publiku čtve-
řici společenských noblesních 
šatů pod názvem „FAMOUS“. 
Velmi avantgardní a  působivě 
předvedené modely si právem 
vybojovaly 2. místo.

V  kategorii V  zrcadle doby 
kolekce IN THE FUTURE, 
zhotovená studenty druhého 
ročníku, získala čtvrté místo 
a  kolekce TRANSPARENCY, 
také vytvořená druháky, páté 
místo z 29 soutěžících autorů. 

Soutěž pořádaná Střední 
průmyslovou školou textilní 
proběhla v  areálu TU Liberec. 
Velmi reprezentativní prostory 
nového pavilonu G s výhledem 
na Ještěd, pestrá paleta dopro-
vodných akcí a  celkově dobře 
zorganizovaná soutěž přinesla 

všem zúčastněným nevšední 
zážitek.

Žáci SŠDAM se zúčastnili 
v  roce 2016 několika soutě-
ží mladých módních tvůrců 
v celé České republice a vždy se 
umístili na předních místech. 
Atraktivní materiál na tvorbu  
kolekcí škola zajistila  také díky  

finanční podpoře, kterou škole 
poskytlo město Prostějov. Za 
finanční podporu městu Pros-
tějov děkujeme. Úspěchy žáků 
v těchto soutěžích jsou  pro žáky 
velkou motivací a  významně 
podporují jejich profesní rozvoj.

Ing. Jaroslava Sedlářová 
pedagog SŠDAM
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CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV o.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov - Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel. 731 626 126
Seminář na téma: ,,Komunikace 
v rodině“
V sobotu 19. listopadu od 14,00 - 
19,00 hodin 
Přednášející Bc. Marcela Kořen-
ková je lektorkou projektu KER 
a  terapeutkou v  oblasti rodičov-
ského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se pro-
sím nahlaste.
MATEŘSKÉ CENTRUM - každé 
pondělí od 9 - 12 hod.
Nabízíme prostor pro maminky 
i děti, kde se děti vydovádí, zatan-
cují si, zazpívají, něco vyrobí a zís-
kají kontakt se svými vrstevníky 
před vstupem do MŠ. Maminky si 
popovídají u kávy nebo čaje, získa-
jí různé rodičovské inspirace a děti 
podpoří v náročnějších aktivitách. 
Každé druhé pondělí v  měsíci 
bude připraven tvořivý program 
pro maminky.
Vítány jsou děti všeho věku cca do 
5-ti let. 
PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé úte-
rý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.
Dopolední adaptační kroužek pro 
děti od 2 do 4 roků. Účast v krouž-

ku usnadňuje přípravu na nástup 
do MŠ, připravuje na separaci od 
rodičů a navazování vztahů s vrs-
tevníky v malé skupině a bezpeč-
ném prostředí. 
Přijímáme přihlášky.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ – kaž-
dý čtvrtek 16.30-17.30
 Kroužek plný příběhů a písniček 
rozvíjející základní etické hodnoty, 
postoje a předávání víry pro děti 
od 3 do 6 let.  Součástí je výtvar-
né tvoření, jednoduchá modlitba 
a hra.
Přijímáme přihlášky.
SLUŽBA NASLOUCHÁNÍ  je 
určena všem, kteří řeší především 
vztahové či výchovné problémy, 
soulad rodiny a  práce, mezige-
nerační vztahy apod. V  případě 
potřeby rozhovoru je nutné se 
objednat, dle potřeby zajistíme 
i  hlídání dětí. Poradce bude va-
ším  „průvodcem“ při hledání 
možných řešení. Zároveň vám 
může zprostředkovat další odbor-
né služby, včetně dalšího poraden-
ství či terapie. Služba naslouchání 
je poskytována zdarma.
Kontakt: 731 626 126

Bude zima, bude mráz aneb 
lampionová cesta za panem 

myslivcem
15. ročník akce pro celou ro-
dinu. Lampiony a krmení pro 
lesní zvěř s  sebou! Bude nás 
opět čekat pan myslivec, po-
hádka i  zpívání. Akce bude 
spojena s křtem knihy Mámo, 
už to zvládnu samo, která má 
kořeny v MC Cipísek.
V úterý 1. 11. sraz 16.45-17.00 
před MC Cipísek, sídliště Svo-
body (v případě deště se akce 
nekoná).
 
Emoce - základ života. Jakou 
roli hrají emoce v životě dětí 

a rodičů a jak na ně?
beseda pro rodiče ve středu 
9.11. v  18.00 s  Mgr. M. Sklá-
dalovou
 

Rodičovská setkání
Rodičovská skupina je určena 
pro ty, kteří přemýšlejí o svém 
rodičovství, chtějí sdílet své 
zkušenosti, najít vzájemnou 
oporu, konzultovat s  ostatní-
mi rodičovské radosti i starosti 

s Mgr. M. Skládalovou. Listo-
padové setkání je 15. 11. úterý 
18.00-20.00.
 
Individuální psychologické 

poradenství
Poradenství s  olomouckou 
psycholožkou a psychoterape-
utkou PhDr. P. Tenglerovou, 
dotovaná cena konzultací, dle 
objednání 3. 11. a 29. 11.
 

Individuální právní pora-
denství

s  Mgr. A. Hálkovou, kore-
spondenční poradenství nebo 
osobní schůzka dle objednání 
předem, poradenství je zdar-
ma- hrazeno z dotací.
 
Minikurz první pomoci pro 

rodiče s dětmi
minikurz s Mgr. I. Halouzko-
vou v  pondělí 7. 11. od 9.00, 
pro přihlášené.
 
Dětské oční vady- optomet-

rické vyšetření
s  Mgr. A. Jeřábkovou v  úterý 
8.11. dle objednání.

Besedy pro maminky  
s miminky v rámci mimiklubu
Psychomotorický vývoj dětí 
v pondělí 21. 11. s Mgr. H. Pe-
terkovou
Spánek a výživa dětí v úterý 1. 
11. s Mgr. I. Halouzkovou
Prevence nemocí a úrazů mi-
minek a batolat 29. 11. s Mgr. 
I. Halouzkovou
 

Volné herny pro rodiče  
s dětmi do 5 let 

herny probíhají vždy v pondělí 
15.00-17.00, bez společného 
programu a  bez předchozího 
nahlášení.
První pondělí v měsíci (v lis-
topadu tedy 7.11.) je možnost 
přinést dětské oblečení a obuv 
k prodeji, výměně s ostatními 
návštěvníky. Prodej a výměnu 
si mezi sebou zajišťují sami 
prodávající a nakupující.
 
Bližší informace a přihlášky: 

mcprostejov@centrum.cz
www.mcprostejov.cz, 
www.faceboook.com/ 

cipisekprostejov

Mateřské centrum Cipísek 
program listopad 2016
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Ach ty chodníky…

Každý jednou opustí suchý 
a  (a  teď i  teplý) prostor svého 
bytu, auta , sesedne z  motorky 
či kola ( ty už vyhřívaní nema-
jí) a využívá našich komunikací 
v  Prostějově. Určitě se najdou 
chodníky, kde  si lze s chutí i po-
skočit, uměřeně věku. Ale jsou 
i místa, kde je třeba bedlivě sle-
dovat cestu a malá nepozornost 
a  vaše boty, oblečení jsou po-
kropeny podzimní, jarní „břeč-
kou“. Musím uznat, že pokud se 
občan ozve, mnohdy je chodník 
opraven, ale někdy už tato opra-
va nestačí. Neustále rozkopává-
ní a zasypávání  chodníků, kdy 
levá ruka neví, co bude za chvíli 
dělat pravá, udělá s  chodníky 

i se silnicemi své. Tím bych jen 
apelovala, zda by  nešlo zásahy 
nejen do chodníků, ale i silnic,  
více sladit.

Také úklid chodníků, které 
nejsou stavebně-technicky vy-
baveny, aby byly čištěny stroji 
a  tudíž, když tyto těžší stroje 
přejedou, je hned stav chodní-
ků horší, by měl čistit člověk, 
tak jak to bývalo dříve. Lopata, 
smeták, klasika.

Na Trávnické ulici v  tomto 
roce, kromě mých připomínek, 
protože zde již nějakou dobu byd-
lím, byla i  další stížnost na stav 
chodníků.   Občané, kteří míří 
mezi zdravotnickými zařízeními 
stará poliklinika- Karlov nebo na 
nádraží by mohli vyprávět, jak  je 
dlažba zradila a obrátila se i s ce-
lým obsahem, který pod ní byl, na 
ně. Totéž se mi stalo při cestě do 
divadla na Svatoplukově ul. za so-
chou Panny Marie, ale samozřej-
mě míst je více, ani Lidická ulice  
není exkluzivní…..

Opravy, které provádí od-
dělení údržby majetku  města 
Prostějova nejsou  zanedbatelné 
a já opravdu musím zaměstnan-
ce radnice v  tomto  směru jen 
pochválit, ale někdy to opravdu 
na výměnu pár dlaždic nebo jen 
zasypání není.

Bylo by skvělé vytvořit  od-
borný tým, který by zmapoval 
stav  chodníků v  Prostějově, 
Krasicích, Vrahovicích, Če-
chovicích i  Domamyslicích 
a postupně dle závažnosti a dle 
plánovaných zásahů do infra-
struktur, řešit  rekonstrukci  ne-
vyhovujících chodníků. Vím, že 
neobjevuji nové . 

Jednou z „ prvních vlaštovek“  
se jeví i zpracovávaná projekto-
vá dokumentace na řešení po-
chůzky pro občany směr Kra-
sice – Domamyslice směrem 
od obchodu, kde s  přibývající 
zástavbou rodinných domků 
bude i dětí jistě chodit více. Bez-
pečnost procházejících, ani stá-
vající plocha pochůzky opravdu 
dobrá není.

Chápu, že výstavby či zá-
kladní rekonstrukce chodníků 
není jednoduchou záležitostí. 
Požádala jsem paní primátorku  
na zařazení zpracování  projek-
tu rekonstrukce chodníků na 
Trávnické pro investice v  roce 
2017,tak třeba se podaří…

Přála bych vám všem pokud  
možno jen dobré cesty, ať již 
v rámci našich pochůzek či lid-
ských vztahů.  

MVDr. Zuzana Bartošová, 
zastupitelka za KDU –ČSL.

Redakce Prostějovských radnièních listů 
si vyžádala stanovisko Odboru správy 

a údržby majetku města k průběhu 
rekonstrukce chodníků v Prostějově

Kolik chodníků tedy bylo opraveno v letošním 
a v loňském roce a jaké jsou náklady?

V roce 2016 byly zatím celoplošně opraveny tyto chodníky:

ulice upřesnění úseku chodníku celková 
plocha (m2)

C. Boudy podél domu č. 27-33 včetně vchodů 170
Hvězda obě strany 577
K. Svolinského podél domů č. 3-5 325
Palackého od ul. Podjezd po parkoviště 563
Studentská podél domů č. 1-29 363
Libušinka podél domů č.9-27 257
Dolní od kostela po ul. Jezdecká 210
Havlíčkova mezi ul. Partyzánská po ul. Šafaříkova 249
Hliníky podél lázní 226
Kostelecká podél komunikace k domu č.17 310
Vrahovická u zastávky MHD Hanačka 50
Čechovická před ZŠ 170
Komenského od č. 25 po ul. Na Spojce (k CMG) 223
Krokova, 
Rumunská, 
Žeranovská 

podél bytovky č. 26-28, ul. Rumunská 
směrem na ul. Žeranovská – propojení ulic 580

Moravská podél domu č. 13-16 včetně hlavních 
vchodů do domu a dále k obchodu 270

Do konce roku letošního bude dokončena ještě celoplošná 
oprava chodníků na ul. 5. května (830m2), ul. Domamyslická 
(450m2), ul. Určická (550m2), ul. J. Olivetského (200m2) a na ul. 
Moravská (810m2).

V roce 2015 byl opraveny tyto chodníky:
ulice celková plocha (m2)
ul. Krokova 12-24 350
Jiráskovo nám. – ul. Palackého 1170
ul. Jungmannova celá obě strany  1 215
ul. B. Šmerala před mostem – sídl. Svobody, blok 1 441
sídl. Svobody, blok 18 752
ul. B. Šmerala vedle č.21 140
ul. Martinákova před obchodem 130
ul. Hlaváčkovo nám. podél ATRIA 112
Vojáčkovo nám. 10-13 317
ul. Havlíčkova 2-14 457
ul. Vrahovická před ZŠ - po ul. J. Kohlera 572
ul. Domamyslická 46 - Šeříková 17  309
ul. Havlíčkova mezi ul. Šafaříkova a ul. Sladkovského 272
Vojáčkovo nám. pokrač. před divadlem do Vápenice 20
ul. Jihoslovanská 30-34 až po Petrské nám. 6 120
ul. St. Manharda 13,15-po ul. Bulharská 230

Na celoplošné opravy chodníků  vyčlenilo město Prostějov pro 
letošní rok 8,035 mil. Kč s DPH. V loňském roce to bylo 7.103.939 
Kč s DPH.

Terčem kritiky je údajná nekoordinace prací na chodnících se 
správci sítí. Faktem však je, že plán oprav chodníků na kalendářní 
rok je konzultován se správci inženýrských sítí (VaK, RWE, E.ON 
atd.) tak, aby nedošlo k opravě chodníku v lokalitě, kde je plánova-
ná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských 
sítí. V případě výkopových prací při pokládce optických kabelů je 
s investory řešen společný postup, kdy je kabel pokládán do trasy 
chodníku těsně před jeho opravou.

Co se týče námitky, že chodníky by měly být čištěny stejně, jako 
dříve, je třeba brát v potaz změnu legislativy. Zatímco v minulosti 
bylo povinností majitele přilehlé nemovitosti chodník udržovat, 
nyní je vše položeno do jiné roviny (povinnosti přešly na majitele 
chodníku), takže se ze dne na den musely samosprávy začít starat 
o chodníky a to bez strojního čištění nelze. OSÚMM

Obèanský aktivismus
Možná stávající politici 

a  jejich klienti nemají aktivní 
občany rádi. Takový občan se 
pořád na něco ptá a nenechá-
vá je v klidu vládnout. Vypadá 
to dokonce, že jim nevěří.  Při 
té příležitosti by bylo dobře 
připomenout citát Karla Kry-
la „Politikům se nevěří, po-
litikové se kontrolují. Věří se 
v Boha, věří se v přírodu, věří 
se v  krásu, věří se v  myšlen-
ku, ideu. V  politika se nevěří, 
a  kdo v  něho věří, je idiot.“ 
Nejde jen o  volby, ale hlavně 
o čas mezi volbami.

Seděli jsme takhle po pro-
běhlých krajských volbách 
a hodnotili, kolik hlasů dosta-

ly protestní strany, kolik vlád-
noucí strany, kolik lidí zne-
chuceně nepřišlo a  že nejvíc 
hlasů dostaly v  součtu malé 
strany, daleko víc, než třeba 
ANO. Zdravý občanský akti-
vismus Změna pro Prostějov 
podporuje. I když je to možná 
někomu nepříjemné, tak tato 
vazbami prorostlá politika 
kontrolovat zkrátka potřebuje. 
Ne ve všem lze s aktivisty sou-
hlasit, ale nejhorší je, že mají 
v  mnohém pravdu. U  nich 
znechucení z politiky vyústilo 
nikoliv v  rezignaci, ale nao-
pak v důslednou snahu ptát se 
znova a znova, dokud jim není 
odpovězeno.

Až zase budete číst, či po-
slouchat stesky na to, v  čem 
některý aktivista pochybil, tak 
si vzpomeňte na citát M. K. 
Gándhího: „Nejdřív tě budou 
ignorovat. Pak se ti budou 
smát. Pak proti tobě budou bo-
jovat. Potom zvítězíš.“ Pokud 
jste sami aktivní občané, tak 
nyní se nacházíte ve fázi jedna 
nebo dvě nebo již ve fázi tři?

Tímto bychom chtěli vy-
jádřit podporu těm Čechům 
(a  Moravákům), kteří se do-
káží zeptat a dokáží říct vlastní 
názor. Není to vůbec jedno-
duché. Politici nesmí mít větší 
práva kterýkoliv občan a musí 
si být vědomi, že jejich práce 
má být službou právě obča-
nům. A  ti mají právo využít 
veškerých zákonných pro-
středků k jejich kontrole.

V žádném případě není pří-
pustné, aby po uplatnění toho-
to práva kterýmkoliv občanem, 
byl tento kontrolovanými poli-
tiky veřejně napadán a bylo mu 
vyhrožováno žalobami. A žád-
ný slušný politik by neměl mít 
nic takového ani zapotřebí.

 Jan Navrátil, 
František Fröml, 

Petr Kapounek, Petr Lysek
Klub Změna pro Prostějov
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Prostějovské radniční listy Informace

Moravsko-slezská křesťanská 
akademie, region Prostějov

zve na listopadové akce
2. listopadu 2016 přednese Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc před-

nášku na téma Život a dílo sv. Terezie Benedikty od Kříže známé jako 
Edith Steinová. Přednášející je jazykovědec Karlovy univerzity a pra-
synovec světově proslulého Vladimíra Nabokova. Odpoví i na dotazy 
o ruské emigraci.

 16. listopadu bude vzpomínat na svůj dobrovolnický africký pobyt 
v DR Kongo, Mgr. Bára Miklasová. Doplněno barevnými obrazy.

 Přednášky se konají v budově CM gymnázia, Komenského 17, vždy 
v 17.30 h. za finanční podpory města Prostějova.

Zve výbor MSKA, region Prostějov

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ 
VÝSTAVY SPOJENÉ S PŘEDNÁŠKOU 

NA REÁLNÉM GYMNÁZIU
Reálné gymnázium a zá-

kladní škola města Pros-
tějova, Studentská ul. 2, 
zve širokou veřejnost na 
vernisáž výstavy NO-
SITELÉ NOBELOVY 
CENY, která bude dopl-
něna přednáškou emerit-
ního ředitele Lidové hvězdárny 
v Prostějově RNDr. Jiřího Prudké-
ho, nazvanou Nobelova cena. 

Vernisáž proběhne v úterý dne 
22. listopadu od 17 hodin.

Zvolené téma výstavy podtrhuje 
zaměření reálného gymnázia na 
přírodní vědy. Návštěvníci se do-
zvědí o historii vzniku a průběhu 
udílení Nobelovy ceny a  seznámí 
se s přínosem významných osob-
ností v  oborech fyzika, chemie, 
fyziologie a  medicína, literatura 
a mír. Rovněž bude řeč o tzv. „ne-

pravé“ Nobelově ceně za 
ekonomii a  jeden z  vý-
stavních panelů se bude 
věnovat Fieldsově ceně 
za matematiku. Posled-
ně jmenovanou a  vel-

mi důležitou disciplínu 
Alfred Nobel do svého od-

kazu totiž nezařadil.
Věříme, že tato výstava zaujme 

širokou veřejnost a současně se sta-
ne pobídkou pro nadané studenty, 
nejen reálného gymnázia, k  dal-
šímu rozvoji jejich nadání v  pří-
rodovědných oborech. Výstava 
s přednáškou bude totiž nabídnuta 
i ostatním prostějovským školám.

 Těšíme se na vaši návštěvu.
RNDr. Ing. Rostislav Halaš, 

ředitel školy 
a RNDr. Jiří Prudký, 

autor výstavy a přednášející

Tak a je to za námi. Sezóna 
2016 utekla mladým hasičům 
z Krasic jako voda. Jsme rádi, 
že jsme mohli sledovat, jak se 
naši žáci během sezóny zlepšu-
jí, překvapují nás a dělají nám 
radost. Teď se pojďme podívat 
na to, jak vypadá rok mladého 
hasiče v Krasicích. 

Již tradičně začíná naše se-
zóna třídenním soustředěním 
v  Ptenském Dvorku. Během 
těchto tří dnů poctivě trénuje-
me, snažíme se utužovat kolek-
tiv, začlenit nové členy a chceme 
vytvořit co nejlepší týmovou 
chemii, protože ta je pro závod-
ní výsledky také velice důležitá. 
Po soustředění se naplno rozbí-
hají soutěže pro mladé hasiče, 
které se konají téměř každou 
sobotu.

Během sezóny jsme se zú-
častnili mnoha závodů, někte-
ré byly podařené, některé ne. 
Navštívili jsme Mořice, kde za 
velmi teplého počasí zvítězilo 
družstvo mladších žáků. Také 
jsme se mohli poprvé podívat do 
Dřevnovic, kam jistě příští rok 

zavítáme znova. Pak nás čekaly 
závody v  Dětkovicích, v  Hruš-
ce, v  Soběsukách. Poměrně 
nabitý den pro nás byla sobota 
25.6, kdy jsme navštívili závody 
v  Dobromilicích a  ve Vícově. 
Z  těchto soutěží jsme si odvezli 
dva poháry za první místo (ka-
tegorie starší žáci) a dva poháry 
za druhé místo (kategorie mladší 
žáci). Další úspěch jsme si při-
psali v  Doloplazech, kde jsme 
získali v obou kategoriích první 
místo. Během prázdnin jsme za-
vítali také do Svésedlic, Laškova, 
Vrahovic a Víceměřic. Z každých 
závodů jsme si nějaký ten úspěch 
odvezli.

První zářijovou sobotu jsme 
pořádali domácí závody v Kra-
sicích, kam se sjelo 9 družstev 
mladších žáků a 8 družstev star-
ších žáků. Krasičtí mladší žáci 
se dlouho drželi na prvním mís-
tě, ale poslední družstvo na star-
tovní listině, Domamyslice B, 
předvedlo krásný požární útok 
a  právem svou kategorii vy-
hrálo. V kategorii starších žáků 
zvítězilo po lítém boji družstvo 

Lešany B s časem 14,90 vteřin, 
druhé byly Soběsuky, které do-
sáhly času 14,91 vteřin, a na tře-
tím místě skončil tým z Krasic.

Největším zážitkem pro 
mladé hasiče jsou jistě noční 
závody, které se konají v Bocho-
ři. Těchto závodů se pravidelně 
zúčastňujeme již několik let, ale 
letos pro nás přeci jen byly ně-
čím výjimečné a to tím, že úpl-
ně poprvé zde startovalo i naše 
družstvo mladších žáků. Musím 
podotknout, že se jednalo o ve-
lice povedenou premiéru. Děti 
předvedly pěkný útok a s časem 
16,81 vteřin obsadili krásné 4. 
místo z 52 zúčastněných druž-
stev. Na druhou stranu starší 
žáci se svým výkonem sice spo-
kojení nebyli, ale 7. místo z 57 
družstev se hodnotí také jako 
velký úspěch.

Závodní sezóna je ukonče-
na závodem požárnické vše-
strannosti, který se letos konal 
v Tištíně. Jedná se o soutěž, jenž 
by se dala přirovnat k  branné-
mu závodu, jen s tím rozdílem, 
že děti na trase plní různé úkoly 

s hasičskou tématikou. Opět se 
ve velmi dobrém světle ukázali 
naši mladší žáci, kteří obsadili 
konečné 6. místo.

Jak si můžete všimnout, akti-
vit máme během roku opravdu 
hodně a snažíme se o to, aby si 
děti chvíle strávené s námi uží-
valy co nejvíce. Ještě bych určitě 
chtěla zmínit, že stále přibíráme 
nové členy a  pokud byste měli 
zájem přivést k nám Vaše děti, 

tak veškeré informace najdete 
na webových stránkách www.
sdhkrasice.cz.

Na závěr bych chtěla jménem 
SDH Krasice poděkovat statu-
tárnímu městu Prostějovu za 
finanční podporu, kterou nám 
poskytlo a  všem rodičům, tre-
nérům a vedoucím, bez jejichž 
nasazení bychom se neobešli.

 Karolína Burešová,
vedoucí mládeže SDH Krasice

SEZÓNA 2016 PRO KRASICKÉ HASIČE

 
SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže 

Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 972 
 

                zve děti i dospělé na 
 
 

ČERTOVSKÉ ROJENÍ 
 
KDY:  27.11.2016 od 13,30 hodin 
 
KDE:  SPORTCENTRUM – DDM 
            Vápenice 9, Prostějov 
 
 
 
 
PROGRAM:  
                        
                                   veselé hry s divadélkem Jana od 14 do 16 hodin 
                                                            pekelné soutěže a hrátky s anděly do 17 hodin 
                                                                                 

                                                           ADVENT ZAČÍNÁ  
                                výtvarná dílna s adventní tématikou  
                                                            výroba papírových adventních věnečků 
 

Vstupné:  20,- Kč / osoba 
 

Všichni účastníci soutěží budou odměněni drobnými dárky. 
 
Informace: Sportcentrum – DDM,  587 571 972, 737 069 621         
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
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ÚTERÝ 1. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek – Heidi, děvčátko z hor 2D
Něm./Švýc. 2015, 115 min., český dabing, režie: 
Alain Gsponer
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Devátý život Louise Draxe am. thriller 2D 
V hl. rolích: J. Dornan, S. Gadon, O. Platt, A. Paul
Režie: A. Aja, 107 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Odvrácená strana měsíce  něm. thriller 2D
V hl. rolích: M. Bleibtreu, J. Prochnow aj. Režie: 
Stephan Rick, 98 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 2. LISTOPADU
17.30 Devátý život Louise Draxe  2D
20.00 Odvrácená strana měsíce  2D

ČTVRTEK 3. LISTOPADU
17.30 Doctor Strange americký akční film  2D 
V hl. rolích: B. Cumberbatch, Ch. Ejiofor aj. Režie: 
S. Derrickson, 115 min., český dabing, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Doctor Strange 2D

PÁTEK 4. LISTOPADU
15.30 Trollové  animovaná rodinná komedie 2D 
Režie: M. Mitchell, Walt Dohrn, 92 min., český dabing 
2D premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Doctor Strange  3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Zilionáři  americká akční komedie 2D 
V hl. rolích: O. Wilson, Z. Galifianakis aj. Režie: 
Jared Hess, 94 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 5. LISTOPADU
15.30 Trollové  3D 
vstupné 140 Kč
17.30 Doctor Strange  3D 
20.00 Zilionáři  2D

NEDĚLE 6. LISTOPADU
15.30 Trollové  3D
17.30 Doctor Strange  2D
20.00 Zilionáři  2D

PONDĚLÍ 7. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek – Pat a Mat  2D
ČR 2015, 80 min., režie: Marek Beneš
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Bezva ženská na krku  česká komedie 2D
Režie: Tomáš Hofman, 101 min., repríza, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Krásné dny v Aranjuez 
 koprodukční filmové drama 3D
V hl. rolích: R. Kateb, S. Semin., N. Cave aj.
Režie: Wim Wenders, 97 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140 Kč

ÚTERÝ 8. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek - Pat a Mat      2D
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Krásné dny v Aranjuez  3D 
20.00 24 týdnů - Art film  německý film 2D
V hl. rolích: J. Jentsch, B. Mädel, J. Gastdorf aj.
Režie: Anne Zohra Berrached, 103 min. české 
titulky, , mládeži do 15 let nepřístupný, premiéra, 
vstupné 110 Kč

STŘEDA 9. LISTOPADU
17.30 Bezva ženská na krku  2D 
20.00 Krásné dny v Aranjuez  3D

ČTVRTEK 10. LISTOPADU
Nehrajeme - Uzavřená akce AČR

PÁTEK 11. LISTOPADU
17.30 Pohádky pro Emu  český romant. film 2D 
V hl. rolích: A. Geislerová,. O. Vetchý, aj. Režie: Rudolf 
Havlík, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Příchozí  americký sci-fi thriller 2D 
V hl. rolích: A. Adams, J. Renner, F. Whitaker aj.
Režie: Denis Villeneuve, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 12. LISTOPADU
17.30 Pohádky pro Emu  2D 
20.00 Příchozí  2D

NEDĚLE 13. LISTOPADU
17.30 Jano Köhler  2D
Režie: Ondřej Sovík, 72 min., repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 50 Kč
20.00 Příchozí  2D

PONDĚLÍ 14. LISTOPADU
17.30 Snowden  koprodukční film 2D
 V titulní roli J. Gordon – Lewitt. Režie: Oliver 
Stone, 134 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny  
 americko-australský válečný film 2D
V hl. rolích: A. Garfield, V. Vaughn, aj. Režie: 
Mel Gibson, 131 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 15. LISTOPADU
17.30 Snowden  2D
20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny  2D
Novinkou v našem kině bude uvádění záznamů 

slavných muzikálů – ten první je právě zde!
STŘEDA 16. LISTOPADU

18.00 Miss Saigon  2D
Režie: Brett Sullivan, 195 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 190 Kč

ČTVRTEK 17. LISTOPADU
15.00 Fantastická zvířata a kde je najít  2D
V hl. rolích: E. Redmayne, C. Farell, E. Miller aj.
Režie: David David Yates, 133 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít  2D
20.00 Hologram pro krále 
 americko-německá komedie 2D
Režie: T. Tykwer, 97 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 18. LISTOPADU
15.00 Fantastická zvířata a kde je najít  3D 
vstupné 140 Kč
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít 3D
20.00 Hologram pro krále 2D

SOBOTA 19. LISTOPADU
15.00 Fantastická zvířata a kde je najít  3D
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít  3D
20.00 Hologram pro krále  2D

NEDĚLE 20. LISTOPADU
15.00 Fantastická zvířata a kde je najít  3D
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít  3D
20.00 Hologram pro krále  2D

PONDĚLÍ 21. LISTOPADU
14.00 Pondělní Bijásek – Bella a Sebastian 2  2D
Francie 2015, 99 min. český dabing, režie: Ch. Duguay
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK!
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít  2D
20.00 Americká idyla am. filmové drama 2D
Režie: E. Mc.Gregor, 108 min., české titulky, 
premiéra, Mládeži do 15 let nepřístupný, vstup-
né 120 Kč

ÚTERÝ 22. LISTOPADU
14.00 Úterní Bijásek–Bella a Sebastian 2
Francie 2015, 99 min. český dabing, režie: 
Christian Duguay
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK
17.30 Americká idyla  2D
20.00 Bratříček Karel - Art film 
 polsko- český dokument 2D
Režie: Krystyna Krauze, 79 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 23. LISTOPADU
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít  2D
20.00 Americká idyla  2D

ČTVRTEK 24. LISTOPADU
Nehrajeme – Uzavřená akce ČSOB

PÁTEK 25. LISTOPADU
15.30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa  americký animovaný rodinný film  2D
Režie: Ron Clements, John Musker, český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 
110 Kč
17.30 Noční zvířata  americký thriller 2D
V  hl. rolích: A. Adams, J. Gyllenhaal, M. 
Shannon aj. Režie: Tom Ford, 115 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 120 Kč
20.00 lnferno  americký mysteriózní thriller
V hl. rolích: T. Hanks, F. Jones, O. Sy, B. Foster, 
I. Khan. Režie: Ron Howard, 122 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

SOBOTA 26. LISTOPADU
15.30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
vstupné 140 Kč
17.30 Inferno  2D
20.00 Noční zvířata  2D

NEDĚLE 27. LISTOPADU
10.00 Adventní filmové dívánky - Pojar dětem 2D
Nepřetržitá dopolední projekce krátkých 
filmů pro nejmenší diváky! vstupné 20 Kč
15.30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
17.30 Inferno  2D
20.00 Noční zvířata  2D

PONDĚLÍ 28. LISTOPADU
17.30 Planetárium  koprodukční film 2D
V hl. rolích: G. Lechaptois, N. Portman, L. R. 
Depp, E. Salinger aj. Režie: Rebecca Zlotowski, 
110 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Egon Schiele  koprod. životopisný film 2D 
V hl.rolích N. Saavedra, M. Riegner, V. Pachner, 
L.A. Breidbach aj. Režie: Dieter Berner, 109 
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 29. LISTOPADU
17.30 Planetárium  2D
20.00 Egon Schiele  2D

Opět přinášíme záznam 
z Royal Opera House v Londýně !

STŘEDA 30. LISTOPADU
18.00 W. A. Mozart: Cosi fan tutte  2D
Opera bude uvedena v  italštině s  českými 
titulky, délka cca 220 minut, 2 přestávky, 
vstupné 300 Kč , sleva pro studenty a seniory 
50 Kč

Kino Metro 70 Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
 Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

Kulturní
klub  DUHA
Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 5. LISTOPADU
15.00 Do pohádky za zvířátky 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Kung Fu Panda 3 
 americký animovaný film 
Režie: A. Carloni, Jennifer Yuh 
Nelson, 94 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč
20.00 Muzikál aneb Cesty ke štěstí 
 český hudební a taneční film
V  hl.rolích V. Kerekes, R. Vojtek, 
M. Pisařík, A. Mišík, V. Polívka, V. 
Kopta a mnoho dalších
Režie: Slobodanka Radun, 90 min., 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
40 Kč

STŘEDA 9. LISTOPADU
14.00 Bio Senior - Teorie tygra 
 česká roadmovie
V  hl. rolích: J. Bartoška, E. 
Balzerová, T. Vilhelmová, J. Havelka, 
P. Beretová, J. Kohák, I. Janžurová, 
A. Goldflam. Režie: Radek Bajgar, 
101 min., repríza, mládeži přístupný
vstupné 35 Kč

SOBOTA 12. LISTOPADU
15.00 O princezně, která všechno 
věděla  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Snoopy a Charlie Brown - 
Peanuts ve filmu 
 americká animovaná pohádka
USA 2015, 88 min., český dabing, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Muž na laně  americký film
V  hl. rolích: J. Gordon-Levitt, B. 
Kinglsey, J. B. Dale, B. Schwartz aj.
Režie: Robert Zemeckis, 123 min., 
český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 19. LISTOPADU
15.00 Krtek o Vánocích 
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Zootropolis: Město zvířat
 americký animovaný film
Režie: Rich Moore, 109 min., český 
dabing, vstupné 40 Kč
20.00 Polednice český filmový horor
V  hl.rolích A. Geislerová, 
K.Lipowská, D. Kolářová, Z. 
Mucha, J Štrébl aj.
Režie: Michal Samir a Jiří Sádek, 90 
min., repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 26. LISTOPADU
8.30 Kamarádi z televize 1 
vstup volný pásmo pohádek
10.00 Hodný dinosaurus 
 americký animovaný film
Režie: Peter Sohn, český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 
20 Kč
13.00 Sponge Bob ve filmu: 
Houba na suchu 
 americká animovaná komedie
Budou dělat vlny v našem světě….
Režie: Paul Tibbit a  Mike 
Mitchell, 84 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 20 Kč
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pořádá v září tyto akce:
akce pro veřejnost
Vycházka prostějovskou bota-

nickou zahradou
KDY: pátek 9. září, od 16:00 do 

18:00
KDE: Botanická zahrada P. Al-

brechta, ul. Lidická 2, Prostějov
Litovelský bylinkář Vláďa Vytá-

sek provede účastníky prostějov-
skou botanickou zahradou. Zájem-
cům ukáže všechny léčivé rostliny 
v zahradě, vysvětlí, jak a kdy bylin-
ky sbírat, na jakých místech rostou 
v přírodě, které části a jakým způ-
sobem se dají využít, a popíše léčivé 
účinky jednotlivých rostlin. Popla-
tek za dospělého účastníka: 30 Kč

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 12. září od 16:00 

do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-

platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny. 

akce na pomoc přírodě

Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko!

Kdy: sobota 17. září, od 9:00 do 
12:00

Kde: biokoridor Hloučela, sraz 
u občerstvení U Abrahámka

Osvětová akce na pomoc pří-
rodě. Čeká nás tradiční podzimní 
úklid obou břehů říčky Hloučely. 

Sraz v  9:00 u  občerstvení 
U  Abrahámka. S  sebou pracov-
ní rukavice a  staré igelitky. Pro 
všechny účastníky bude po úklidu 
připraveno občerstvení u ohýnku. 

akce pro školy
Den bez aut
KDY: čtvrtek 22. září, od 8:30 

do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov
Jako součást Evropského Dne 

bez aut pořádaného Zdravým 
městem Prostějov budou připra-
veny v Kolářových sadech aktivity 
pro děti. Děti mohou zhlédnout 
výstavu o  dopravě a  zúčastní se 
hravých aktivit na téma „ekolo-
gicky šetrná doprava“, při kterých 

prokáží své vědomosti i obratnost.

exkurze
Geologie Pavlovských vrchů 

a vídeňské pánve
KDY: sobota 24. září, od 8:00 

do 19:00
Odjezd: v 8:00 z Joštova náměs-

tí v Prostějově (doprava vlastním 
autobusem)

Odborná geologická exkurze 
na jižní Moravu pro učitele a další 
zájemce z řad veřejnosti s Mgr. To-
mášem Lehotským, Ph.D., z kated-
ry geologie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého. Podíváme 
se na jurské vápence v zatopeném 
lomu u  Mariánského mlýna, na-
vštívíme jeskyně Na Turoldu a ge-
ologickou expozici. Prohlédneme 
si město Mikulov a Svatý kopeček. 
Zavítáme i do Dolních Věstonic na 
Kalendář věků. Čeká nás geologic-
ké povídání o Pálavě a ukázka zka-
menělin. Návrat do 19:00. S sebou: 
oblečení a obuv do terénu, peníze 
na vstupné do jeskyní, geologické 
kladívko a sáčky na vzorky. 

Cena: 160 Kč, pedagogové 
a členové ČSOP 120 Kč. Na akci je 
nutné se předem přihlásit a zapla-
tit zálohu. Přihlášky na iris@iris.cz. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 26. září od 16:00 

do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

tvořivá dílna
Výroba netopýrovníků
KDY: pátek 30. září od 16:00 do 

18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna nejen pro 

rodiče s  dětmi, ve které vyrobíme 
budky pro netopýry. Materiál na vý-
robu netopýrovníků bude k dispo-
zici. Budky budou následující den 
vyvěšeny v biokoridoru Hloučela. 

vycházka spojená s  pomocí 
přírodě

Vyvěšování netopýrovníků 
aneb Co (ne)víme o netopýrech?

KDY: sobota 1. října od 9:00 do 
11:30

KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
v 9:00 U Abrahámka

Vycházka nejen pro výrobce ne-
topýřích budek, ale i pro další zájem-
ce, které zajímá život těchto skrytě 
žijících savců. Vyvěsíme vyrobené 
budky a navíc se o netopýrech do-
zvíme spoustu zajímavostí. Pro děti 
budou připraveny hravé aktivity.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj, NET4GAS, 
T-mobile, 

MŽP v rámci projektů „Poznává-
me přírodu za humny“ a „Hlouče-

la plná života“.

Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris  
pořádá v listopadu tyto akce:

přednáška s promítáním
Beseda o Ugandě
KDY: pátek 4. listopadu 
od 16:00 do 18:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pokud Vás zajímá, jak se žije v  jedné 
z nejchudších zemí Afriky, pak přijďte na 
besedu, na které budou promítány foto-
grafie z cest po této krásné africké zemi. 
Součástí besedy bude prodej výrobků 
přímo z Ugandy, jako jsou ručně vy-
ráběné korálky, náramky, náušnice, ko-
šíčky, podložky a dřevěné gorilky, káva 
z oblasti Mt. Elgon, výrobky z ugandské 
kávy a kakaových bobů a sušené ovoce 
na africkém slunci. Zakoupením čeho-
koliv pomůžete ugandským sirotkům 
a chudým rodinám, proto si nezapo-
meňte vzít sebou peněženku. 
Besedu povede Libuše Dostálová z ne-
závislého projektu Bwindi Orphans. 
Pro účastníky bude připravena ochut-
návka ugandského čaje a kávy. 

geologická vycházka
Geopark v Olomouci
KDY: sobota 5. listopadu, 
od 8:30 do 14:00
KDE: sraz na hlavním nádraží ČD 

v  Prostějově v  8:20, odjezd vlakem 
v 8:35 do Olomouce
Základní organizace ČSOP Bělozářka 
pořádá exkurzi do geoparku v  Olo-
mouci. V roce 2015 byl v parčíku u nové 
budovy Přírodovědecké fakulty UP vy-
budován geopark, zaměřený regionálně 
na oblast Moravy a Slezska. V geoparku 
je vystaveno celkem 45 exponátů po-
cházejících z 31 lokalit. Hmotnost vy-
stavených vzorků se pohybuje v rozme-
zí 0,3–6 tun. Geoparkem nás provede 
geolog Václav Kopečný.
Po exkurzi v  geoparku se projdeme 
přilehlými Bezručovými sady, podél 
hradeb a  přilehlého ramene Moravy 
čili Mlýnského potoka. Poslechneme 
si povídání nejen o  řece Moravě, ale 
i o skálách nad ní trčících s pyšnými 
městskými hradbami. Návrat do Pro-
stějova kolem 14. hod.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 7. listopadu 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

tvořivá dílna
Výroba dřevěných krmítek na Hlou-
čelu
KDY: pátek 11. listopadu 
od 16:00 do 18:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna pro šikovné 
ruce v rámci projektu Hloučela plná ži-
vota. Zhotovená krmítka mohou jejich 
autoři vyvěsit při následné společné 
akci na Hloučele.

akce na pomoc zvířatům
Uspáváme ježky
KDY: středa 16. listopadu (před stát-
ním svátkem), 
od 16:00 do 17:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov  
Benefiční akce – beseda o ježcích, je-
jich životě a zimním spánku. Povídání 
bude doplněno ukázkou živých ježků – 
dozvíte se, jak ježek dělá klubíčko, kolik 
má bodlinek, jestli má ocásek a jaký má 
zrak. Pro děti budou připraveny hravé 
ježčí aktivity - zjistíme hmotnost jež-
ků, podíváme se do ježčího kalendáře 
a dozvíme se, jestli by tito ježci v pří-
rodě přežili zimu. Besedy se zúčastní 

i  vedoucí Stanice pro handicapované 
živočichy v Němčicích nad Hanou. 
Vstupné (kočičí masová konzerva, 
nebo 20 Kč) bude věnováno na podpo-
ru ježků ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, ale 
rádi byste na ježky přispěli, můžete 
nadílku donést do Ekocentra Iris, a to 
každé úterý a čtvrtek ve 13-16 hod. až 
do 15. prosince. O předání do stanice se 
postaráme. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 21. listopadu 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s  sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Adventní věnce
KDY: pátek 25. listopadu, 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Tradiční výtvarná předvánoční dílna 
– výroba adventních věnců. Přineste 
si korpus na věnec, svíčky a bodce na 

svíčky. Základní přírodní materiál na 
věnce poskytneme. Poplatek 50 Kč za 
vyrobený věnec.

akce na pomoc přírodě
Vyvěšování krmítek 
KDY: sobota 26. listopadu od 9:00 do 
12:00
KDE: sraz v 9 hod. u hvězdárny v Kolá-
řových sadech nebo v 10:30 na Hlouče-
le u Abrahámka
Během dopoledne vyvěsíme po městě 
Prostějově krmítka, která vyrobili žáci 
prostějovských škol i  ostatní zájemci 
z řad veřejnosti při tvořivých dílnách, 
a naplníme je různými dobrotami pro 
ptactvo. Od 9 hodin rozvěsíme krmítka 
v Kolářových sadech, poté se přesune-
me na Hloučelu, kde od 10:30 bude-
me věšet krmítka v okolí občerstvení 
U Abrahámka. Vycházky se může zú-
častnit kdokoliv, tedy i ti, kteří krmítka 
nevyráběli.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj, NET4GAS, 
T-mobile,  MŽP v rámci projektů 
„Poznáváme přírodu za humny“ 

a „Hloučela plná života“.

Český svaz ochránců přírody  Ekocentrum Iris

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my Václavková a  spol. Soukromá 
pohřební služba v  Mlýnské ulici 
v Prostějově.

K  výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v  Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalý-
mi velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady 
v úzkém rodinném kruhu. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
•	 Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

•	 Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

•	 Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

•	 Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

•	 Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

•	 Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 
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Přijímáme objednávky na vánoční cukroví
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Dostaveníèko s mocnářem
Dnes potěším všechny příznivce mo-

narchie, a  to přímo té Rakousko-Uher-
ské, jelikož se hodlám věnovati císaři 
pánu Františku Josefu I. Za měsíc si bu-
deme připomínat sto let od jeho úmrtí, 
když 21. listopadu 1916 v Schönbrunnu 
vydechl naposledy a sousední Rakousko 
zřejmě pojme oslavy zajímavě, ale to 
není dnešní hlavní téma. Chci se věnovat 
jeho důležité prostějovské návštěvě.

S naším městem je František Josef I spo-
jen vojensky, již v roce 1843 zde byl založen 
dragounský pluk pod jeho jménem, je-
hož byl tehdy ještě jako mladý arcivévoda 
čestným velitelem. Přehlídku svého pluku 
v Prostějově pak vykonal 1. října 1844. Tu 
důležitější návštěvu pak vykonal již jako 
císař před STOPADESÁTI lety a to přesně 
20. října 1866. Souviselo to s jeho inspekční 
cestou po české a moravské zemi po prus-
ko-rakouské válce, která bohužel nejen 
bitvou u Hradce Králové, ale také přesuny 
armád, zdevastovala značnou část našeho 
území a konkrétně v Prostějově pak pobyt 
obou armád, hlavně té pruské, způsobil 
i choleru a smrt mnoha obyvatel.

Díky tehdejšímu tisku je jeho cesta 
vcelku podrobně zmapována, a tak dejme 
nahlédnouti do tehdejších novin Morav-
ská orlice vydavatele Jindřicha Dvořáka 
a Národní listy z října 1866 a připomeň-
me si onu vzácnou návštěvu.

Císař jel tehdy po trase Brno – Olo-
mouc v koloně kočárů a k našemu měs-
tu se blížil po návštěvách ve Vyškově, 
Rousínově a  Brodku. Jak hodnotí do-
pisovatel, Prostějov byl vyzdoben sice 
slavnostně, leč daleko střídměji, než 
třeba Vyškov, střídaly se prapory v bar-
vě monarchie, tedy černožluté s  těmi 
červenobílými a  červenomodrobílými 
tedy národními. U  vchodu do města 
byla postavena slavobrána a císaře oče-
kávala delegace místních představitelů 
v čele s purkmistrem, který byl tehdy…
německé národnosti. Jednalo se o  sta-
rostu Zajíčka (psáno i Säutschek), který 
se dopisovateli přiznal, že česky mnoho 
neumí a je se pak těžko divit, že uvítání 
probíhalo v  duchu německém, tedy ne 
zrovna až tak přátelském, jelikož znalci 
vědí, že souboj českého a  německého 
elementu se právě v této době v Prostějo-
vě značně vyostřoval a vůbec spory čes-
ké a německé skupiny v monarchii byly 
značné. Obyvatelstvo řadové ovšem pro-
volávalo císaři, který do města dorazil 
před polednem, „Sláva“ a to tak, že vel-
mi hlučně. Starosta Zajíček pak přivítal 
císaře veskrze korektně, vyjádřil věrnost 
města císařskému domu a následně po-
zval monarchu do připravené místnosti 
s občerstvením v domě pana Volce, kde 
císař vyslechl představitele místních du-

chovních a dále starosty obcí Vrahovice, 
Hrubčice, Výšovice, Smržice a  dalších. 
(Neověřené informace tvrdí, že se jed-
nalo o dnešní dům U svatého Rocha na 

rohu náměstí Masarykova a  Žižkova). 
Mluvčím byl starosta Hrubčic Štěpá-
nek, který hovořil česky a  vylíčil císaři 
útrapy válečné, ovšem reakce císaře byla 
pohotová, nechal obcím hned vyplatit 
1 600 zlatých a dále zajistil 8 000 měřic 
obilí. Sám prostějovský starosta Zajíček 
pak vyčíslil válečné škody ve městě na 
112 000 zlatých, které spolkly především 
požadavky pruské okupační armády. 
Dále s  císařem zavedl hovor ohledně 
místního průmyslu a  vyjádřil přesvěd-
čení, že kdyby plánovaná železnice Brno 
– Olomouc vedla přes Prostějov, že by to 
městu velmi prospělo. Císař jej pozorně 
vyslechl a prohlásil, že učiní vše, co bude 
možné, aby městu prospělo.

O půl jedné po obědě pak císař vyjel 
směrem k Olomouci a to společně i s ně-
kterými místními duchovními a radními 
a doprovázela ho také i hanácká krojova-
ná jízda, která pak při návratu od Olšan 
zpívala písně „Hej Slované“ a  „Kde do-
mov můj“. Dodejme ještě, že do Olomou-
ce dojel císař ve dvě hodiny odpoledne 
a byl zde přivítán dělovou salvou.

Mocnářova návštěva ve městě tedy byla 
veskrze ne zrovna dlouhá, leč městu při-
nesla určité poválečné kompenzace v po-
době peněz a obilí a generace pamětníků 
pak měly na co vzpomínat po dlouhá léta.

 -mm-
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 Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose 

Prostějov, Kravařova 14,  Telefon: 582 406 050
LISTOPAD 2016

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 

Říjen – listopad 2016 – Výstava „Začínáme“ – výběr prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose.

HUDEBNÍ OBOR

Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ, Kravařova 14
15., 16., 23., a 24. 11. 2016

Koncert starších žáků
22. 11. 2016 v 17.00 hod. v sále ZUŠ, Kravařova 14

Chrámový koncert
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov a Brněn-

ský filharmonický sbor Beseda brněnská
23. 11. 2016 v 19.00 hod. – kostel Povýšení svatého Kříže

Adventní zastavení
27. 11. 2016 v 17.00 hod. v sále Městského divadla

 Dělník/dělnice v potravinářské výrobě (porcovna, balírna, masná výroba)
 Údržbář-seřizovač     Expedienty hotových výrobků  Řidiče skupiny C+E

Dále pozice:
 Energetik                    Předák výrobního úseku

Nabízíme jistotu u zaměstnavatele s dlouholetou tradicí
Možnost získání velkého množství benefitů

Informace a kontakt: personální odd.  tel.: 376 353 382/332

16
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24
33
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Využijte naší nabídky
pracovních pozic:

INZERCE
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Kultura

MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

JIŘÍ KOLÁŘ - LEGENDA SVĚTOVÉ KOLÁŽE
do 27. 11. 2016

Výstava jednoho ze stěžejních umělců 20. století, který se zprvu na-
šel v pozici básníka a teprve později svůj záběr přeorientoval na vý-
tvarné umění, které ho proslavilo daleko za hranicemi země. Tvořil 
pomocí vlastních metod, kombinoval novinové, kalendářní a časo-
pisecké výstřižky, pohrává si s reprodukcemi slavných obrazů a sou-
časné reklamy.
Uspořádal přes tři sta výstav, zásadní v Guggenheimově muzeu 
v New Yorku, mnoho dalších na americkém kontinentu, převážná 
část výstav se však konala ve významných galeriích v Evropě.
Díla, která budou dovezena do Muzea a Galerie v Prostějově, zastu-
pují všechny techniky i náměty tohoto všestranného umělce a jsou 
mimořádná i tím, že jsou z majetku soukromého zahraničního sbě-
ratele.

PŘIVÍTEJME OTCE VLASTI
do 27. 11. 2016

V rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. jsme připravili výstavu 
Přivítejme otce vlasti. 

Zveme Vás i na doprovodný program: 
10. 11. 2016 v 17 hodin
přednáška Karel IV. Jaký byl a jak jej neznáme – 
prof. PhDr. Martin Wihoda, PhD. z Masarykovy univerzity v Brně
Vstupné: 30,- Kč, snížené 15,- Kč
24. 11. 2016 v 17 hodin 
přednáška Tepenec – moravský hrad Karla IV. – 
manželé Mgr. Vendula Vránová, PhD. a Mgr. Jakub Vrána 
z Archeologického centra Olomouc 
Vstupné: 20,- Kč, snížené 10,- Kč

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

MILOŠ KARÁSEK - POZDNÍ SVĚTLO (obrazy a sochy)
od 4. 11. do 11. 12. 2016
vernisáž 3. 11. v 17 hodin

Výstava pozdní světlo je první veřejnou prezentací stejnojmenného 
projektu, který Miloš Karásek od roku 2015 realizoval  v nestátním 
zdravotnickém zařízení  ADP - Sanco v Prostějově a nyní bude tento 
projekt představen i široké veřejnosti v prostorách galerie Špalíček
Prezentované obrazy jsou z cyklu Kvantová malba,v kterém autor 
používá otevřenou barevnost jako energetický nástroj v transperso-
nální komunikaci. Výrazové prostředky jsou účelově omezeny na as-
ketickou abstrakci, která umožňuje připravenému divákovi nerušené 
napojení na energetický potenciál díla. Naopak figurativní bronzové 
plastiky, převážně z dřívějšího autorova období, mají příběhovou 
stavbu, založenou na vložených emocích výtvarníka. Zobrazují sta-
ré lidi, lépe řečeno jejich duše, v momentech vnitřního zastavení 
a osobní retrospektivy.  Pokud se dá v případě sochy mluvit o kate-
gorii ticha, tak v tvorbě Miloše Karáska představuje základní staveb-
ní materiál. 

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

26. října 2016 Strana 25

Prostějovské radniční listy Informace

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR
od 7. 11. do 13. 11.
PONDĚLÍ 7. 11.:
14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce
18:00 hodin – přednáška: Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D. „Může 
kvantová optika zlepšit zobrazení teleskopu?“. Po ukončení před-
nášky a vernisáže bude následovat pozorování hvězdné oblohy.
STŘEDA 9. 11.
15:30 hodin – pohádková středa pro děti: „Hvězdný sen“
17:30 až 18:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy pro děti

ČTVRTEK 10. 11.
14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce
18:00 hodin – přednáška: RNDr. Milan Šálek „Počasí, podnebí a ne-
bezpečné povětrnostní jevy“. Po ukončení přednášky bude násle-
dovat pozorování hvězdné oblohy.

PÁTEK 11. 11.
14:00 až 19:30 hodin - Den otevřených dveří. Návštěvníci budou 
mít možnost seznámit se blíže s činností hvězdárny a zúčastnit se 
pozorování Slunce i pozorování večerní oblohy. Vstup zdarma.

SOBOTA 12. 11.
14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce
18:30 až 19:30 hodin - pozorování hvězdné oblohy

NEDĚLE 13. 11.
14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce
15:00 hodin – soutěž pro děti „První kosmonauté“
Na všechny akce, konané v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, 
je vstup volný.

PŘEDNÁŠKA
MŮŽE KVANTOVÁ OPTIKA ZLEPŠIT ZOBRAZENÍ 
TELESKOPU? – Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.
7. 11. (pondělí) v 18:00 hodin
Přednáška odpoví na velmi aktuální vě-
deckou otázku z optiky, dotkne se fasci-
nujícího světa kvantového světla a po-
odkryje trochu zákulisí toho jak se dělá 
současná věda. Mgr. Bohumil Stokasa, 
Ph.D., (*.1984) je vědecký pracovník 
Katedry optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci a konstruktér optických měřících 
přístrojů renomovaného výrobce Meopta Přerov.
Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, 
vstup volný.

PŘEDNÁŠKA
POČASÍ, PODNEBÍ A NEBEZPEČNÉ POVĚTRNOSTNÍ JEVY 
RNDr. Milan Šálek, Ph.D.
10. 11. (čtvrtek) v 18:00 hodin
Atmostéra Země je dynamické prostředí, které se neustále vyvíjí 
a vzhledem k subtilnosti této vrstvy stačí relativně málo, aby došlo 
k její změně. Co je to podnebí a jak se liší od počasí? Jak je to se su-
chem? A do jaké míry souvisí postupné oteplování atmosféry Země 
s výskytem nebezpečných povětrnostních jevů? Na tyto a další otáz-
ky, které mají zásadní vliv na náš život, nám odpoví RNDr. Milan Šá-

lek, Ph.D. (*1964). Pracoval na ČMHÚ v Brně jako vedoucí meteoro-
logické skupiny Oddělení meteorologie a klimatologie, poté působil 
na pozici vedoucího meteorologa v rakouské společnosti UBIMET, 
nyní pracuje v Ústavu pro výzkum globální změny CzechGlobe, kde 
rozvíjí meteorologické aplikace pro energetiku.
Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, 
vstup volný.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 
do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 18:30 do 19:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. 
Ve dnech 10. 11. a 24. 11. se pozorování koná po ukončení před-
nášky.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Mimo Týden vědy a techniky AVČR je vstupné 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 12. 11. a neděle 13. 11.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zú-
častnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 
hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 19:30 ho-
din. Pozorování se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup 
volný.
V neděli 13. 11. v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „KOS-
MONAUTIKA“- LIDÉ VE VESMÍRU. Soutěži bude předcházet povídání 
o prvních kosmonautech a problémech, které starty provázely. Sou-
těž se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
HVĚZDNÝ SEN
Pohádku uvádíme každou listopadovou 
středu v 15:30 hodin. Malá Hanička je 
smutná. Rozveselí ji snad panenka Zla-
tuška tím, že ji přinese na hraní hvězdič-
ku? Mimo Týden vědy a techniky AVČR je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU (výstava astrofotografií 
   ing. Evžena Brunnera)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování 
a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. 
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výsta-
vu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
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DIVADLO POINT 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

12. SEZÓNA, LISTOPAD 2016 
Pátek 4. listopadu v 19 hodin

MATURANTI (Matěj Randár)
„Neser mě, pokud sis nevšimla, tak dneska ma-
turuju!“ Hořká komedie o  maturantech, pro 
které je zkouška dospělosti ten nejmenší problém.
Hrají: A. Mlčochová, J. Minářová, H. Handlová, L. 
Grulichová, F. Jirák, A. Kostelková, M. Švestková
Hudba: A. Kostelková Režie: J. Hyndrich
!!!PŘEDSTAVENÍ OBSAHUJE VULGA-
RISMY, VSTUP OD 15 LET!!!

Pondělí 14. listopadu v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE 

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Inscenace Divadla Point vznikla volně na moti-
vy stejnojmenné knihy francouzského spisovatele 
Patrica Cauvina. 
Komedie o velké lásce pařížského kluka, který hltá 
americké filmy a  hraje fotbal a  americké dívky, 
která obdivuje Einsteina a touží po lásce jako z Ro-
mea a Julie. Co na to kamarádi? A co na to dospělí?
Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobrovolná, 
Martin Osladil, Lukáš Kameníček/David Kr-
chňavý, Monika Nevrlá/Martina Smékalová/
Amélie S. Kostelková, Micheala Zbudilová/
Denisa Kopecká a Jiří Krátký
Režie: Aleš Procházka

Středa 16. listopadu v 19 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz) 

překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, 
že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm 
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden 

stejný cíl. Stejná radost a  stejná bolest. Muži 
o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, 
která si ani na svatební hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Jakub 
Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miro-
slav Ondra nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Pátek 18. listopadu v 19 hodin – DIVADLO 
NA ŠANTOVCE, OLOMOUC

TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz) 
překlad: Tomáš Svoboda

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Čtvrtek 24. listopadu v 19 hodin – STARÝ 
PIVOVAR, KROMĚŘÍŽ
E=mc2, LÁSKO MOJE

(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 
Režie: Aleš Procházka

Pátek 25. listopadu v 19 hodin 
BASKERVILLSKÁ BESTIE 

(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Sherlock Holmes a doktor Watson na straně dob-
ra. Proti nim stojí záhadná bestie, která uprostřed 
ponuré krajiny plné močálů terorizuje rod Basker-
villů. Dokáže si doktor Watson poradit s metodou 
dedukční a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na motivy ro-
mánu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřo-
vatele v poněkud jiném světle. 
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procházka, J. 
Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, 
L. Kameníček, D. Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš 
Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčko-
vá a další. Režie: Aleš Procházka

Kultura

Biletáři s šatnářkami do nové sezóny v novém
Biletáři a šatnářky vstoupili do nové di-

vadelní sezony v  nových „stejnokrojích“ 
z dílny místní firmy. 

Netradiční zahájení sezóny 2016 – 2017 
si připravilo Městské divadlo v Prostějově, 
které obléklo své zaměstnance do slušivých 
„stejnokrojů“. 

„Přípravy začaly už na jaře, pozornost 
musela být věnována jak materiálu, tak ba-
revnému ladění. Červené kravaty a šátky při-
pomínají logo divadla, dámám sluší halenky 
v krémové barvě v kontrastu s antracitovou 

šedí vestiček, pánské obleky padnou jako 
ulité,“ pochválila nové služební oblečení per-
sonálu ředitelka Městského divadla v Prostě-
jově Jana Maršálková. Jako první viděli nové 
oblečení 21. září návštěvníci tradičního cha-
ritativního koncertu Svatolazarské komendy, 
o den později pak předplatitelé abonentních 
koncertů. Výměna služebního oblečení se 
uskutečnila po deseti letech, předešlé oblečení 
bylo z dílen dnes již neexistující oděvářské fir-
my OP Profashion.

 Foto a zdroj: Městské divadlo Prostějov
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Co to vlastně je? Je to taková 
miniknihovnička, která slouží 
ke sdílení a  výměně knih. Ně-
kdy se jí říká také „sousedská 
knihovna“. První takové budky 
se objevily v  roce 2009 v  USA 
pod označením „little free libra-
ry“ a od té doby se tento nápad 
rozšířil do mnoha zemí po ce-
lém světě a také do mnoha čes-
kých měst. Pravidla užívání jsou 
jednoduchá. Knížku si z odsud 
můžete půjčit a  po přečtení ji 

vrátit, nebo si ji můžete prostě 
vzít a  později přinést nějakou 
jinou. Pokud si doma nevíte 
rady s  tím, kde přečtené knihy 
skladovat, ale je vám líto je jen 
tak vyhodit, knihobudka může 
být hezkým způsobem, jak 
těmto knihám dát druhou nebo 
i třetí šanci u někoho jiného. Ve 
čtvrtek 6. října byla jedna budka 
slavnostně zprovozněna v Kolá-
řových sadech, u dětského hřiš-
tě nedaleko hvězdárny. Městská 

knihovna Prostějov a  několik 
nadšenců se v  prvních dnech 
postarali o její naplnění. Zájem 
byl velký, během prvního týd-
ne fungování z ní ke svým no-
vým čtenářům odešlo přes 150 
knížek. Vrátí se? Přibydou jiné 
knížky? Bude skvělé, pokud se 
budeme společně starat o to, aby 
v ní stále bylo co číst. Když se 
tak stane a nápad se bude líbit, 
nemusí Prostějov zůstat zdaleka 
jen u jediné knihobudky.

Ve čtvrtek 10. listopadu od 
16 hodin se můžete pobavit 
a  taky trošku poučit u  dalšího 
dílu Audiostopu. Oblíbená sou-
těž, kterou vymyslel, připravuje 
a  moderuje Jaroslav Knejp, je 
vlastně obdobou televizního 

pořadu Videostop. Úkolem 
soutěžících je poznat ukázky 
z audioknih - tedy knih načte-
ných na CD, a určit například, 
ze které knihy ukázka pochází, 
kdo je jejím autorem či inter-
pretem. Odměnou je pak nejen 

dobrá nálada, ale i knižní výhry 
pro všechny soutěžící. Zúčastnit 
se může každý, kdo má chuť 
a  náladu. Přihlásit se mohou 
jednotlivci i  dvojice, výborně 
se baví jak soutěžící, tak diváci. 
Přijďte se sami přesvědčit.

Prostějov má svoji první knihobudku

Audiostop

Knihovna navazuje na velmi 
oblíbené malé vědomostní soutě-
že, při kterých se můžete ledacos 
dozvědět, nebo si svoje vědomos-
ti zopakovat, a navíc třeba vyhrát 
knížku. Už jsme soutěžící potrá-
pili i  potěšili soutěžemi nad fil-
my natočenými na motivy knih, 
nad prostějovskými osobnostmi 
nebo vilami. Listopadová soutěž 

se bude týkat prostějovských ulic, 
pojmenovaných po spisovatelích. 
Možná jimi někteří chodíme tak 
často, že si ani nevzpomeneme, čí 
jméno vlastně nesou a co o těch-
to literátech víme. Možná vás 
překvapí, kde jsou a  po kom se 
některé ulice jmenují. Jungman-
nova, Erbenova, Karolíny Světlé 
i  Boženy Němcové, samozřejmě 

Wolkerova a mnohé další. Kolik 
dětí měl K. J. Erben? Kterými 
slovy obohatil Jungmann český 
slovník? Nebo jaké bylo civilní 
jméno Karolíny Světlé? Otestujte 
si své znalosti o  slavných auto-
rech a zároveň si zahrajte o knižní 
ceny. Otázky najdete na adrese  
www.knihovnapv.cz/soutez. 
Soutěžíme do konce listopadu.

Spisovatele a cestovatele Voj-
těcha Alberto Slámu přivítá-
me v prostějovské knihovně už 
podruhé. Před necelými dvěma 
lety nám povídal o své dobro-
družné cestě do Amazonie, 
kam se pravidelně vrací, a nyní 
se spolu s ním vydáme do Viet-
namu. Uvidíme poslední zbyt-
ky pralesů, které jsou pokladni-

cemi nových zvířecích druhů, 
o nichž vědci neměli ani tušení. 
Navštívíme pulzující moderní 
města, stejně jako ruiny zaniklé 
říše Champa. Poněkud šoku-
jící asijské tržiště nás překvapí 
nejenom shonem a  barvami, 
ale především těmi nejpodiv-
nějšími pokrmy, které jsou 
připravovány z  prodávaných 

žab, ryb, hadů a dokonce i psů. 
V  posvátném jezeře Hoan 
Kiem budeme pozorovat obří 
vodní želvu, která podle legend 
předala vietnamskému císařovi 
Le loiovi meč, jímž následně 
vyhnal čínské vetřelce. To vše 
a mnohé další si nenechte ujít 
ve středu 23. listopadu v  17 
hodin.

Tajemný Vietnam

Soutěžte se spisovateli v ulicích
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Informace

Slavná hra ověnčená světovými 
úspěchy a  provázená plamennými 
diskuzemi se vydává do měst České 
republiky. Jedním z nich bude 8. lis-
topadu také Prostějov. Ve Společen-
ském domě představí hru Intimní 
divadlo Dáši Bláhové, které ho ve slo-
žení Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, 
Anna Polívková nebo Jitka Asterová 
hraje již od roku 2002. Vstupenky 
jsou k  dostání v  kavárně Společen-
ského domu.

„Několikrát se nám stalo, že to něk-
do v publiku prostě nedal a odešel. Ale 
v  drtivé většině případů máme úplně 
opačné reakce. Chodí za námi nadše-
ní lidé a sdílejí s námi své zkušenosti. 
To představení totiž není nijak útočné. 
Používáme laskavý humor, který umí 

podat i vážné věci působivě. Hra je po-
stavená na vyprávění příběhů. Nedáv-
no za mnou přišla paní s tím, že byla 
na představení už po čtvrté. Postupně 
s  sebou vodí kamarády - hlavně tedy 
mužské,“ popisuje své zkušenosti Dáša 
Bláhová.

Monology vagíny jsou především 
emotivní výpovědí o  vztahu k  sobě 
samé. Pojednávají o tabu, ukazují při-
rozené děje, ale i  traumatické zážitky, 
prozrazují, co máme společné a co nás 
rozděluje v  těch nejitimnějších situ-
acích.  Hru by měla vidět každá žena, 
která má odvahu překročit pokrytecké 
mlčení o vlastním těle. Ale vyhýbat by 
se jí neměli ani muži, je velmi pravdě-
podobné, že konečně pochopí mnoho 
věcí. A k tomu se výborně pobaví. -pk-

Legendární hra Monology vagíny se vydává 
do prostějovského Spoleèenského domu

Pozvánka do galerie N7
Ve středu 23. listopadu se v  16.00 

hodin v Galerii N7 a kavárně odehra-
je další slavnostní vernisáž, tentokrát 
výrobky z vynilových desek Jana Čížka 
a  Katky Dobisíkové, které pohání ra-
dost z toho, co jim vzniká pod rukama. 
Jejich slovy: ,,Na podzim roku 2014 
jsme dostali při pohledu na zaprášené 
staré vinylové desky nápad, kterým 

jsme jim vdechli nový, doslova nad-
časový účel.“ V galerii budou k vidění 
a  ke koupi vynilové desky v  podobě 
klasických i podsvícených hodin s růz-
nými motivy a doplňků jako například 
náušnic.‘ Srdečně

Galerie N7
Nám.Svat.Čecha 3, Prostějov

https://www.facebook.com/galeriepv/
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Děkujeme městu Prostějovu, za poskytnutou finanční podporu na činnost spolku „Klub stomiků Prostějov, z.s.“ v roce 2016. Náš spolek pomáhá 
spoluobčanům vyrovnat se s postižením, které vzniklo v důsledku závažného onemocnění. Finanční podpora nám umožňuje pořádat pro členy spolku 
setkání, rekondiční pobyty, výlety a další akce, na kterých se mohou přesvědčit, že se dá žít plnohodnotný život i se stomií. Spolupracujeme v rámci 
Českého ILCO (dobrovolné sdružení stomiků České republiky) s Ligou proti rakovině, podporujeme a propagujeme preventivní vyšetření, pomáháme 
stomikům a jejich rodinám zvládat novou životní situaci.

Ještě jednou děkujeme a věříme, že nás město Prostějov podpoří i v roce příštím. za Klub stomiků Prostějov, z.s.Petra Stružková – předsedkyně spolku

Děkujeme statutárnímu měs-
tu Prostějovu za finanční dotaci 
na rok 2016, která byla využita 
na pronájem přednáškového 
sálu Národního domu. 

Děkují Senioři Prostějova z.s.

Poděkování

16
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26
33
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INZERCE

 KORNFEIL INDUSTRY s.r.o.
 Průmyslová zóna Vrahovice
 Vrahovická 4309, Prostějov

Konstruování technologických celků v programu Solid Edge.
nástupní plat 30.000 Kč měsíčně, 

pracovní smlouva na dobu neurčitou
 Požadujeme: 

•	 vzdělání středoškolské nebo vysokoškolské technického směru, 
znalost AJ výhodou

Nabízíme: 
•	 PD: 6:00 - 14:00, čisté pracovní prostředí, parkování u firmy, 

stravenky, benefitní volání, možnost profesního růstu

PŘIJMEME KONSTRUKTÉRA

Kontaktujte Mgr. Lucii Zabloudilovou na tel.: 606 743 361 
nebo na l.zabloudilova@kornfeil-industry.cz
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BARVY PODZIMU V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Podzim,který přichází po ces-

tičkách ze spadaného listí,již zví-
tězil nad létem. Umlká čilý zpěv 
ptáčků,ojedinělý bzukot  hmy-
zu a  mávnutí motýlích křídel 
přeruší šustění listí pod našimi 
kroky,pestrobarevnou přírodu 
svým světlem zalije podzimní 
laskavé sluníčko…

Bez barev a bez štětce nám tuto 
nádhernou podívanou připravuje 
sám malíř podzim….

V Botanické zahradě Petra Al-
brechta ještě najdeme kvést trvalky 
pozdního léta. Jsou to především 
hvězdnice v odstínech fialové a rů-
žové, chryzantémy, pozdní sasan-
ky, hořec sino-ornata, nizoučká 
kopretina arktická. Z cibulovin pak 
dokvétá Sternbergie, nesoucí jmé-
no po českém botanikovi, šlechtici 
Kašparovi ze Šternberka. Česky se 
jí říká lužanka, kvete žlutě a je po-
dobná krokusům. Sem tam ještě 
potěší oko trvalky, které opakují 
své kvetení-remontují. I  pohled 
na některá odkvetlá květenství 
nás dokáže svou krásou upoutat. 
Především odkvetlé hortenzie 
zkrášlují zahradu až do jara. Kle-
jichu hlíznatou, jedovatou krásku, 
pocházející ze Severní Ameriky, 
v létě zdobí krásné oranžové květy. 
Nyní nás překvapí velkými seme-
níky, ze kterých po dozrání vylétá-
vají ochmýřená semena. Klejichy 
jsou hlavní živnou rostlinou seve-
roamerického motýla monarchy 
stěhovavého. Jedovaté glykosidy 
obsažené v rostlinách se hromadí 
v tělech housenek a chrání je před 
predátory. Ohnivě září na skalce 
nízká udatna, pocházející z Japon-
ska, hezké jsou i odkvetlé třapatky, 
čechravy a jiné.

V  současné době v  botanic-
ké  zahradě dominují především 
listnaté stromy svým podzim-
ním vybarvením. Jsou to takoví 

němí svědkové minulosti, kdyby 
tak mohli vyprávět… Mezi těmi 
vzrostlými tu najdeme liliovník, 
křehovětvec, jasan, buky, lípu, dub, 
lísku tureckou a  některé druhy 
rodu prunus. O některých jsme si 
již povídali, tak se krátce zmíním 
ještě o zbývajících.

Skupinu dřevin, jako je buk, 
dub nebo lípa měli Keltové a sta-
rověké lesní národy ve velké úctě 
a jejich prostřednictvím definovali 
svůj vztah k životu a ke světu. Bu-
kům se říká „matka lesů,“ protože 
ostatní listnaté stromy by bez něj 
ve smíšených lesích jen těžko pře-
žívaly. Spadané bukové listí ničí 
plevelný podrost a poskytuje bo-
hatý humus, zvaný bukovka. Lze 
jej použít jako náhradu rašeliny. 
Plody - bukvice jsou pro většinu 
lidí mírně jedovaté. Dřevo má buk 
velice kvalitní, používá se přede-
vším v nábytkářství a  truhlářství, 
kde se využívá jeho ohebnosti po 
napaření. Je velice výhřevné, dříve 
se suchou destilací bukového dře-
va vyráběl methanol, tzv. dřevný 
líh. V botanické zahradě najdeme 
hned několik buků, lesní, červe-
nolistý, převislý, nedávno zasaze-
ný, sloupovitě rostoucí ´Dawyck 
Gold  ́ a  Rohanův. K  posledně 
jmenovanému si dovolím malin-
ký příběh tohoto stromu. Tento 
druh buku vypěstoval pan Vojtěch 

Mašek v  roce 1891. Pojmenoval 
ho na počest knížete Rohana ze 
Sychrova, kde působil jako za-
hradník. Po smrti knížete založil 
v Turnově Maškovo zahradnictví, 
které bylo známé i v zahraničí. To 
zčásti padlo za oběť silniční komu-
nikaci a kvůli ní měl být pokácený 
i Maškem zasazený buk Rohanův. 
Naštěstí byla původně plánovaná 
trasa kvůli tomuto unikátu od-
kloněna, buk byl zachráněn a ros-
te tam dodnes. Rohanův buk je 
červenolistý kultivar, má užší, po 
krajích vykrajované listy a pěstuje 
se v řadě okrasných školek v Ev-
ropě i Americe. V zahradě jej na-
jdeme v levé části zahrady. Dalším 
velkým stromem v zahradě je lípa, 
která je medonosná. Její květy jsou 
ceněné v lidovém léčitelství. Dře-
vo má lípa měkké a lehké, dobře 
opracovatelné, výborné přede-
vším pro řezbáře a na výrobu hu-
debních nástrojů. Slouží také jako 
surovina pro přípravu tzv. aktivo-
vaného dřevěného uhlí, které má 
podobné vlastnosti a využití jako 
živočišné uhlí. Lípa je náš národní 
strom, lipové lýko je nejtvárněj-
ší a  používalo se k  výrobě obuvi 
a provazů. Podle Kosmovy kroni-
ky měly střevíce z lýka Přemyslovi 
i všem následujícím panovníkům 
připomínat jejich lidový původ 
a  sepětí se zemí. Právě Přemys-
lovy střevíce z  lýčí se prý dlouho 
uchovávaly na Vyšehradě a projev 
úcty k  nim byl součástí koruno-

vačního rituálu, jak ho ustanovil 
císař Karel IV. V  současné době 
se lipové lýko využívá v  košíkář-
ství a při výrobě dekorací. V Čes-
ku je původních 7 druhů dubů, 
nejběžnější je dub zimní a  letní. 
Dub letní najdeme v zahradě za 
malým skleníkem. Tento strom 
byl vždy symbolem síly a dlouho-
věkosti, může se dožít i 2 000 let. 
Nejstarším dubem v naší republi-
ce je pravděpodobně Žižkův dub 
v Náměšti, který má okolo 1 000 
let s obvodem kmene 1 010 cm. 
Dřevo má dub tvrdé, pevné, těž-
ké a trvanlivé. Při dlouhodobém 
ponoření pod vodou zkame-
ní, proto se nejvíce využívá pro 
výrobu pražců, mlýnských kol, 
lodí a sudů. Alkoholické nápoje, 
které zrají v  sudech z  dubového 
dřeva, získávají nezaměnitelnou 
chuť. Mladá kůra dubu se použí-
vá v bylinném léčení, má svíravé 
účinky a také se používala k vy-
čiňování kůží. Žaludy slouží jako 
krmivo pro některá hospodářská 
zvířata. Líska turecká je největším 
druhem lísky, pochází z Turecka 
a slouží k výrobě nábytku. Oříš-
ky má malé s tvrdou skořápkou. 
V zahradě roste v pravé části, vedle 
liliovníku.

Mezi menšími stromy objeví-
me v  zahradě mimo jiné javory, 
jilmy, převislou moruši.

Jilmům se zastarale říká břest, 
jilmové dřevo je trvanlivé a  po-
užívá se především na výrobu 
ohýbaného nábytku a luků. V za-
hradě najdeme zajímavý, pomalu 
rostoucí jilm elegantní J́acqueline 
Hillier ,́ který byl vyšlechtěn v roce 
1966. Nejzajímavější je asi jilm 

malolistý ́ Hokkaido .́ Je to taková 
hříčka přírody, nalezneme jej na 
skalce. Roste pomalu, v dospělosti 
má pouze 50cm a jeho lístečky se 
řadí mezi nejmenší na světě, mají 
pouhé 2-3 milimetry. Javorů v za-
hradě roste několik, např. ´Red 
Shine ,́ ˇLeopoldií , ´Oridono 
Nishikí , nádherný, červenolistý 
´Bloodgood .́

V  botanické zahradě je pořád 
co obdivovat. Příroda jakoby tuši-
la, že nás čeká dlouhé, zimní obdo-
bí bez barev….

Na měnící se přírodu se můžete 
přijít podívat i vy. Trošku do sebe 
nasát podzimních barev a nostal-
gické nálady….

Botanická zahrada je pro vás 
otevřená celoročně, v zimním ob-
dobí od pondělí do pátku od 7.15 
do 15.45 hodin.

Na závěr bych se s  vámi ráda 
rozloučila citátem od Johna Whe-
elera  „ Čas – to je prostě způsob, 
jakým příroda zajišťuje, aby se 
všechno neodehrálo najednou.“

Za Botanickou zahradu Petra 
Albrechta vám všem přeji hezký 
podzim. Anežka Šrámková, 

vedoucí Botanické zahrady 
Petra Albrechta 
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Bílkova Křížová cesta v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově

Klub historický a  státovědný 
v Prostějově nabízí, v rámci cyklu 
svých pravidelných přednášek, 
zajímavá témata z různých oblastí 
kulturního, uměleckého a  spole-
čenského života, určených odbor-
né i širší veřejnosti.

V měsíci listopadu 2016 nabíd-
ne všem zájemcům přednášku 
PhDr. Karla Kavičky nazvanou 
Bílkova Křížová cesta v  děkan-
ském a farním kostele Povýšení 
sv. Kříže v  Prostějově.  Předná-
šející je členem našeho Klubu. 
Zaměřuje se na oblast sakrálního 
umění. Je autorem několika pu-
blikací o  církevních památkách 
v našem městě a dalších význam-
ných památkách v České republice 

(Praha, Olomouc, Kroměříž, Křti-
ny, Dub na Moravě). 

Přednášející připomene 110. 
výročí Bílkovy Křížové cesty i osu-
dy jejího významného tvůrce - so-
chaře, malíře, architekta a grafika 
Františka Bílka. Kartuziánské na-
kladatelství v Brně letos v měsíci 
září vydalo k  patrociniu farního 
kostela v Prostějově novou publi-
kaci o tomto uměleckém díle, je-
jímž autorem je přednášející.

Přednáška se uskuteční v  tra-
dičním termínu, tj. třetí úterý 
v měsíci dne 15. listopadu 2016 
v 17.00 hodin ve výstavním sále 
Státního okresního archivu v Pro-
stějově, Třebízského ulici. Srdečně 
zveme všechny zájemce. -tc-

Další promenáda letošního roku
Divadelní spolky Historia 

a  Loutkové divadlo Starost 
Prostějov zvou  na další pro-
menádu,  která se uskuteční 
v neděli, 20. listopadu 2016 ve 

14 hodin, kdy se sejdeme před 
radnicí a  vydáme se k  jed-
nomu z  měšťanských domů, 
o  kterých jsme zatím nemlu-
vili – a dozvíme se něco zají-

mavého z  jeho historie. Tato 
promenáda bude před zimní 
pauzou poslední, znovu se 
setkáme až na jaře příštího 
roku.  -ič-

LIPKA a TAHOUNI 2016
Možná si, vážení čtenáři, 

vzpomenete na článek, který 
vyšel v  červencových Prostě-
jovských radničních listech 
o  akci TAHOUNI 2016. Šlo 
o  charitativní akci 102. prů-
zkumného praporu generála 
Karla Palečka, která se konala 
na prostějovském letišti a která 
vynesla našemu spolku LIPKA 
úžasnou částku 32  117 Kč na 
společný výlet.

A  protože nejlepší doba na 
výlet je konec září, vyrazili jsme 
dne 27. září hned ráno na výlet 
do Velkých Losin. Napřed na 
zámek, který postavil významný 
moravský rod pánů ze Žerotína. 
Zaujaly nás už venkovní fasády, 
které zdobí psaníčková sgrafita, 
ale oblouky arkád na nádvoří 
nás úplně nadchly. Pořád jsme 
přemýšleli, jaké to muselo být 
chodit jako zámecká paní po 
„balkonech „- jak jsme si arká-
dy přejmenovali. Moc se nám 
líbily zachovalé interiéry s  ko-
lekcí gobelínů a kožených tapet. 
Také nás zaujalo, že na zámku 
není dodnes zavedena elektři-
na a  tak naše zkoumání, jaké 
to bylo bez vypínače a zásuvky, 
přivedla paní průvodkyni na 
dobrý nápad a ukázala nám i již 

nově opravené místnosti, kde 
už byla elektřina pro panstvo 
zavedena. Naše dotazy nebraly 
konce, a  tak nás nakonec paní 
průvodkyně se smíchem vy-
hnala na nádvoří, kde jsme se 
mohli vyfotografovat s trpaslíky 
a  obdivovat i  krásný zámecký 
park. Jistě uznáte, že to bylo 
dopoledne plné zážitků, ale my 
jsme se přesto ještě měli na co 
těšit. Čekala nás ještě návštěva 
termálních lázní! To byla teprve 
paráda, když jsme po dopoled-
ním putování mohli naložit svá 
zmučená těla do termální vody, 
užít si dosyta koupání uvnitř 
i  venku, povozit se na tobogá-
nech! To byla teprve jízda! Vůbec 
se nám nechtělo domů, ale když 
už nám vypršela vstupenka, nic 
jiného nám nezbylo. Ještě že 
jsme cestou zpátky k  autobusu 
objevili úžasnou zmrzlinu. 

Takže takhle se vážení čtenáři 
stalo, že se díky jedné akci kona-
né v  červnu, mohla konat ještě 
jedna v  září. A  obě byly moc 
povedené. Za všech 46 účastníků 
děkujeme ještě jednou vojákům 
102. průzkumného praporu ge-
nerála Karla Palečka, kteří nám 
umožnili poznat krásný kout 
Jeseníků. -hv-

INZERCE
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Hobby 
Robi

NOVĚ
OTEVŘENO

www.hobby-robi.cz

Modely a potřeby 
pro modeláře

Svatoplukova 48
PROSTĚJOV
tel.: 604 134 534

DÁRKY NA VÁNOCE:
RC modely • drony • železnice všech velikostí

Hobby 
Robi

NOVĚ
OTEVŘENO

www.hobby-robi.cz

Modely a potřeby 
pro modeláře

Svatoplukova 48
PROSTĚJOV
tel.: 604 134 534

DÁRKY NA VÁNOCE:
RC modely • drony • železnice všech velikostíwww.hobby-robi.cz

DÁLE HLEDÁME: automechanika

  vzdělání SO/ÚSO strojní, automobilní,  
příp. elektro

  praxe 6 - 10 let v provozu,  
zkušenost s vedením kolektivu

  znalost práce s počítačem - WORD, EXCEL,  
OUTLOOK, internet 

 znalost cizího jazyka výhodou, ne podmínkou 
  spolehlivost, flexibilita, čistý tr. rejstřík,  

kladný přístup k práci, loajalita

Více info na tel.: 582 363 325, 775 750 345, 777 750 641 
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt na mail: forte@forteas.cz

Pracovní doba:
Po - Pá od 6.00 do 14.30 hod.

  dobré dopravní spojení, 
zajištěné stravování - obědy

  v případě nutnosti možnost 
dočasného ubytování v areálu 

společnosti
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Společnost

VÝLETY A AKCE PRO 
SENIORY V LISTOPADU

Chladno a  místy sychravé 
počasí člověka neláká moc 
k cestování, ale spíš k poseze-
ní doma v teple. Jenže co sami 
doma, že? Přece jen, nějaká 
společnost by přišla vhod. 
Výlety na listopad jsou proto 
naplánované především „do 
tepla“. Nejsou to sice zrovna 
Kanárské ostrovy, ale na Mo-
ravě je také plno zajímavých 
míst. 

V  úterý 8. listopadu navští-
víme Filmový uzel ve Zlíně. 
V  nedávno otevřeném multi-
mediálním centru nás čekají 
výstavní expozice, animační 
dílny či stylová kavárna. Nudit 
se rozhodně nebudeme, pro-
tože nahlédneme i  do zázemí 
profesionální výroby animova-
ných filmů.

Ve středu 16. listopadu se 
pojedeme podívat do Horní 
Lidče na unikátní česko-slo-
venský mechanický betlém. 

Ve čtvrtek 24. listopadu 
máme rezervovanou prohlídku 
skleníků v  Botanické zahradě 
Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity. Odpoledne 
ještě stihneme návštěvu Tech-
nického muzea v  Brně. Neče-
ká nás ale žádná „nezajímavá 
technika“. Naopak. Prohlédne-
me si mimo jiné Uličku řeme-
sel, která nás přenese do atmo-
sféry meziválečného Brna.

A  když už se blíží předvá-
noční čas, zkusíme si také něco 
dobrého připravit. Ve cvičné 
kuchyni ZŠ Kollárova si během 
listopadu a  prosince upečeme 
„zdravé“ cukroví“ a  připraví-
me slavnostní tabuli. Aktuální 
informace najdete na webu 
a v obchůdku.

Poslední pozvánka je za 
kulturou. Ve čtvrtek 8. prosin-
ce pořádá Moravské divadlo 
v  Olomouci derniéru operety 
Rudolfa Frimla Rose Marie, na 
kterou mají senioři slevu 30 %. 
Na večerní představení pojede-
me autobusem. 

Na akce se můžete jako 
obvykle hlásit na prodejně 
v  Prostějově na nám. T. G. 
Masaryka 24 (máme otevře-
no i  v  sobotu dopoledne), 
prostřednictvím internetu na 
webu www.filemon-baucis.cz, 
emailem na adrese: info@
filemon-baucis.cz nebo te-
lefonicky na čísle na novém 
telefonním čísle (přímo na 
prodejnu): 722  464 228. Na 
původním telefonním čísle 
728 337 983 vám samozřejmě 
podrobné informace poskyt-
neme také. 

Akce jsou pořádané ve spo-
lupráci se Zdravým městem 
Prostějovem a s finanční pod-
porou statutárního města Pro-
stějova. Jana Šmudlová

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

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání 
v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání  Lektor
1. 11. 2016 14.00 Hrátky se slovy  Jitka Grumlíková
Zábavné a hravé odpoledne.                                                                                                            
8. 11. 2016 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou
 Oblíbené cvičení s oblíbenou cvičitelkou. Nezapomeňte na vhod-
nou obuv a sejdeme se v tělocvičně. Pavla Glocová
15. 11. 2016 14.00 Stres, imunita a stárnutí Šárka Marková
Přednáška, jejíž název říká vše.
22. 11. 2016 14.00 Adventní úterek železný
V neděli vstoupíme do adventu a tak si pojďme připomenout ad-
ventní  zvyky a vyrobíme si adventní „věnec“. Vezměte si s sebou 
ostré nůžky a čtyři svíčky.        Hana Vybíhalová
25. 11. 2016 9.30 Kuželky v Drozdovicích
Těšíme se Vás na kuželně v Drozdovicích, kde si zahrajeme kuželky 
a budeme pokračovat druhým kolem kuželkářské soutěže. Nezapo-
meňte si vzít s sebou obuv se světlou podrážkou. 
29. 11. 2016 14.00  Adventní úterek bronzový - výlet do Olomouce 
Pojedeme vlakem ve 12.33 hod z hlavního nádraží do Olomouce, kde 
si projdeme Olomoucký hrad a Svatováclavskou katedrálu s průvodce. 
Protože v adventní čas se dějí zázraky, třeba i nás nějaký čeká, nebo ale-
spoň překvapení. A když už budeme v Olomouci, podíváme se na vá-
noční trhy. Na tento výlet je nutné se předem přihlásit a zaplatit zálohu. 
Předběžná cena je 130 Kč ( průvodce, vstupy).    Hana Vybíhalová

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ  
se uskuteční v prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro 

(pokud není uvedeno jinak).  
Setkání Akademie seniorů se konají za podpory

Nadačního fondu Veolia.

Blahopřejeme

 70 let  Bohumil Dopita, Zlatuše Šustrová, Petr Linhart, Josef Saulich, Stanislava 
Růžičková, Květoslava Studýnková, Ivana Zvonečková, Ludmila Kočařová, Marie 
Hassová, Jaroslava Kotrysová, František Matoušek, Oldřich Vyroubal, Ivanka 
Reiszová, Věra Sochuliaková, Rosalie Danišová, Marie Hynková, Ing. Zdeněk 
Nový, Josef Vlach, Marta Lungurarová.

 75 let  Antonín Křivánek, Ludmila Píchalová, Marie Cetkovská, Anna Nedbalová, Drahoslava 
Tělupilová, Ing. Jaroslav Krejčí, Václav Šatný, Marta Spáčilová, Jiří Chybík, Ludmila 
Matoušková, Viktor Jeremiáš, Vladimír Polcr. 

 80 let  Eva Vysloužilová, Radislav Babica, Marie Francová, Marie Krupová, Ludmila 
Soldánová, Jarmila Rubíčková, Božena Hloušková, Vlasta Vlčková, Jaroslava 
Zatloukalová.

 85 let  JUDr. Matyáš Bratter, Jarmila Procházková, Bohumíra Opravilová, Olga Svobodová, 
František Krejčí.

 90 let  Květoslava Hanáková, Vlasta Zapletalová.

 91 let Vlasta Marešová, Aloisie Tylšarová, Věra Šolcová, Jiřina Vítková, Jaroslav Stör, 
Ludmila Vysloužilová, Božena Zaoralová.

 92 let Rudolf Blumenstein, Alma Gorošová.

 93 let Blažena Pituchová, Blanka Homolová, Jarmila Zatloukalová.

 94 let Drahomíra Petrželová.

 95 let Večeslav Tomek.

 96 let Františka Dokoupilová, Květoslava Přidalová.

 97 let Jarmila Stružková.

V měsíci září 2016 oslavili svá jubilea

Dodateèné srpnové blahopřání

 75 let  Marie  Strakerlová. 

Zdroj: Pavel Noha,  oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625  

JIŘÍ KABÁT (viola) DANIEL JUN (klavír)
Na programu: C. Ditters, F. Liszt, F. Kreisler, J. Brahms a další...

Prostějov, sál ČCE (U Kalicha 1 / Kollárova 6)
Neděle 27. 11. 2016, 18:00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
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Změny v otevírací době ICM

Ve středu 2. listopadu bude 
ICM Prostějov zavřeno z  pro-
vozních důvodů.

Od úterý 15. do pátku 18. 
listopadu včetně bude ICM Pro-
stějov zavřeno z důvodu přípravy 
a realizace listopadových akcí.

V  pondělí 21. 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
Dobrodružství s počítačem

Dvanáctý ročník tradič-
ní počítačové soutěže pro 
čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. 
tříd ZŠ, Dobrodružství s počíta-
čem, kterou pořádá CMG, ZŠ 
a MŠ v Prostějově ve spoluprá-
ci s  ICM Prostějov, proběhne 
v  úterý 15.  listopadu 2016. 
Bližší informace k  soutěži na-
jdete na www.icmprostejov.cz 
a www.cmgpv.cz. 

Scholaris Prostějov
ICM Prostějov se bude opět 

prezentovat na přehlídce středních 
škol – Scholaris Prostějov, která 

proběhne ve středu 16. listopadu 
2016 v  KaSCentru v  Prostějově 
(Komenského 6). Přijďte se podívat 
na náš stánek, kde získáte zajímavé 
informační materiály a  informace 
o studiu, dobrovolnictví i možnos-
tech trávení volného času. 

Tvořivá dílna s ICM – sněhuláci
Ať už za okny sníh je nebo ne, 

s námi si můžete vyrobit ponož-
kového sněhuláka jako krásnou 
zimní dekoraci. Tvořit budeme 
v pondělí 21. listopadu 2016 od 
14.00 do 17.00 hod. ve studov-
ně ICM Prostějov, Komenského 
17, Prostějov. Dobrovolný pří-
spěvek na materiál je 20 Kč.

Slevové karty ISIC 
Scholar, ISIC a ITIC

Chcete využívat i  v  novém 
školním roce slevy, které vám 
zajistí slevové karty ISIC Scho-
lar (žáci), ISIC (studenti) nebo 
ITIC (pedagogové) – v  Prostě-
jově, na cestách v ČR i v zahra-
ničí? Kartu si můžete vyřídit na 
počkání v ICM Prostějov, Ko-
menského 17 v  otevírací době. 
Informace o tom, co potřebujete 
k vyřízení karty, a naši otevírací 
dobu najdete na našem webu 
www.icmprostejov.cz. 

PROGRAM NA LISTOPAD

Pondělky 9.30 – 11.30 – dis-
kusní rodičovská skupina rozšíří 
Vaše obzory, zatímco vaše děti si 
zlepší své sociální, pohybové, hu-
dební a manuální schopnosti.

Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní 
a vzdělávací setkání s hlídáním dětí.

1. 11. Kurz Klíč ke zdravým 
vztahům mezi partnery I. – čtyř-
dílný kurz Ing. P. Mečkovského, M.A

Každý toužíme po spokojeném 
vztahu, ale ne vždy se nám to daří. 
Často nerozumíme důvodům 
partnerova jednání a někdy nero-
zumíme ani sami sobě. 

8. 11. Kurz Klíč ke zdravým 
vztahům mezi partnery II. Urče-
no pro přihlášené účastníky.

15. 11. Kurz Klíč ke zdravým 
vztahům mezi partnery III. Ur-
čeno pro přihlášené účastníky.

22. 11. Kurz Klíč ke zdravým 
vztahům mezi partnery IV. Urče-
no pro přihlášené účastníky.

29. 11. Výroba adventních 
věnců – tvořivá dílna s E. Svobo-
dovou, DiS.

Přijďte si vyrobit tradiční vý-
zdobu českých domácností v době 
adventu. Budeme pracovat s přírod-
ním materiálem (chvojí, šišky, bobu-
le, ořechy, sušené ovoce, koření). 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – pro-
gram pro rodiče (přednášky, bese-
dy), hlídání dětí zajištěno. 

3. 11. Výchova – tresty a  dů-
sledky – beseda s Ing. P. Mečkov-
ským, M.A

Je normální, že žijeme upro-
střed určitých mantinelů, hranic 
a pravidel. Nikdo z nás si nemůže 
v plné míře dělat, co se mu zachce.

10. 11. Potřebuje vaše dítě lo-
gopeda? - přednáška  logopeda 
Mgr. L. Jeřábka

Odborník podrobně vysvětlí 
podmínky rozvoje řeči, pojmenuje 
širokou škálu příčin poruch řeči, při-

nese přehled nejčastějších řečových 
vad u dětí a ukáže, jak dále postu-
povat. Doporučení a  individuální 
konzultace účastníkům přednášky.

24. 11. Psychický vývoj dítě-
te ve věku 6 – 10 let – přednáška 
dětského psycholožky Mgr. A. 
Bartouškové

Čtvrtky 17.00 – 19.00 Čajovna 
– přijďte si posedět, poznat nové 
lidi, popovídat si, zahrát stolní hry 
nebo ping pong.

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 
776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.cen-
trum, www.zebrik.org    
Aktivity projektu Multikulturní 

klub rodičů a dětí jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina 

(MPSV),
dále je podpořil Olomoucký kraj 

a statutární město Prostějov.

Každé sudé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ

každý PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

4.11. - pátek - 17.30-19.30 hod.
MEDITAČNÍ KONCERT – Sitár, Hang Drum, 

Fujara – Zdeněk HLADÍK
8.11. - úterý - 17.30-19.30 hod.

KDO JSME? KÝM JSME? KAM KRÁČÍME  
– Ing. Milan BEZOUŠEK

9.11. - středa - 17.30-19.00 hod.
FENG SHUEI PRO PARTNERSTVÍ 

– Ing. Arch. Milena MOUDRÁ
10.11. - čtvrtek - 17.00-19.00 hod.

OBJEV KLÍČ K SOBĚ - Alena ŘEHOŘOVÁ
11.11. - pátek - 18.00-21.00 hod.

RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - Lucie ČAPKOVÁ
15.11. - úterý - 18.00-19.30 hod.

CHROMOTERAPIE – COLORTERAPIE 
– Petra MIČULKOVÁ

18.11. - pátek - 17.00-22.00 hod.
19.11. - sobota - 9.00-18.00 hod.
20.11. - neděle - 9.00-12.00 hod.

INTENZIVNÍ CVIČENÍ S PŮSTEM – Petra KUBÍČKOVÁ
20.11. - neděle - 18.00-19.30 hod.

KAMÍNKOHRANÍ – Bohdana ŠAFRANOVÁ – Dana HŘÍVOVÁ
22.11. - úterý - 15.00-22.00 hod.

DÁMSKÝ KARETNÍ VEČER - Lucie JANCUROVÁ
23.11. - středa - 18.00-19.30 hod.

PARTNERSKÁ NUMEROLOGIE – Iva ĎÁSKOVÁ
24.11. - čtvrtek - 17.30-19.00 hod.

MEDICÍNA DÁVNÝCH CIVILIZACÍ – Eva MOUDRÁ
25.11. - pátek - 19.00-21.00 hod.

VEGANSKÉ CESTOVÁNÍ – Tomáš SEDLÁČEK
27.11. - neděle - 15.30-16.30 hod.

OSTROV ODPADKŮ – Divadlo Plyšového medvídka
29.11. - úterý - 18.00-20.00 hod

ORIENTÁLNÍ TANEC – JAHANARA Jana Daňhová
30.11. - středa - 17.30-19.00 hod.

POVÍDÁNÍ O PERU - Helena Štěpánková

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz
Prohlédněte si pozorně naše webové stránky. Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše listopadové programy.

Důležité upozornění! Na veškeré programy je třeba se předem přihlásit z kapacitních důvodů, 
vždy nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na info@cajovnapodpoklickou.cz.

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o programech najdete na našich webových stránkách: www.cajovnapodpoklickou.cz

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy foto-
grafií zachycených objektivem  Marie Idy Horno-
vé. Součástí programu bude nejen autorské čtení 
vystavující umělkyně, ale i  vystoupení hudebních 
skupin Mancuso, Kangaroos in Austria a Vada Ma-
teriálu.

Vernisáž se koná v sobotu 26.11 2016, 
začátek v 19:00.

Najdete nás v Prostějově na Kostelecké ulici č.39
(na konci slepé uličky k  panelákům, naproti re-

staurace U Chmelů)

Pro více informací, či spojení s námi navštivte níže 
uvedené stránky:

www.facebook.com/sound.of.echo
plus.google.com/+NezávislýprostorECHOProstějov

Tyto události vznikly za finanční podpory 
Statutárního města Prostějov

Vernisáž fotografií Marie Idy Hornové
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Kulatá branně-vlastivědná soutěž
Ve středu 21. září 2016 se na ZŠ  

Dr. Horáka konal již 10. ročník branně-
-vlastivědné soutěže.  Osm prostějov-
ských škol se ve čtyřech kategoriích utka-
lo o pohár vítězů. Žáci druhých až pátých 
ročníků bojovali v rozmanitých disciplí-
nách. Museli prokázat své vynikající zna-
losti ze zdravovědy, dopravních pravidel 
či první pomoci. Nechyběly ani tradiční 
překážkové dráhy nebo střelba na cíl. 

Děti v  rámci soutěžního dopoledne 
mohly mimo jiné poznat důležitou prá-
ci záchranných složek – zdravotníků, 

hasičů a  policistů. Kluky a  holky také 
nadchla vojenská technika a  výzbroj, 
která byla dětem prezentována. 

Největší radost měli samotní vítězové. 
Prvním místem a  držitelem putovního 
poháru se může letos pochlubit výprava 
z RG a ZŠ města Prostějova. O pět bodů 
za ní se umístili žáci ze ZŠ Dr. Horáka 
a na pěkném třetím místě skončily děti 
ze ZŠ a MŠ Melantrichova.

Kromě hezkých diplomů a  cen byly 
děti za svůj vynikající výkon odměněny 
medailemi. 

Vzhledem ke kulatému výročí této 
pro děti určitě zábavné a přínosné akce 
by bylo škoda nezmínit, že 1. ročník se 
uskutečnil 4. října 2006 ve spolupráci 
s Armádním sportovním oddílem pa-
rašutismu Dukla Prostějov. Od roku 
2007 pak již soutěž pokračovala ve 
spolupráci se 102. průzkumným pra-
porem generála Karla Palečka. Všech 

deset ročníků zaštiťuje prostějovské 
muzeum v čele s paní Mgr. Janou Ha-
nusovou.

Přestože ne všechny děti mohly 
vyhrát, z  jejich zájmu a  úsměvu bylo 
vidět, že je středeční sportovně-vědo-
mostní zápolení bavilo.

 Mgr. Eva Vlková, 
 ZŠ Dr. Horáka

Asociace REIKI Morava, web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, 
e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: 608 707 122
vás zve na listopadové akce: 9. 11. 2016 středa 18.00 hod.

Klub AREIM – Národní dům v Prostějově – 1.NP, červený salonek

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI aneb 
neomezené možnosti naší mysli – 
přednáška o  vědomém tvoření vlast-
ního života. Jak aplikovat „Zákon při-
tažlivosti“ ve svém životě a  jak se stát 
jeho vědomým tvůrcem. Co je „Zákon 
přitažlivosti“ a  jakou roli v něm hraje 
sebeuznání, vděčnost a emoce.

Přednáší: Bc. Martina MATYÁŠO-
VÁ - podniká v průmyslovém odvětví. 
Ve volném čase lektorka, věnující se 
facilitátorské a  přednáškové činnosti. 
Vede sdílející ženské kruhy ve Vyškově. 
Zabývá se terapií „transformace stra-
chu“ a  pořádá víkendové, prožitkové 
semináře pro ženy, na téma Zákon při-
tažlivosti – mentální práce a objednáv-
ky z vesmíru. www.energievnas.cz

CO JE REIKI? Informaci podá 
Mgr.  Rudolf FRANTIS - předseda 
ASOCIACE REIKI MORAVA z. s.

Více na: www.reikimorava.cz.
MEDITACE – společná harmo-

nizačně-léčebná vizualizace vede-
né slovem Mgr.  Eriky BÁBKOVÉ. 
Vstupné: členové ARE-
IM 50 Kč, ostatní 90 Kč. 

26. 11. 2016 sobota 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO RE-

IKI – II. STUPEŇ – ART 
ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV 

2. NP, multimediální posluchárna
Seminář začíná individuálním nala-

děním každého účastníka na tři symboly 
druhého stupně. V rámci semináře Vám 
budou poskytnuty potřebné informa-
ce, metodiky a vyzkoušíte si zajímavé 
techniky spadající do druhého stupně. 
Mimo to získáte certifikát a manuál. 
Stejně jako u prvního stupně, ti, kteří 
již absolvovali

II. stupeň u  Dr.  Hodka nebo 
Mgr.  Frantise, mohou přijít na opa-
kování (doporučujeme příchod okolo 
11 hod., tj. po úvodu a iniciaci nových 
účastníků) Více na www.reikimorava.
cz. Mgr. Rudolf FRANTIS 
 předseda a členové Rady

ASOCIACE REIKI MORAVA z.s.

Projekt „Seznamování veřejnosti 
s tradičním Usuiho REIKI“ je spolu-

financován Olomouckým krajem 
a statutárním městem Prostějovem

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Kaleidoskop

Telefonická dohoda předem nutná!!!    Bližší informace podá  
Bc. Alena Háderová, tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

INZERCE
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IV. roèník branného závodu „O pohár primátorky města Prostějova“
V  lesoparku Hloučela pro-

běhl v  pátek 23. září již IV. 
ročník branného závodu 
„O  pohár primátorky města 
Prostějova“. Akce se zúčastnili 
žáci z  prostějovských základ-
ních škol ze sedmých, osmých 
a devátých tříd.

Městská policie ve spolupráci 
s  ČSOP regionálním centrem 
IRIS a Sportcentrem DDM Pro-
stějov připravila osm disciplín, 
rozmístěných na trase o délce 6 
km. Čtyřčlenná smíšená druž-
stva, dvě dívky a  dva chlapci 
z každé třídy, měla za úkol,  v co 

nejkratším čase zvládnout vy-
značenou trasu a  splnit úkoly 
co nejlépe. Jednalo se například 
o  střelbu z  praku na cíl, hod 
granátem, chůzi na laně, vě-
domostní testíky z  dopravních 
předpisů, práce s mapou a další 
disciplíny. Za nesplnění úkolu 
byly vždy uděleny trestné body, 
a to za 1 bod přičítáno 30 vteřin 
k běžeckému času.

Závodu se zúčastnilo osm zá-
kladních škol v celkovém počtu 
45 družstev. Nejpočetnější byla 
kategorie sedmých tříd v počtu 
16 družstev. Následovala kate-
gorie devátých tříd, v počtu 15 
družstev a  nejméně zastoupe-
ná byla kategorie osmých tříd, 
v  počtu 14 družstev. Slavnost-
ního zahájení branného závo-
du se ujala paní náměstkyně 
primátorky Ivana Hemerková, 
která nechyběla ani při vyhla-
šování výsledků. Z jejich rukou 
obdrželi vítězové pohár a věcné 

ceny. Žádný ze soutěžících ne-
odešel s prázdnou. Na všechny 
čekaly drobné dárky a po vyhlá-
šení obdrželo každé družstvo 
za odměnu pizzu. Poděkování 
patří provozovateli občerstve-
ní u Abrahámka a  studentkám 

Střední zdravotnické školy za 
skvěle provedený zdravotnický 
dozor.

I přes velmi chladné ráno se 
počasí vydařilo a po celou dobu 
závodu panovala dobrá nálada. 
 -ja-

Okresní šachový svaz Prostějov pořádá ve spolupráci se statutárním městem Prostějovem 
a Oddílem šachů SK Prostějov za finanční podpory Olomouckého kraje

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu Prostějov 2016
Termín: 25. listopadu 2016
Místo: Přednáškový sál- Národní dům, Vojáčkovo nám1.; 1. poschodí
Kategorie: A – žáci 1. - 5. tříd ZŠ.(datum narození 2005 -2010)
 B – žáci 6. – 9. tříd ZŠ (popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií). (datum narození 2001 – 2004)
 C – studenti středních škol a učilišť.(datum narození 1997 – 2000)
Přihlášky:  Nejlépe e-mailem na adresu Karel.Virgler@seznam.cz ředitele turnaje do 23. 11. 2016.
Systém hry:  bude upřesněn dle počtu družstev, o pořadí rozhodne celkový součet všech bodů členů družstva.
Tempo hry:  15 min. na partii pro každého hráče
Časový program:  8:00 - 8:30 hod. prezentace
 08:40 - 13:00 hod. turnaj
 13:00 – 13:30 hod. zakončení předání cen

Veškeré akce pořádá SK Prostějov za finanční podpory statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.
Na Vaší účast se těší pořadatelé

Žižkovo nám. 10 , Prostějov 

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA

www.euronics.cz
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Informace

Vánoční Bratislava
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov
 www.sportcentrumddm.cz 
Termín: pátek 9. prosince 2016
Sraz účastníků:  13:00 hod. nástupiště H („u lokomotivy“), hl. nádraží 

v Prostějově
Zaměření: pro děti, rodiny s dětmi i samostatné osoby
Program:  prohlídka Bratislavského hradu, procházka do centra 

Bratislavy, nábřeží Dunaje, Primaciálne náměstí, 
Stará radnice, Františkánské náměstí, Michalská ulice, 
Dóm sv. Martina, Národní divadlo, Rolandova kašna, 
náměstí SNP.

  Bratislava se může pyšnit dosud nezkaženými trhy 
plnými tradičních a ručně vyráběných výrobků ze 
skla, kůže, keramiky a dalšího. Poznejte kouzlo Vánoc 
našich nejbližších a bratrských sousedů, aniž si tím 
narušíte délku víkendu. Pedagogický dohled zajištěn

Cena: 390,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
 +420 777 311 108
S sebou:  teplé nepromokavé oblečení,  

evropský průkaz zdravotního pojištění,  
cestovní průkaz.

Vánoční Krakov
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov
 www.sportcentrumddm.cz 
Termín: sobota 10. prosince 2016
Sraz účastníků: 06:30 hod. nástupiště H („u lokomotivy“)
 hlavní nádraží v Prostějově
Zaměření: pro děti, rodiny s dětmi i samostatné osoby
Program:  návštěva historického centra města a hradu Wawel, 

možnosti prohlídek muzeí vč. Dámy s hranostajem
 pedagogický dohled zajištěn
Cena: 540,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
 +420 777 311 108
S sebou: teplé nepromokavé oblečení, evropský průkaz 
 zdravotního pojištění, cestovní průkaz.

Vánoční Vídeň
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov
 www.sportcentrumddm.cz 
Termín: neděle 11. prosince 2016
Sraz účastníků: 06:50 hod. nástupiště H („u lokomotivy“)
 hlavní nádraží v Prostějově
Zaměření: pro děti, rodiny s dětmi i samostatné osoby
Program: návštěva centra města a jednotlivých trhů
  nedělní sváteční den není ve Vídni určen  

k nakupování, proto je atmosféra uvolněnější
 pedagogický dohled zajištěn.
Cena: 440,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz, +420 777 311 108
S sebou: teplé nepromokavé oblečení, evropský průkaz 
 zdravotního pojištění, cestovní průkaz.

Vánoční Budapešť
Pořadatel: Sportcentrum – DDM Prostějov
 www.sportcentrumddm.cz 
Termín: sobota 17. prosince 2016
Sraz účastníků: 04:30 hod. nástupiště H („u lokomotivy“)
 hlavní nádraží v Prostějově
Zaměření: pro děti, rodiny s dětmi a samostatné osoby
Program:  prohlídka nejznámějších pamětihodností maďarské 

metropole: Královský palác, Matyášův chrám, 
Rybářská bašta, Andrássyho třída, parlament 
rozchod na největším vánočním trhu před 
cukrárnou Gerbeaud součástí zájezdu možnost 
navštívit světoznámé termální Széchényiho lázně, 
příp. bruslení na jedné z největších ledových ploch 
v Evropě pedagogický dohled zajištěn.

Cena: 840,- Kč (doprava, služby průvodce, pojištění)
Přihlášky: Bc. Jan Zatloukal
 jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
 +420 777 311 108
S sebou: teplé nepromokavé oblečení,  
 evropský průkaz zdravotního pojištění, 
 cestovní průkaz, 
 příp. plavky, 2 osušky, 
 nazouváky do lázní.
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Úspěšné vystoupení parašutistů DUKLY Prostějov na MS v USA
Parašutisté DUKLY Prostě-

jov tvořící reprezentaci Čes-
ké republiky opět prokázali 
ve dnech 12. – 20. 9. 2016 na 
34. mistrovství světa senio-
rů v  klasickém parašutismu 
v  americké Ottawě, že stále 
patří do světové špičky jak 

v přesnosti přistání, tak i v in-
dividuální akrobacii.

Nadporučík Libor Jiroušek 
vybojoval zlatou medaili v  in-
dividuální akrobacii za volné-
ho pádu v  novém světovém 
rekordu, a  získal tak po titulu 
armádního mistra světa v  této 

disciplíně z  července letošního 
roku z  ruské Kubinky, i  druhý 
“civilní” titul. 

Další medailové úspěchy pak 
přidali o.z. Jiří Gečnuk, který 
vybojoval stříbrnou medaili 
v kombinačním hodnocení jed-
notlivců a tým ve složení npor. 

Libor Jiroušek, o.z. Jiří Gečnuk, 
prap. Oldřich Šorf, nrtm. Mi-
loslav Kříž  a o.z. Hynek Tábor, 
který vybojoval rovněž stříbr-
nou medaili v  kombinačním 
hodnocení. 

Za zmínku stojí ještě 4. místo 
npor. Libora Jirouška v kombi-
naci jednotlivců, 4. místo o.z. 
Jiřího Gečnuka v  individuál-

ní akrobacii za volného pádu, 
4. místo družstva v  přesnosti 
přistání a  6. místo o.z. Jiřího 
Gečnuka v  přesnosti přistání 
jednotlivců.

Pro nejúspěšnějšího parašu-
tistu České republiky o.z. Jiřího 
Gečnuka to byly již 72. a  73. 
medaile z takto vrcholných svě-
tových soutěží. -šaf-

Nordic walking v listopadu
Díky finanční podpoře 

z projektu Zdravé město Pro-
stějov pokračují i  v  letošním 
roce zdarma lekce nordic wal-
kingu pro všechny zájemce, 
kteří se chtějí dozvědět, jak 
tato pohybová aktivita pomá-
há při různých zdravotních 
potížích, snižování nadváhy 
a  zlepšování kondice. Chce-
te-li se naučit správnou tech-
niku severské chůze a  zjistit, 
jaké vybavení je k  ní potře-
ba, přijďte na lekci, která se 
koná v  Kolářových sadech 
u  hvězdárny ve středu 9. lis-
topadu v 15 hodin. 

Pokud vás nordic walking 
zaujme, můžete se  vydat i na 

delší výšlap po okolí Plumlova. 
Akce v  Plumlově je napláno-
vána  na neděli 13. listopadu, 
sraz je ve 14.00 hodin před au-
tokempem Žralok u Podhrad-
ského rybníka. “Lekce v rámci 
Zdravého města Prostějov jsou 
zdarma včetně zapůjčení holí, 
jen je třeba, aby se zájemci 
přihlásili předem telefonicky 
nebo SMS na čísle 732 635 360, 
případně mailem na adrese Se-
hnalovalenka@seznam.cz. Na 
akci v  Plumlově můžete přijít 
bez přihlášení, holí k zapůjčení 
bude na místě dostatek. Kur-
zovné je 50 korun,”  upozorňu-
je cvičitelka nordic walkingu 
Lenka Sehnalová.  -red-

INZERCE
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Sport

INZERCE

Mladí siláci DTJ opět bodovali
Pod hlavičkou DTJ se po-

malu, ale jistě, rozjíždí oddíl 
silových sportů a to vzpírání. 
V  současné době mladí silá-
ci trénující v  tělocvičně DTJ 
Prostějov, ale hostují v  regis-
trovaném oddíle TJ Holešov.

Pod uvedeným registrova-
ným oddílem se zúčastnili i své-
ho prvního klání a to ligy mlad-
ších žáků. Uvedené závody se 
konaly v Boskovicích 24. 9. 2016 
a  šlo o  třetí kolo ligy mladších 

a  starších žáků. Málo se ví, že 
mladší žáci závodí v tzv. čtyřboji, 
který se skládá z hodu medicim-
bálem, trojskoku, trhu a nadho-
zu. Jde tedy o to, že mladší žáci 
musí prokázat komplexní po-
hybově silovou zdatnost. Mezi 
patnáctkou startujících se kluci 
pohybovali uprostřed startov-
ního pole. V  mladších žácích 
to byli Václav Šemnický, Tobiáš 
Vrba a Michal Janovský. Všichni 
tři v trhu dostali nad hlavu 9 kg 

a v nadhozu Šemnický s Vrbou 
14 kg. Janovský na svém prvním 
klání dostal nad hlavu 16 kg. 
Dále se účastnil svého prvního 
závodu i  Prostějovan Martin 
Konšel, který taktéž trénuje pod 
hlavičkou DTJ Prostějov. Jme-
novaný startoval v  lize starších 
žáků. Martin Konšel trh  35 kg 
a nadhodil 50 kg. „Další závody 
nás čekají 15. 10. 2016 ve Zlíně,“ 
dodal trenér Robert  Šemnický. 
 -rš-

Lukostřelci si z mistrovství přivezli několik medailí 
V  říjnu letošního roku pro-

běhlo ve Znojmě 25. Mistrovství 
ČR žáků v  terčové lukostřelbě. 
Prostějovský oddíl reprezento-
valo sedm dívek a hochů. 

Ve slavnostním duchu se nes-
lo následné přijetí úspěšných 
sportovců v  zasedací místnosti 
primátorky Aleny Raškové. První 
dáma Prostějova spolu s náměst-
kyní Ivanou Hemerkovou přijaly 
úspěšné lukostřelce, kteří přivezli 
medaile z  25. Mistrovství ČR 
žáků v terčové lukostřelbě. 

„Nejlepšího výsledku dosáhla 
Eliška Novotná, která získala pět 

medailí. Na padesát metrů si vy-
střílela zlato, na třicet metrů bronz, 
zlato v  družstvu, stříbro v  mix 
týmu a  stříbro v  jednotlivcích. 
Mistry republiky v družstvech jsou 
starší žákyně Terezka Moudrá, 
Bára Machalíková a Eliška Novot-
ná. V mix týmu pak Elišku doplnil 
Míša Roba a společně vybojovali 
druhé místo. Eliška Koleňáková 
přidala stříbro v  mladších žáky-
ních a  Ondra Martínek obsadil 
pěkné, i když nepopulární, čtvrté 
místo,“ uvedla včera předsedky-
ně oddílu Lukostřelba Prostějov 
Magdalena Majarová. -kaa-

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY
SKLADNÍKY
SEŘIZOVAČE

Střední odborná škola Prostějov 
Škola soustřeďuje výuku v oblasti 

obchodu a služeb.
 Připravuje žáky v devíti 

atraktivních oborech, 
které mají širokou možnost 

uplatnění na trhu práce.

Nabízíme:
Obory vzdělání s vyučním listem

 Obory vzdělání s maturitou
 Nástavbové studium, Služby

Všechny zájemce zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se bude na naší škole konat 6. 12. 2016.

SOŠ Prostějov Ed. Husserla 1
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Chcete žít bez dluhů?

Na Vaši návštěvu se těší: 
 Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 -  insolvence, likvidace 

a právní poradenství
 Leona Greňová  - 727 939 871 -  insolvence, likvidace  

a poradenské  
centrum ČS a.s.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

Oddlužení je určeno pro všechny lidi  
kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy 

(mzda, podpora, sociálka, důchod...)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.

Okamžitě zastavíte 
exekuce,soudy,  

nehorázné úroky, 
dražby

Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno
přijďte se zdarma informovat

Nerudova 11, Prostějov 
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00
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Navštivte vnitřní hernu. Otevřeno Pá, So, Ne
www.detskysvetkromeriz.cz

KROMĚŘÍŽ

1.–  4. 12. 2016 

 

www.vystavistefloria.cz
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Novák

DAVID DEYL

Výstava betlémů

JARMARK
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VYŠKOVSKÁ  STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. 
SPOLEČNOST, KTERÁ V POSLEDNÍCH TŘECH  LETECH ZÍSKALA PĚT VÝZNAMNÝCH 

OCENĚNÍ V ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SOUTĚŽÍCH 
hledá do trvalého pracovního poměru vhodné zaměstnance na tyto pozice:

SVÁŘEČ  STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK MONTÁŽ  ELEKTROMECHANIK  OBSLUHA  CNC  STROJŮ – OHRAŇOVACÍ  LIS nebo  LASER
OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY  LAKÝRNÍK  OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA  EXPEDIENT  MISTR  KONSTRUKTÉR  SPRÁVCE  MAJETKU

ASISTENT(KA) STATUTÁRNÍ ŘEDITELKY  ÚČETNÍ - CONTROLLER
Další podrobnosti o těchto  pozicích a o společnosti HESTEGO a.s. najdete na  www.hestego.cz.

Pojďte pracovat do stabilně se rozvíjející české firmy, která Vám nabízí:  
- velmi dobrou základní mzdu a k tomu vysoké odměny za výkon, které 

zvýší mzdu v průměru o dalších 20%
- všem bez splnění jakýchkoliv podmínek týden dovolené navíc
- výběr mezi dotovaným závodním stravováním a příspěvkem na stravenky
- příplatky za odpolední směnu, příplatky za práci v nepřetržitém provozu
- odměny za zlepšovací návrhy 200 – 500 Kč, u velkých úspor až 10% 

z dosažené úspory
- příspěvek zaměstnavatele na životní či penzijní připojištění
- velmi moderní a čisté pracovní prostředí

- vysoké příspěvky při svatbě, pracovním výročí,  
životním jubileu (od 5 000 Kč)

- čištění a údržbu pracovních oděvů
- širokou škálu dalších benefitů – např. permanentky do Aquaparku, 

lístky na Kometu Brno, dotované jazykové kurzy
- každé čtvrtletí společenskou nebo sportovní akci pro všechny 

zaměstnance
- zastávka městské hromadné dopravy  

cca 200 m od firmy

Kontakty: Iva Ševčíková, personální referentka, tel.: 517 321 369, e-mail: sevcikova@hestego.cz  HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov
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Corporate 
Design
Manual

90 LET NAŠICH STROJŮ
VE VAŠICH RUKOU.
Založeno roku 1926.

Prodejní akce od 15. 9. do 30. 11. 2016
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